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PRZEDMOWA

Monografia naukowa Nauki społeczne w obliczu przemian: zarządzanie, 
ekonomia, psychologia. Wybrane zagadnienia składa się z sześciu autorskich roz-
działów, które dotyczą istotnych problemów współczesnego świata. Autorzy 
zaprezentowali nie tylko ogólne problemy naukowe, lecz także swoje osobiste 
zainteresowania badawcze. Publikacja powstała w wyniku współpracy badaczy 
z różnych ośrodków akademickich znajdujących się w Polsce. W niniejszym 
tomie możemy znaleźć opracowania przedstawicieli: Uniwersytetu Szcze-
cińskiego oraz Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy  
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Głównym celem przygotowania niniejszej publikacji było stworzenie 
młodym badaczom przestrzeni do prezentacji swoich kierunków badawczych. 
Tak sformułowany, wielowymiarowy oraz szeroki temat umożliwił zgroma-
dzenie w jednym miejscu młodych naukowców, reprezentujących różne dys-
cypliny naukowe. 

W imieniu komitetu redakcyjnego chciałbym przekazać szczególne słowa 
uznania recenzentom artykułów i podziękować za poświęcony czas i wszyst-
kie cenne uwagi, które wpłynęły na wysoką wartość merytoryczną tomu. 
Mamy nadzieję, że publikacja ta stanie się motywacją i inspiracją dla młodych  
naukowców do dalszej pracy naukowej.

Komitet Redakcyjny
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BOŻENA SMORCZEWSKA-MICKIEWICZ

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-
KOMUNIKACYJNE W PROCESIE 

CYFROWEGO WŁĄCZENIA OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza wykorzystania technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych w procesie cyfrowego włączenia osób z niepeł-
nosprawnościami. Postawiono hipotezę, że technologie codziennego użytku 
wpływają na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Do opisu 
wymienionych zjawisk, teorii i pojęć posłużono się metodą systematycznego 
przeglądu literatury krajowej i zagranicznej. Wynik analizy naukowej wska-
zuje, że technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) z jednej strony 
umożliwiają osobom z niepełnosprawnościami realizację różnorodnych ak-
tywności w przestrzeni wirtualnej (wolnej od barier o charakterze fizycznym),  
z drugiej zaś kreują nową przestrzeń wykluczenia. ICT oferują szereg nowych 
usług w zakresie nowoczesnych rozwiązań, wzrostu gospodarczego oraz wpły-
wają na poprawę pozycji grup marginalizowanych. Potwierdzono hipotezę,  
że technologie codziennego użytku wpływają na poprawę jakości życia osób  
z niepełnosprawnościami.

Słowa kluczowe: Technologie informacyjne i komunikacyjne, niepełno-
sprawność, technologie codziennego użytku, wykluczenie cyfrowe, włączenie 
cyfrowe

WPROWADZENIE

Rozwój nowych technologii w sposób nieodwracalny wpływa na ludz-
kie zachowania oraz na sposób funkcjonowania społeczeństw (Griffin 1991 
s. 291-300). Zachodzące we współczesnym świecie gwałtowne przeobra-
żenia powodują, że o sukcesie decyduje potencjał innowacyjny jednostki  
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i społeczeństwa, o porażce zaś wykluczenie społeczne (ekskluzja). Technologie 
cyfrowe przełamują tradycyjne bariery w komunikacji, interakcji i dostępie 
do informacji osób z niepełnosprawnościami (ang. Persons with disabilities). 
Technologie informacyjne i komunikacyjne w coraz większym stopniu umoż-
liwiają osobom z niepełnosprawnościami wyrównanie szans w dostępie do 
edukacji, rozwoju umiejętności i zatrudnienia. Internet oraz ICT stają się po-
pularnymi kanałami dostarczania rozwiązań dotyczących dobrobytu, rozwoju 
społeczno-gospodarczego i praw człowieka, zmieniają sposób wykorzystania 
technologii do promowania pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawno-
ściami (Samant Raja 2016, s. 3).

Technologie ICT obejmują szeroki zakres wszystkich technologii związa-
nych z przesyłaniem informacji. Muszą spełniać warunki dostępności, dlatego 
powinny być konsultowane z osobami z niepełnosprawnościami na każdym 
etapie projektowania (od idei, po produkt/ usługę). Pojawianie się nowych pro-
duktów i usług sprawia, że osoby z niepełnosprawnościami są w stanie dostrzec 
i zaspokoić różne potrzeby dostępnościowe (ang.  Accessibility), na równi z oso-
bami pełnosprawnymi (Simpson 2009, s. 1; Raja 2016, s. 4; Nique 2022, s. 4). 

Wszyscy zasługujemy na to, by spełniać marzenia i aspiracje. Bywa jed-
nak tak, że z uwagi na istniejącą dysfunkcję (niepełnosprawność) czy chorobę, 
nasze oczekiwania i plany zostają poddane weryfikacji: niepełnosprawność jest 
bowiem uniwersalnym doświadczeniem ludzkości (Zola 1989, s. 427), a tak-
że fenomenem życia ludzkiego o przedziwnym statusie:

Z jednej strony jest czymś nienaturalnym, odbiegającym od normy, uderzają-
cym swoją odmiennością, przy tym niespodziewanym i zaskakującym człowie-
ka, w którego życie wtargnie. Z drugiej jest czymś zupełnie oczywistym, jest 
dopełnieniem ludzkiej kondycji, przewidywaną i oczekiwaną wartością (Pod-
górska-Jachnik 2013, s. 39).

Nie ma jednej powszechnie obowiązującej definicji niepełnosprawności. 
Badania demograficzne wskazują, że ponad 15% populacji świata to osoby  
z niepełnosprawnością. Zgodnie z Konwencją o prawach osób niepełnospraw-
nych (2006) niepełnosprawność:

jest wynikiem interakcji pomiędzy osobami z dysfunkcjami a barierami środo-
wiskowymi i wynikającymi z postaw ludzkich, będącej przeszkodą dla pełnego 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, na równych zasa-
dach z innymi obywatelami.

Niepełnosprawność jest czynnikiem, który utrudnia zaspokajanie wła-
snych potrzeb i często zamyka osoby z niepełnosprawnościami w układzie 
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zależności od innych ludzi. Mimo silnego rozwoju przepisów antydyskrymi-
nacyjnych, a także zmian w postrzeganiu niepełnosprawności, jest ona nadal 
jednym z głównych czynników ubóstwa, a tym samym stygmatyzacji i wy-
kluczenia społecznego (Garbat 2016, s. 82). Osoby z niepełnosprawnościami 
znajdują się w odmiennej sytuacji niż reszta społeczeństwa. Jest to z jednej 
strony efekt dysfunkcji organizmu, z drugiej zaś ‘dysfunkcyjnej’ organizacji 
społeczeństwa, które tworzy bariery fizyczne, społeczne, prawne i ekono-
miczne. Źródłem przeszkód nie jest bowiem sama niepełnosprawność, „to 
nie niepełnosprawność jest problemem, ale jej konsekwencje!” (Zdalniacy 
2020). Kryteria wyznaczające pojęcia niepełnosprawności zależą w głównej 
mierze od tego, jakie treści i znaczenia przypisane są przez społeczeństwo  
fizycznym oraz intelektualnym dysfunkcjom ludzi (Garbat 2016, s. 82).  
Niepełnosprawność powoduje wielopoziomowe wykluczenia stawiając za-
równo jednostkę, jak i społeczeństwo przed koniecznością ich pokonania.  
Wykluczenie oznacza niemożność uczestnictwa jednostki lub grupy społecz-
nej w różnych aspektach życia, w wyniku braku dostępu do dóbr, instytucji, 
ograniczeniu praw społecznych. Znajdując się w niekorzystnym położeniu 
możemy mieć problem  z własną podmiotowością, uprawnieniami, pracą,  
dochodami, wolnością wyboru, edukacją czy wizerunkiem społecznym i spo-
łeczną akceptacją (Smorczewska-Mickiewicz 2020, s. 690).

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. Information and Com-
munication Technologies, ICT)1, zwane również technologiami informacyjny-
mi, informacyjno-telekomunikacyjnymi lub teleinformatycznymi, to zespół 
środków i różnorodnych rozwiązań takich jak: systemy, urządzenia (kompu-
tery, tablety, serwery), media komunikacyjne (sieci bluetooth, Internet, sieci 
bezprzewodowe, telefonia komórkowa i satelitarna), narzędzia (oprogramo-
wanie, systemy informatyczna) usług przetwarzających, gromadzących i prze-
syłających informacje w formie elektronicznej (Mącik 2013, s. 21; Bilińska-

-Reformat i Frąckiewicz 2016, s. 6-8).
Dostępność produktów i usług ICT obejmuje: telekomunikację, usługi 

mediów audiowizualnych, sieć oraz nowe, pojawiające się technologie. Dla 
zapewnienia równego dostępu osobom z niepełnosprawnościami technologia 

1 W polskiej literaturze nie wykształcono ogólnie akceptowanego odpowiednika, choć coraz 
częściej stosuje się zwrot technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK). Autorka w całym 
opracowaniu będzie używać powszechnie używanego zwrotu ICT.



12

BOŻENA SMORCZEWSKA-MICKIEWICZ

informacyjno-telekomunikacyjna musi być uzupełniona o technologię asystu-
jącą (ang. Assistive technologies, AT) (Komunikat 2021). Współcześnie niemal 
wszystkie obszary życia ulegają cyfryzacji, zaś technologie ICT stały się bardziej 
niż kiedykolwiek widoczne w życiu jednostek (Larsson-Lund i Nyman 2020,  
s. 550-551). Umiejętności cyfrowe są niezbędne, aby uzyskać dostęp do rynku 
pracy, szkolnictwa wyższego, uczestniczyć w życiu społecznym lub korzystać 
z różnych usług (Chadwick i in. 2022, s. 243). Technologia ma zatem pod-
stawowe znaczenie w procesie usamodzielniania osób z niepełnosprawnościami, 
bowiem sprawia, że „rzeczy stają się możliwe” (Samant Raja 2016, s. 4). 

Technologie asystujące, to termin zbiorczy dla produktów, usług i po-
wiązanych systemów wspomagających, opracowanych dla ludzi w celu utrzy-
mania lub poprawy funkcjonowania i prowadzenia niezależnego życia (Smith 
1998, s. 115; Nique 2022; Zdrodowska 2018, s. 14). Według definicji Świa-
towej Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organisation, WHO) techno-
logia asystująca to: 

zastosowanie zorganizowanej wiedzy i umiejętności związanych z produktami 
wspomagającymi, w tym systemami i usługami. Technologia asystująca jest 
podzbiorem technologii medycznych. Produktem wspomagającym jest każdy 
produkt zewnętrzny (w tym urządzenia, sprzęt, instrumenty lub oprogramo-
wanie), specjalnie wyprodukowany lub ogólnie dostępny, którego głównym 
celem jest utrzymanie lub poprawa funkcjonowania i niezależności osoby,  
a tym samym promowanie jej dobrostanu (WHO 2016). 

Technologie asystujące wspierają codzienne funkcjonowanie osób z dys-
funkcjami narządów ruchu, słuchu lub wzroku. Coraz częściej zastosowanie 
znajdują również technologie monitorujące, w których skład wchodzą zarów-
no sensory biomedyczne (umożliwiają monitorowanie funkcji fizjologicznych 
na odległość), jak i monitory oddechu, czujniki dymu i tlenku węgla, de-
tektory upadków, bransoletki umożliwiające błyskawiczne wezwanie pomocy 
jednym przyciskiem (Zapędowska-Kling, 2021, s. 70). Przykładem może być 
SiDLY care, system telemedyczny składający się z telemedycznej opaski, plat-
formy i aplikacji mobilnej, który umożliwia zdalny monitoring parametrów 
życiowych użytkownika oraz zapewnia stały dostęp do diagnostyki medycznej 
(SiDLY care).

W ostatnim czasie pojawiło się wiele ciekawych urządzeń technologii 
asystującej. Holly Tuke przygotowała „Przewodnik po urządzeniach, opro-
gramowaniu i sprzęcie” (2022), którego osoby z niepełnosprawnościami 
używają do poruszania się w internecie. Wśród urządzeń szczególne miejsce 
zajmują zmodyfikowane klawiatury adaptacyjne (ang. Adaptive keyboards).  
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Istnieje wiele różnych rodzajów klawiatur adaptacyjnych, które mogą pomóc 
osobom o różnych potrzebach dostępu:

• osoby z niepełnosprawnością ruchową (zaburzenia kontroli mięśni, 
m.in. porażenie mózgowe) – klawiatura ma podniesione obszary 
między klawiszami, dzięki czemu użytkownik może położyć ręce na 
klawiaturze, zanim znajdzie właściwy klawisz;

• osoby z dysfunkcją narządu wzroku (niewidzące lub słabo widzące) 
– klawiatura o wysokim kontraście (ang. High contrast keyboards) po-
maga użytkownikom rozróżniać klawisze.

Klawiatury adaptacyjne często wyposażone są w oprogramowanie do 
uzupełniania tekstu, które pomaga przyspieszyć proces pisania i zmniejszyć 
liczbę naciśnięć klawiszy. Dodatkiem do urządzenia może być nakładka (pla-
stikowy arkusz z określonymi klawiszami lub funkcjami zaznaczonymi w róż-
nych kolorach lub wykorzystujące symbole/ obrazki, aby uczynić standardową 
klawiaturę bardziej dostępną.

Alternatywne urządzenia wejściowe umożliwiają osobom z niepełno-
sprawnościami używanie do obsługi komputera stóp, oczu, oddechu, kciuka 
lub jednego palca. Czasami mogą być aktywowane poprzez śledzenie ruchu, 
śledzenie optyczne, niektóre zaś wykorzystują sygnały nerwowe lub mięśnio-
we, a nawet aktywność mózgu. Większość z tych urządzeń działa z klawiaturą 
ekranową, tablicą słów lub interfejsem piktogramów (Tuke 2022):

• wskaźnik (ang. Head pointers) – rysik lub inny przedmiot 'umoco-
wany' na głowie, który umożliwia użytkownikowi interakcję z inter-
fejsem komputerowym;

• urządzenie wejściowe z pojedynczym przełącznikiem (ang. Single 
switch entry devices) – przycisk, który po uderzeniu wysyła sygnał do 
komputera, aby wykonywał przyporządkowaną mu czynność (kon-
figuracje z wieloma przyciskami są wykorzystywane wśród graczy 
komputerowych);

• wyłączniki nożne/ pedały nożne (ang. Foot switches) – wyłączniki 
bezpieczeństwa obsługiwane za pomocą stopy, działają podobnie jak 
urządzenie z pojedynczym przełącznikiem;

• urządzenie wejściowe typu sip-and-puff (ang. Sip-and-puff switches) – 
pozwala obsługiwać komputer poprzez wdychanie/wydychanie ma-
łych strumieni powietrza; 

• oprogramowanie śledzące ruchy gałek ocznych (ang. Eye-tracking 
software) – oprogramowanie śledzące ruchy oczu śledzi ruchy oczu, 
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aby umożliwić użytkownikowi poruszanie się po stronach interneto-
wych i pisanie na niestandardowym ekranie (okulografia). 

Istnieje również szereg narzędzi i metod pomagających osobom, które są 
niewerbalne lub mają problemy z mową (ang. Augmentative and Alternative 
Communication, AAC). Systemy elektroniczne mogą obejmować znaki, gesty, 
wystawać proste tablice słowne lub tablice obrazkowe. AAC obejmują urządze-
nia komunikacyjne z wyjściem głosowym (VOCA) i urządzeniami generujący-
mi mowę (SGD), które produkują syntezę mowy. Przykładem może być urzą-
dzenie, które wykorzystywał do komunikacji Stephen Hawking (Tuke 2022).

Trzeba podkreślić fakt, że niepełnosprawność wpływa na los ponad  
2 milionów Polaków, których choroba, starość lub niepełnosprawność skazała 
na pozostanie w domu (Zdalniacy 2020). Dlatego tak istotne jest tworzenie 
programów, które pomagają osobom z niepełnosprawnościami wyjść z domu. 
Na przykład w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON) powstają Ośrodki Wsparcia i Testów, które 
przygotowują bezpłatną poradę, instruktaż, wypożyczenie oraz testowanie 
urządzeń oraz oprogramowania ułatwiającego codzienne życie w zakresie:

• technologie asystujące uniwersalne dla wszystkich rodzajów niepeł-
nosprawności (laptopy, drukarki wielofunkcyjne);

• technologie asystujące dla osób głuchych, słabosłyszących (pętle in-
dukcyjne przenośne, programy do komunikacji alternatywnej, syn-
tezator mowy);

• technologie asystujące dla osób niewidomych, słabowidzących i głu-
choniewidomych (smartfony z fizycznymi przyciskami, oprogramo-
wanie powiększająco-udźwiękowiające, przenośne powiększalniki, 
specjalistyczne lupy powiększające, linijki, notatniki brajlowskie);

• technologie asystujące dla osób z niepełnosprawnością kończyn gór-
nych (przełączniki bezprzewodowe i interfejsy Switch, specjalistycz-
ne klawiatury OrbiTouch, oprogramowanie do nauki sterowania 
wzrokiem oraz C-Eye) (PZN 2022).

Cyfryzacja przyczyniła się do szybkiej integracji szerokiego zakresu tech-
nologii codziennego użytku (ang. everyday technology, ET) w wielu usługach 
w społeczeństwie, w tym w usługach związanych z miejscami publicznymi. 
Korzystanie z technologii codziennego użytku przez osoby z niepełnospraw-
nościami wymaga spełnienia określonych warunków dostępnościowych: po-
siadania dostępu, przy czym produkt lub usługa są dostępne, jeżeli zapewniają 
dostępne funkcje wejściowe, sterujące i mechaniczne, jak również dostępne 



15

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE...

funkcje wyjściowe, wyświetlające i sterujące (Larsson-Lund i in. 2021, s. 1).  
W przestrzeni publicznej powszechnie wykorzystywane są tzw. 'ET osobiste' 
(np. smartfony i tablety z różnymi aplikacjami), a także tzw. 'ET przestrzeni 
publicznej' (np. kasy samoobsługowe, bankomaty, karty obciążeniowe z koda-
mi). Umiejętność korzystania z technologii codziennego użytku stało się w du-
żym stopniu warunkiem aktywności poza domem, dostępności i uczestnictwa 
w zdigitalizowanym społeczeństwie (Gaber 2019, s. 400-411; Larsson-Lund  
i in. 2021, s. 1).

Codzienna egzystencja osoby z niepełnosprawnościami wiąże się z umie-
jętnością wykorzystania kilku technologii codziennego użytku (np. sprawdza-
nie rozkładów jazdy, kupowanie biletów i umawianie się na spotkania online). 
W konsekwencji mamy do czynienia z sytuacją, w której „jeśli jedna lub kilka 
ET zintegrowanych w łańcuchu działań potrzebnych do podjęcia aktywności 
poza domem jest zbyt trudna do wykorzystania, pojawiają się bariery w dostę-
pie do miejsc” (Larsson-Lund i in. 2021, s. 1). Lepsza wiedza na temat związ-
ku między ET a miejscami poza domem może przyczynić się do zrozumie-
nia, w jaki sposób potencjalne bariery związane ze strukturami społecznymi  
i usługami wpływają na możliwości ludzi w zakresie aktywności i uczestnictwa  
w społeczeństwie (Hammell i Iwama 2012, s. 385-394).

Codzienna aktywność osób z niepełnosprawnościami możliwa jest dzięki 
wykorzystaniu ICT w przestrzeni inteligentnego miasta (ang. Smart Cities). 
Sprytny (ang. SMART, acronym Specific, Measurable, Achievable, Relevant, 
Timebound), „określa miasto, które optymalnie wykorzystuje dostępne i po-
łączone ze sobą informacje, aby lepiej rozumieć i planować swoje działania 
i optymalizować wykorzystanie ograniczonych zasobów” (Osowska 2022,  
s. 26, 53). Pełne wykorzystanie szans jakie niesie w sobie możliwość korzy-
stania z udogodnień inteligentnego miasta jest możliwa wówczas, posiadamy 
odpowiednie urządzenia ICT oraz potrzebne umiejętności cyfrowe. Niestety, 
osoby z niepełnosprawnościami są grupą wykluczoną cyfrowo m.in. ze wzglę-
du na sytuację ekonomiczną, dysfunkcje w zakresie narządu ruchu, ogranicze-
nia w sferze psychiki, bariery intelektualne. Obserwujemy zatem, jak pogłę-
bia się przepaść między osobami posiadającymi umiejętności cyfrowe, a tymi, 
którzy zmagają się z pokonaniem barier w dostępie i użytkowaniu; pogłębia 
podział między tymi, którzy 'są podłączeni', a tymi, którzy nie mają wystar-
czającego zabezpieczenia ekonomicznego (Sanders 2020, s. 8).  

Cyfryzacja jest szansą dla poprawy jakości życia osób z niepełnospraw-
nościami. Pozytywny w tym aspekcie jest fakt, że pomimo trudnej sytuacji 
społeczno-ekonomicznej w Polsce cyfryzacja zdaniem praktyków przyspiesza 
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(Ilustracja 1). Z badania przeprowadzonego wśród przedsiębiorców branży 
ICT przez Computerworld TOP200 (2022) wynika, że sektor ten jest sta-
bilny, silny i odporny na kryzysy (m.in. pandemia, wojna, inflacja w Polsce) 
(Żółcicka 2022). Z badania Computerworld wynika, że technologia stała się 
niezbędnym elementem rozwoju dla firm. Niemal połowa uczestników bada-
nia uważa, że cyfryzacja jeszcze przyspieszy i będzie ‘galopującym zjawiskiem’, 
zaś druga połowa twierdzi, że tempo nieco osłabnie, ale zmiany nadal będą 
zachodziły (Computerworld 2022). 

Ilustracja 1. Pandemia znacząco przyspieszyła cyfryzację. Jak zmieni się tempo wprowadzania 
zmian w najbliższym roku?

Źródło: Żółcicka 2022.

Zdaniem przedsiębiorców branży ICT (Ilustracja 2) koniunktura  
w 2022 roku będzie lepsza, jak odpowiedziało 56% respondentów, a pozosta-
nie bez zmian zdaniem 28% badanych. Analitycy Computerworld uważają, 
że mimo trudnej i niepewnej sytuacji geopolitycznej branża ICT wyróżnia się 
na tle gospodarki i będzie się nadal rozwijać, bowiem wg 65% respondentów 
w 2022 roku nastąpi wzrost wartości zamówień (Computerworld 2022).

Ilustracja 2. Jak zmieni się koniunktura branży w 2022 roku?

Źródło: Żółcicka 2022.
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Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 2021 roku 
odsetek osób korzystających w ciągu ostatnich 12 miesięcy z usług administra-
cji publicznej przez internet wyniósł 47,5%, przy czym najczęstszą formą ko-
rzystania z elektronicznego kanału było wysyłanie wypełnionych formularzy. 
Obecnie ponad 90% dokumentów można potwierdzić cyfrowym podpisem 
osobistym. Rozwój cyfryzacji wpływa na wartość rynku usług dla administra-
cji (Tabela 1), która w 2021 roku wyniosła 2 881 301 tys. zł.

Tabela 1. Przychody firm IT z poszczególnych sektorów gospodarki

Źródło: Żółcicka 2022.

Cyfryzacji na rynku usług dla administracji od lat przyspiesza, według 
planów rządu w 2026 roku 90% dowodów osobistych w Polsce będzie posia-
dało warstwę cyfrową. Cyfryzuje się intensywnie ochrona zdrowia, bowiem 
coraz więcej usług jest dostępnych na IKP. Wykorzystanie nowoczesnych 
technologii w integracji osób z niepełnosprawnościami jest społecznie uza-
sadnione budowaniem obszaru dostępności. Osoby z niepełnosprawnościa-
mi korzystają m.in. z Internetowego Konta Pacjenta (IKP), Platformy Usług 
Elektronicznych ZUS, Profilu Zaufanego oraz elektronicznego podpisu  
(Zapędowska-Kulig 2021, s. 73).
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WYKLUCZENIE CYFROWE

Wykluczenie społeczne jest zjawiskiem złożonym i wielowymiarowym. 
Koncepcja wykluczenia (ang. exclusion) ewoluowała wraz z rozwojem społe-
czeństw, obejmując inne pokrewne koncepcje i zjawiska (m.in. marginaliza-
cja, deprywacja, nierówności). W literaturze przedmiotu znaleźć można wiele 
definicji wykluczenia społecznego. Na potrzeby opracowania będziemy je de-
finiować „jako efekt upośledzeń społecznych, wskutek których jednostka lub 
grupa społeczna nie może w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, gospo-
darczym lub politycznym społeczeństwa, do którego należą” (Giddens 2004, 
s. 347). Wykluczenie jest procesem, które ma stadium początkowe, punkty 
zwrotne, okresy poprawy (lub cofnięcia wykluczenia). Posiada także okre-
sy pogorszenia, kiedy dystans społeczny i bariery stają się nie do pokonania,  
a wykluczeni tracą szansę i nadzieję na możliwość powrotu do normalnego 
życia (Estivill 2003, s. 38-39). 

Czynnikiem, który wpływa na powstanie i utrwalenie wykluczenia jest 
stan zdrowia. Stan zdrowia ogranicza rozwój ekonomiczny jednostki, ponie-
waż wpływa na jej produktywność. Przyczyną i konsekwencją niepełnospraw-
ności jest ubóstwo, a oba te zjawiska wzmacniają siebie nawzajem m.in. po-
przez zwiększenie izolacji i ekonomicznego nacisku na jednostkę (Ostrowska 
i Sikorska 1996, s. 23). Uczestnictwo cyfrowe osób z niepełnosprawnościami 
może być sposobem na złagodzenie wykluczenia społecznego, poprzez dostęp 
do produktów/ usług umożliwiających realizację planów rozwoju osobiste-
go, znalezienia pracy czy kontynuowania edukacji. Takim przykładem może 
być Leżę i Pracuję! – pierwsza agencja marketingowa, która podnosi jakość 
życia osób z niepełnosprawnością ruchową m.in. uszkodzenia rdzenia kręgo-
wego (URK), rdzeniowy zanik mięśni (SMA) a także mózgowym porażeniem 
dziecięcym (MPD). Leżę i Pracuję! zatrudnia aktualnie 200 osób, które dzię-
ki wykorzystaniu urządzeń ICT po przeszkoleniu mogą wykonywać pracę  
nie opuszczając łóżka (miejsce egzystencji) (Zdalniacy 2020). 

Termin wykluczenie cyfrowe (ang. Digital exclusion) oznacza nierówny 
dostęp do technologii, obejmujący zarówno techniczną możliwość podłącze-
nia do sieci, jak i czynniki o charakterze demograficzno-społecznym, poli-
tycznym oraz geograficznym, które przyczyniają się do istnienia nierówności 
w korzystaniu z nowoczesnych technologii (Srinuan i Bohlin 2011, s. 9-14; 
Żuchowska-Skiba 2020, s. 196). Obok dochodu, płci czy pochodzenia et-
nicznego, do takich czynników zalicza się niepełnosprawność, która w wymia-
rze dostępu do technologii ma istotne znaczenie. „Taki sposób definiowania 
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wykluczenia cyfrowego implikuje podział na „tych, którzy mają” i „tych, któ-
rzy nie mają” i lokuje jego istotę w samym dostępie – lub jego braku – do 
nowoczesnych technologii” (Żuchowska-Skiba 2020, s. 196). Spojrzenie 
na wykluczenie cyfrowe zmienia się w związku z rozwojem nowoczesnych 
technologii. Zawsze jednak odnosi się dwóch kategorii osób wykluczonych:

• odizolowane społecznie – osoby te mają zazwyczaj bardziej ograni-
czony dostęp do internetu, urządzeń i usług online oraz możliwości 
ich wykorzystania;

• defaworyzowane ekonomicznie – mają ograniczony dostęp,  
ale częściej próbują szukać dostępu do urządzeń ICT (m.in. biblio-
teki, osiedlowe kluby, świetlice, miejsca powiązane z fundacjami) 
(Sanders 2022, s. 9).

Włączenie cyfrowe (ang. Digital participation) polega na pracy ze spo-
łecznościami w celu rozwiązania problemów związanych z możliwościami, do-
stępem, wiedzą i umiejętnościami w odniesieniu do korzystania z technologii, 
a w szczególności z Internetu oraz umiejętności korzystanie z urządzeń ICT. 
Pojęcie włączenia cyfrowego używane jest zamiennie z terminami: włącze-
nie cyfrowe, uczestnictwo cyfrowe, zdolność cyfrowa, umiejętności cyfrowe.  
W obszarze zainteresowań włączenia zawsze chodzi o to, „aby ludzie byli  
w stanie korzystać z technologii cyfrowych, w szczególności z Internetu,  
w sposób, który poprawia ich życie i przyczynia się do pomocy w przezwycię-
żaniu innych niekorzystnych sytuacji, z którymi mogą się spotkać” (Sanders 
2022, s. 9). Na umiejętności cyfrowe należy patrzeć jako na element włącze-
nia. Użytkownicy internetu nadal mogą być wykluczeni cyfrowo, ponieważ 
brakuje im umiejętności, aby móc poruszać się w cyfrowym świecie. Osoby 
niepełnosprawne doświadczają wielu wyzwań związanych z integracją cyfrową, 
które wynikają z systemowych barier, na które napotykają w codziennym ży-
ciu (m.in. związanych z dostępem, a także dostępnością i użytecznością urzą-
dzeń i usług cyfrowych. Trwająca pandemia Covid-19, czy wojna w Ukrainie 
zmienia kontekst dostępności do odpowiednich informacji i mechanizmów 
zdalnej pomocy. Odbiciem skali ekskluzji cyfrowej mogą być dane opubliko-
wane przez Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw 
Uchodźców (ang. Office of the United Nations High Commissioner for Refuge-
es, UNHCR), z których wynika, że 10,6 mln osób z niepełnosprawnościa-
mi jest przymusowo przesiedlonych na skutek trwających konfliktów, wojen 
czy przesiedleń spowodowanych zmianami klimatycznymi. Duża część osób  
z niepełnosprawnościami w wyniku utraty miejsca zamieszkania Ponadto, kilka 
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milionów osób uważa się za przesiedlone. Osoby te nie mają wcale dostępu lub 
posiadają utrudniony dostęp do technologii i urządzeń ICT (UNHCR 2021,  
s. 1). Zdaniem Autorki w przypadku osób z niepełnosprawnościami brak do-
stępu do technologii oraz urządzeń ICT jest czynnikiem, który w znaczący 
sposób wpływa na jakość życia we wszystkich jego aspektach i przejawach. 

PODSUMOWANIE

Technologia i społeczeństwo znajdują się obecnie w punkcie, w którym 
dostępność i integracja są kluczowymi wymiarami we wszystkich dziedzinach 
życia. Technologie informacyjno-komunikacyjne i technologie asystujące 
dają nowe możliwości każdemu użytkownikowi, w przypadku osób z niepeł-
nosprawnościami tworzą szanse na rozwój i poprawę jakości życia.

Dostępność cyfrowa umożliwia włączenie cyfrowe i zapewnia integracyj-
ną komunikację dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich płci, wieku, zdolności 
czy miejsca zamieszkania. ICT powinny być przystępne cenowo oraz zapro-
jektowane w taki sposób, aby spełniać potrzeby i możliwości jak największej 
liczby osób, w tym osób niepełnosprawnych. Technologie informacyjno-ko-
munikacyjne oferują szereg nowych usług dla organizacji i rządów w zakresie 
nowoczesnego postępu technologicznego, wzrostu gospodarczego oraz popra-
wy jakości usług socjalnych. ICT wpływają na poprawę jakości życia jednostki 
i wzmocnienie pozycji grup marginalizowanych. Dostępność technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych jest kluczowa dla aktywizacji osób z niepełno-
sprawnościami, ponieważ stały się one podstawowym środkiem komunikacji, 
informacji, transakcji, edukacji i rozrywki na całym świecie. Potwierdzono 
hipotezę, że technologie codziennego użytku wpływają na poprawę jakości 
życia osób z niepełnosprawnościami. 
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ICT FOR THE DIGITAL INCLUSION  
OF PEOPLE WITH DISABILITIES

Summary: The aim of this article is to analyse the use of information and 
communication technologies in the digital inclusion of People with Disabi-
lities. The hypothesis is that everyday technologies improve the quality of life  
of people with disabilities. The method of a systematic review of national 
and international literature was used to describe the mentioned phenomena, 
theories and concepts. The result of the scientific analysis shows that ICTs,  
on the one hand, enable people with disabilities to realise a variety of activities 
in a virtual space (free of barriers of a physical nature) and, on the other hand, 
create a new space of exclusion. ICTs offer a range of new services in terms of 
modern solutions, economic growth and improve the position of marginalised 
groups. The hypothesis that everyday technologies improve the quality of life 
of people with disabilities has been confirmed.

Keywords: ICT, disability, everyday technology, digital exclusion, inclusion
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UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

MEGATRENDY 
ELEKTROMOBILNOŚCI W POLSCE

Streszczenie: Celem artykułu jest omówienie trendów elektromobilności 
w Polsce. Postawiono hipotezę, że pojazdy elektryczne istotnie wpływają 
na ograniczenie emisji szkodliwych substancji. Do opisu zjawisk, teorii 
i koncepcji wykorzystano metodę systematycznego przeglądu literatury 
krajowej i zagranicznej oraz analizę jakościową krajowych programów 
popierających ideę elektromobilności. Opracowanie składa się ze wstępu, 
rozdziału pierwszego poświęconego zrównoważonej transformacji, ekono-
mii ekologii, ekoefektywności oraz ekoinnowacji, a także rozdziału drugiego 
przedstawiającego rozwój elektromobilności oraz trendy w e-mobilności (m.in. 
pojazdy elektryczne, elektromobilność oparta na ogniwach wodorowych).  
Całość opracowania zawiera podsumowanie i wnioski. Wynik analizy nauko-
wej wskazuje, że elektromobilność opiera się na nowoczesnych technologiach. 
Wspiera dążenie społeczeństwa do indywidualnej mobilności bez/ lub z ogra-
niczonym wpływem na środowisko. Potwierdzono hipotezę, że samochody 
elektryczne wpływają na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do śro-
dowiska. Dla ograniczenia emisji CO2 konieczna jest edukacja społeczeństwa, 
promocja zrównoważonej elektromobilności oraz wdrażanie nowoczesnych 
usług mobilnościowych. Społeczeństwo oczekuje od rządu promowania mo-
bilności przyjaznej środowisku m.in. poprzez system zachęt dla nabywców sa-
mochodów elektrycznych.

Słowa kluczowe: megatrendy, ekoinnowacje, elektromobilność, pojazd elek-
tryczny, technologia wodorowa

WPROWADZENIE

Procesy zachodzące w systemie ziemskim, wpływają na poszukiwanie 
innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie zielonej transformacji, bowiem ob-
serwowane skutki zmian klimatu nieuchronnie prowadzą do obumarcia 
części planety i cywilizacji w kształcie, jaki znamy (Guterres 2019). Społe-
czeństwo wywiera presję na rządy, które reagują m.in. tworząc restrykcyjne 
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prawo mające na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla (CO2) i poprawę 
warunków życia ludzi (Komisja Europejska, 2019). Emisja zanieczyszczeń 
w transporcie zależy od wielu czynników, w tym od rozwoju gospodarczego, 
który często powoduje wzrost liczby posiadanych pojazdów i wzrost przewo-
zów towarowych, od zmian w jakości paliwa oraz od wprowadzenia kontroli 
emisji zanieczyszczeń w pojazdach i silnikach w odpowiedzi na zaostrzenie 
norm środowiskowych (Anenberg i in. 2019, s. 2).

Unia Europejska i jej kraje członkowskie podejmują szereg działań ma-
jących na celu ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko 
i zdrowie (m.in. normy emisji, paliwa alternatywne), stąd znaczna redukcja 
emisji niektórych zanieczyszczeń powietrza generowanych przez Sektor trans-
portu. Potrzeba rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza widoczna 
jest w założeniach Europejskiego Zielonego Ładu (ang. European Green Deal 
2019) na rzecz łagodzenia zmian klimatu, przy czym coraz częściej uwaga 
skupia się na osiągnięciu tzw. ‘zerowej’ emisji gazów cieplarnianych do 2050 
roku (Mehlig i in. 2021, s. 1).

Unia Europejska za skuteczne narzędzie do dekarbonizacji sektora trans-
portu i osiągnięcia celów klimatycznych uznała elektromobilność (ang. elec-
tromobility, e-mobility). Dążenie do neutralności klimatycznej znacząco przy-
spiesza pojazdów o napędzie elektrycznym (ang. Battery Electric Vehicle, BEV)  
(Li J. i in. 2019, s. 1). Możliwość dekarbonizacji transportu dzięki wprowa-
dzeniu do powszechnego użytku pojazdów elektrycznych ma uzasadnienie  
w tym, że mają one korzystniejszy dla planety ślad węglowy niż te spalające 
ropę naftową, poza tym elektromobilność współdzielona wpływa na mniejsze 
natężenie ruchu. 

Energia elektryczna i wodór to paliwa alternatywne, które są obecnie 
przedmiotem dużego zainteresowania na rynku transportowym, bowiem 
pojazdy elektryczne oraz pojazdy napędzane wodorem powodują mniejszą 
emisję CO2, drobin kurzu oraz gazów szkodliwych dla zdrowia i środowiska 
(Drożdż i in. 2021, s. 1). Wodór jest postrzegany jako paliwo przyszłości dla 
transportu i energetyki. Koniunktura na technologie pozyskiwania wodoru, 
z wykorzystaniem źródeł odnawialnych, jest bardzo intensywna i prognozuje 
się, że w 2050 roku około 25% wodoru będzie uzyskiwane w procesie elektro-
lizy lub bezpośrednio poprzez zgazowanie biomasy (Drożdż i in. 2021, s. 4).

Zmiany klimatyczne oraz wyczerpujące się zasoby naturalne są podstawą 
konsensusu pomiędzy rządami, biznesem a społeczeństwem w obszarze trans-
formacji gospodarki w kierunku w kierunku zrównoważonego rozwoju i zie-
lonej gospodarki. Dla skutecznego zarządzania zrównoważoną transformacją, 
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istotne jest opracowywanie, wdrażanie i rozpowszechnianie radykalnie no-
wych lub znacząco ulepszonych produktów (towarów lub usług), procesów 
lub praktyk, które ograniczają zużycie zasobów naturalnych i zmniejszają 
uwalnianie szkodliwych substancji w całym cyklu życia (EIO 2013, s. 2).

ZRÓWNOWAŻONA  
TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA W POLSCE

Działalność człowieka sprawia, że środowisko naturalne znajduje się  
w punkcie, z którego nie ma powrotu. Zwiększa się coraz gwałtowniej prze-
paść między bogatymi i biednymi, a zasoby naturalne Ziemi są bezwzględnie 
eksploatowane. Gospodarka i środowisko są ze sobą ściśle powiązane: „Utrata 
różnorodności biologicznej i degradacja ekosystemów wciąż się nasilają, nara-
żając tym samym biznes na ryzyko, ale przy odpowiednim zarządzaniu mogą 
zostać przekształcone w nowe możliwości” (OECD 2011, s. 25). Aby roz-
wiązać problemy nie wystarczy dokonać zmian w ramach ustalonej ekonomii, 
konieczne są fundamentalne zmiany w teorii i praktyce gospodarczej (ekono-
mia ekologiczna, ang. ecological economics). Potrzebna jest nowa transdyscy-
plinarna ekonomia, która łączy przeciwieństwa i tworzy podstawy do pokoju  
w nas samych, między ludźmi oraz między ludźmi a przyrodą (Capra, Jakob-
sen 2017, s. 831).

Ekonomia ekologii stoi niejako w opozycji do współczesnej globalnej 
gospodarki, którą charakteryzuje dominująca pozycja prowadząca do komer-
cjalizacji nauki, polityki i natury (Capra, Jakobsen 2017, s. 836). Ekonomia 
ekologiczna stara się identyfikować i promować technologie, które pomagają 
w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju oraz zrozumieć, czy koncen-
tracja na technologiach nie jest zbyt wąska oraz czy nie jest potrzebna szersza 
koncepcja innowacji (Rennings 2000, s. 325). Tą szerszą koncepcją jest eko-
innowacja, której zakres pojęciowy obejmuje aspekty organizacyjne, kulturo-
we i społeczne (Rennings 2000, s. 326; Tarnawska 2013, s. 741).

Za autorów pojęcia eko-innowacji uznaje się Claude Fussler and Peter 
James (1996), którzy definiują eko-innowacje jako „proces opracowywania 
nowych produktów, procesów lub usług, które zapewniają wartość dla klien-
tów i biznesu, ale znacząco zmniejszają wpływ na środowisko” (Pacheco i in. 
2018, s. 2). Definicje ekoinnowacji sugerują istnienie dwóch podejść do eko-
innowacji: ekoefektywność (rozumiana jest jako poprawa jakości środowiska 
i życia) oraz efektywne gospodarowanie zasobami (prowadzi do obniżenia 
kosztów produkcji, zwiększa konkurencyjność firm) (Tarnawska 2013, s. 741).  
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Na potrzeby opracowania będziemy posługiwali się następującym podejściem 
do ekoinnowacji:

innowacja ekologiczna to produkcja, zastosowanie lub wykorzystanie towaru, 
usługi, procesu produkcyjnego, struktury organizacyjnej lub metody zarzą-
dzania lub prowadzenia działalności gospodarczej, które są nowatorskie dla 
przedsiębiorstwa lub użytkownika i które skutkują, w całym swoim cyklu życia, 
zmniejszeniem ryzyka środowiskowego, zanieczyszczenia i negatywnych skut-
ków wykorzystania zasobów (w tym zużycia energii) w porównaniu z odpo-
wiednimi rozwiązaniami alternatywnymi (Kemp, Pearson 2007, s. 7).

Debatę o sposobach przezwyciężenia kryzysu ekologicznego i kryzysu 
gospodarczego można podzielić na dwa nurty: tych, którzy uważają, że musi-
my bardzo szybko stymulować wzrost gospodarczy oraz tych, którzy uważają, 
że trzeba wykorzystać kryzys, aby położyć kres ‘kultowi wzrostu’, proponu-
jąc inną wizję postępu i dobrobytu, zorientowaną na umiarkowany poziom 
konsumpcji i większą sprawiedliwość społeczną. W odniesieniu do rozwoju 
gospodarczego obserwujemy zatem dwa podejścia: zielona gospodarka (ang. 
green growth, green economy) i wizję postępu zorientowaną na umiarkowany 
poziom konsumpcji i większą sprawiedliwość (Pollitt i in. 2010, s. 29).

Zielona gospodarka definiowana jest jako „wspieranie wzrostu gospo-
darczego i rozwoju przy jednoczesnym zapewnieniu, że aktywa naturalne na-
dal dostarczają zasobów i usług środowiskowych, od których zależy dobrobyt” 
(OECD 2011, s. 4). Oznacza realokację miejsc pracy, kapitału i technologii  
w kierunku bardziej ekologicznych działań i innowacji. Podstawowym źró-
dłem zielonego wzrostu i efektywnego gospodarowania zasobami są ekoinno-
wacje, które prowadzą z jednej strony do optymalnego zrównoważenia, z dru-
giej zaś przyczyniają się istotnie do zmiany technologicznej (EIO 2013, s. 2).

Wiedza dotycząca przedsięwzięć ekologicznych (m.in. badania nad duży-
mi przedsiębiorstwami), określa korzyści płynące z przejścia na ekologię pod 
względem efektywności kosztowej, kompensacji innowacji, wzrostu przycho-
dów dzięki zróżnicowaniu produktów, większej przejrzystości, zmniejszenia 
inercji organizacyjnej, lepszego zarządzania ryzykiem, poprawy relacji z intere-
sariuszami zewnętrznymi itp. Presję w zakresie ochrony środowiska na sektor 
transportowy z jednej strony wywierają instytucje i przepisy (unijne, krajowe), 
z drugiej zaś rosnąca świadomość społeczna. Konsumenci przykładają obecnie 
dużą wagę do przemyślanych i ekologicznych wyborów (idea współdzielenia), 
dlatego firmy starają się tworzyć i wdrażać innowacyjne rozwiązania (Torosie-
wicz 2021, s. 26).
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Na szczególną uwagę w tym kontekście zasługują firmy, które wykorzy-
stują gospodarczy i społeczny potencjał zielonej transformacji oraz deklarują 
zgodność ze środowiskiem naturalnym, społeczeństwem i ładem korporacyj-
nym (ang. Environmental, Social, Governance, ESG). Przykładem może być 
BEV, Fundusz wspierany przez Billa Gatesa, inwestujący w projekty mające 
potencjał na zredukowanie około 1% światowych emisji gazów cieplarnia-
nych czy silny nacisk na ESG w programach grantowych Unii Europejskiej 
(Wojtas 2021, s. 44).

ELEKTROMOBILNOŚĆ

W sektorze transportu podejmowane są różne działania mające na celu 
ograniczenie negatywnego wpływu transportu miejskiego na gospodarkę, śro-
dowisko oraz zdrowie i życie człowieka. Są to m.in. rozwój i promocja trans-
portu publicznego, ograniczenie rozwoju prywatnego transportu samocho-
dowego, integracja różnych środków i gałęzi transportu, racjonalny podziału 
zadań przewozowych pomiędzy poszczególne gałęzie transportu, rozwoju 
nowych, przyjaznych środowisku technik i technologii transportu i dostaw, 
promocji alternatywnych form przemieszczania się w obszarach miejskich,  
a także zmian zachowań i przyzwyczajeń użytkowników (Zimakowska- 
Laskowska, Laskowski 2022, s. 2). Ograniczenie emisji zanieczyszczeń po-
wietrza z pojazdów z silnikiem spalinowym (ang. Internal combustion engine 
vehicle, ICEV) ma istotne znaczenie, ponieważ globalny Sektor transportu jest 
głównym źródłem zanieczyszczeń odpowiadających za problemy zdrowotne 
części społeczeństwa1, a także wywołane nimi przedwczesne zgony (Anenberg 
i in. 2019, s. 1-2, Pietrzak, Pietrzak O. 2020, s. 1; Zimakowska-Laskowska,  
Laskowski 2022, s. 1-2).

Elektromobilność to skuteczne narzędzie do dekarbonizacji sektora trans-
portu i osiągnięcia celów klimatycznych. Elektromobilność jest koncepcją wy-
korzystania elektrycznych układów napędowych do transportu osób i towarów 
w celu wspierania zrównoważonego rozwoju. Przyczynia się do rozwoju wielu 
gałęzi przemysłu oraz powstania nowych specjalizacji i miejsc pracy. W za-
kres sektora elektromobilności wchodzą: produkcja pojazdów elektrycznych, 
wydobycie surowców, modernizacja i rozwój infrastruktury energetycznej,  
 

1 Przykład: w 2017 roku zmarło ponad 3,5 mln osób na skutek udaru mózgu, choroby nie-
dokrwiennej serca, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, raka płuc, infekcji dolnych dróg 
oddechowych i cukrzycy (Pietrzak, Pietrzak O. 2020, s. 1).
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a także zaawansowany recykling pojazdów i ogniw zasilających, pozwalający na 
realne wdrożenie zasad gospodarki cyrkularnej (Raport 2021, s. 4).

Rozwój elektromobilności wiąże się z wieloma istotnymi zmianami dla 
rynku motoryzacyjnego, począwszy od procesów produkcji komponentów 
(m.in. elektrody, separator czy osłony modułów, aparatura pomiarowa), no-
wych sektorów, takich jak baterii ze stałym elektrolitem (ang. solid state battery, 
SSB), po produkty końcowe oraz zmiany w nawykach konsumentów (Raport 
2021, s. 5). Obecnie technologia baterii SSB przechodzi z fazy badawczo-roz-
wojowej do fazy produkcji pilotażowej, a niektórzy chińscy producenci twier-
dzą, że od komercjalizacji dzieli ich zaledwie trzy do czterech lat, a pojazdy 
z tego typu akumulatorami pojawią się na drogach już w 2025 roku (Spiller 
2022, s. 2).

Dążenie do neutralności klimatycznej znacząco przyspiesza pojazdów  
o napędzie elektrycznym. Możliwość dekarbonizacji transportu poprzez wpro-
wadzenie do powszechnego użytku pojazdów elektrycznych ma uzasadnienie 
w tym, że BEV mają korzystniejszy dla planety ślad węglowy niż te spalające 
ropę naftową, nie emitują bezpośrednio szkodliwych substancji, generują bar-
dzo wysoki moment obrotowy w dużym przedziale obrotów, cechują się wy-
soką dynamiką w trakcie przyspieszania i pracują bardzo cicho. Główną ideą 
stosowania napędu elektrycznego jest pozytywny wpływ na zanieczyszczenie 
powietrza w aglomeracjach miejskich. Chodzi bowiem o wyeliminowanie za-
nieczyszczeń poprzez wyprowadzenie ich z obszarów, w których występuje 
duże zanieczyszczenie powietrza (miasta), w miejsca, które są zanieczyszczone 
(energia elektryczna potrzebna do naładowania akumulatorów jest wytwarza-
na w elektrowniach, które mogą być usytuowane poza miastem).

Według danych Licznika Elektromobilności2 (Wykres 1) z końca lipca 
2022 roku w Polsce było zarejestrowane łącznie 52 881 osobowych i użyt-
kowych samochodów z napędem elektrycznym. Według danych z końca 
lipca 2022 roku w Polsce było zarejestrowane łącznie 52 881 osobowych  

2 Licznik Elektromobilności został uruchomiony przez Polski Związek Przemysłu Motoryza-
cyjnego (PZPM), który jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyj-
nej, a także Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) Polskie Stowarzyszenie Paliw 
Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, zajmującą się kreowa-
niem rynku elektromobilności i paliw alternatywnych, zrzeszająca ponad 150 przedsiębiorstw 
z całego łańcucha wartości w elektromobilności: producentów pojazdów i infrastruktury, ope-
ratorów usług ładowania, koncerny paliwowe i energetyczne, instytucje finansowe, firmy trans-
portowe, dostawców nowoczesnych technologii oraz pozostałe podmioty i instytucje aktywne 
w obszarze zrównoważonego transportu. PSPA jest częścią The EuropeanAssociation for Electro-
mobility (AVERE), największej organizacji zajmującej się rozwojem rynku elektromobilności  
w Europie (Informacja prasowa, 09.08.2022, www.pzpm.org.pl).
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i użytkowych samochodów z napędem elektrycznym. Przez pierwsze siedem 
miesięcy 2022 roku ich liczba zwiększyła się o 14 098 sztuk (44% więcej niż 
w analogicznym okresie 2021 roku). 

Wykres 1. Liczba nowo zarejestrowanych elektrycznych samochodów osobowych (nowych  
i używanych)

Źródło: Licznik Elektromobilności... 2022.

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się 
również infrastruktura ładowania (Wykres 2). Pod koniec lipca 2022 roku  
w Polsce funkcjonowały 2293 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów 
elektrycznych (4431 punktów), 29% z nich stanowiły szybkie stacje łado-
wania prądem stałym (DC), a 71% – wolne ładowarki prądu przemiennego 
(AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. 

W okresie od lipca 2020 do lipca 2021 roku uruchomiono 226 nowych 
stacji AC i 107 stacji DC. Natomiast od lipca 2021 do lipca 2022 roku – 575 
stacji AC i 139 urządzeń DC. Oznacza to, że liczba nowo instalowanych ła-
dowarek prądu przemiennego wzrosła aż o 154%, natomiast prądu stałego 

– tylko o 30%.
Zdaniem Macieja Mazura (PSPA) liczby potwierdzają wzrost popytu na 

usługi ładowania. Dla wzmocnienia pozycji operatorzy stosują zabiegi kon-
solidacji (przejęcie sieci Revnet przez GreenWay Polska), jeżeli jednak nie 
zostaną zniesione bariery systemowe w postaci przewlekłych procedur przy-
łączeniowych, nie zostaną wdrożone niezbędne zmiany prawne, to o przełom 
na rynku infrastruktury ładowania będzie bardzo trudno (Licznik Elektromo-
bilności 2022).
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Wykres 2. Infrastruktura elektromobilności w Polsce

Źródło: Licznik Elektromobilności... 2022.

Innowacje technologiczne są głównym katalizatorem zmian na świecie. 
Megatrendy to zjawiska długoterminowe, które mają silny wpływ na społeczeń-
stwo i gospodarkę. Zmieniają świat na długo i wpływają na każdego człowieka. 
Jeżeli organizacja zakłada istnienie w długim okresie powinna przewidywać  
i zajmować się szansami i zagrożeniami wywoływanymi przez megatrendy.  
Popularnymi mega trendami w naszych czasach są urbanizacja, digitalizacja, 
indywidualizacja i neoekologia (Czarny 2022). Na potrzeby opracowania 
przez megatrendy będziemy rozumieli „makroekonomiczne i geostrategiczne 
siły, które kształtują świat. Są rzeczowe i często poparte weryfikowalnymi 
danymi. Z definicji są duże i obejmują niektóre z największych wyzwań  
i możliwości społeczeństwa” (Modly i in. 2016, s. 8).

Badacze analizują pięć megatrendów oraz ich implikacje dla globalne-
go bezpieczeństwa: zmiana globalnej siły ekonomicznej (ang. Shift in Global 
Economic Power), zmiany demograficzne (ang. Demographic Change), szybka 
urbanizacja (ang. Rapid Urbanization), rozwój technologii (ang. Rise of Tech-
nology) oraz zmiany klimatyczne/ niedobór zasobów (ang. Climate Change/ 
Resource Scarcity). Ich analiza pokazuje, że te megatrendy stanowią poważne 
wyzwania, które nie mogą i nie powinny być rozpatrywane w oderwaniu od 
siebie (Modly i in. 2016, s. 2–23).

Trudno jest przewidzieć, jak będą się kształtować trendy technologicz-
ne. The McKinsey Global Institute (2022) zidentyfikował 14 najważniejszych, 
rozwijających się obecnie trendów technologicznych charakterystycznych dla 
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dwóch przyjętych podziałów: Epoka Krzemowa (ang. Silicon Age), która obej-
muje technologie cyfrowe i IT, oraz Inżynieria Jutra (ang. Engineering Tomor-
row), która obejmuje technologie fizyczne w takich dziedzinach jak energia  
i mobilność (Chui i in., 2022, s. 1). Mobilność „jest definiowana przez kilka 
obszarów w ramach 4 przełomowych wymiarów mobilności (ACES) i techno-
logii przyległych, które umożliwiają bardziej zrównoważony i wydajny trans-
port” (Chui i in. 2022, s. 2).

Interesujące nas technologie e-mobilności mają na celu poprawę wydaj-
ności i zrównoważonego rozwoju lądowego i powietrznego transportu osób  
i towarów, dlatego dotychczasowa mobilność przechodzi obecnie swój ‘drugi 
wielki punkt zwrotny’ (przejście w kierunku technologii autonomicznych, po-
łączonych, elektrycznych i inteligentnych). Punktem zwrotnym w mobilności 
miejskiej jest przejście od własności osobistej do pojazdów współdzielonych 
(Czarny 2022).

Elektromobilność jako część rynku paliw alternatywnych, obejmująca 
również technologie wodorowe, jest megatrendem w skali globalnej i euro-
pejskiej, zarówno na rynku motoryzacyjnym, jak i na rynku energii elektrycz-
nej (Drożdż i in. 2021, s. 1). Elektromobilność oraz wchodzące w jej zakres 
technologie wodorowe, można rozumieć jako połączenie dwóch segmentów 
rynku e-mobilności: stacji ładowania lub tankowania (element infrastruktury) 
oraz pojazdów elektrycznych i wodorowych (element infrastruktury i użyt-
kowników pojazdów). W związku z tym na rynku elektromobilności, jako 
nowym rynku energii elektrycznej, można wydzielić segment pojazdów i seg-
ment infrastruktury, które są nierozerwalnie związane i nie mogą funkcjono-
wać niezależnie od siebie (Drożdż i in. 2021, s. 1).

PODSUMOWANIE

Megatrendy to zjawiska długoterminowe, które zmieniają i wpływa-
ją na życie każdego człowieka. Elektromobilność i technologie wodorowe 
są megatrendem zarówno na rynku motoryzacyjnym, jak i na rynku energii 
elektrycznej. Sektor transportu wykorzystuje paliwa alternatywne (energia 
elektryczna i wodór), wpływają bowiem na zmniejszenie emisji CO2, gazów 
szkodliwych dla zdrowia i środowiska. 

W opracowaniu omówiono trendy elektromobilności w Polsce. Elek-
tromobilność wspiera dążenie społeczeństwa do indywidualnej mobilności 
bez/ lub z ograniczonym wpływem na środowisko. Możliwość dekarboni-
zacji transportu dzięki wprowadzeniu do powszechnego użytku pojazdów 
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elektrycznych ma uzasadnienie w tym, że mają one korzystniejszy dla pla-
nety ślad węglowy niż te spalające ropę naftową, poza tym elektromobilność 
współdzielona wpływa na mniejsze natężenie ruchu. Potwierdzono hipotezę, 
że pojazdy elektryczne istotnie wpływają na ograniczenie emisji szkodliwych 
substancji.

Dla ograniczenia emisji CO2 konieczna jest edukacja społeczeństwa, 
promocja zrównoważonej elektromobilności oraz wdrażanie nowoczesnych 
usług mobilnościowych. Nasza cywilizacja potrzebuje transformacji i dekar-
bonizacji transportu, a w szerszej perspektywie zielonego wzrostu, ponieważ 
nie możemy żyć z niedoborem wody, wykorzystać wszystkich dostępnych 
jeszcze zasobów, nie możemy niszczyć i zanieczyszczać środowiska bez kon-
sekwencji dla przeżycia cywilizacji ludzkiej. Nie możemy żyć dalej kosztem 
zdrowia i bezpieczeństwa przyszłych pokoleń.
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ELECTROMOBILITY MEGATRENDS IN POLAND

Summary: The aim of this article is to discuss the trends of electromobili-
ty in Poland. It is hypothesised that EVs have a significant impact on redu-
cing harmful emissions. A systematic review of national and foreign litera-
ture and a qualitative analysis of national programmes supporting the idea  
of electromobility were used to describe the phenomena, theories and concepts.  
The study consists of an introduction, chapter one on sustainable transfor-
mation, ecological economics, eco-efficiency and eco-innovation, and chapter 
two presenting the development of electromobility and trends in e-mobility 
(e.g. electric vehicles, hydrogen cell-based electromobility). The entire stu-
dy includes a summary and conclusions. The result of the scientific analysis 
shows that electromobility is based on modern technologies. It supports so-
ciety's desire for individual mobility with no/or limited environmental impact.  
The hypothesis that electric cars have an impact on reducing emissions of har-
mful substances into the environment has been confirmed. To reduce CO2 
emissions, it is necessary to educate the public, promote sustainable electromo-
bility and implement modern mobility services. The public expects the gover-
nment to promote environmentally friendly mobility through, among other 
things, an incentive system for buyers of electric cars.

Keywords: megatrends, ecoinnovation, electromobility, electric vehicle, hy-
drogen technology
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UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

CHINA AS ONE OF THE WORLD’S 
GREATEST DIGITAL ECONOMIES: 

PURCHASING DECISIONS, SUPPLY 
CHAIN DIGITIZATION, DIGITAL 

INNOVATION AND URBANIZATION 

Summary: The fundamental aim of the paper is the assessment of China  
as one of the world's greatest digital economies: purchasing decisions, 
supply chain digitization, digital innovation, and urbanization. The paper 
is using of statistical, dynamics, comparative, and documentation analysis.  
The discussion shows that China is a worldwide e- commerce leader as well  
as a production leader. Nonetheless, the development of the industrial Internet 
lags significantly behind that of the thriving consumer Internet, creating  
a huge gap between consumer demand and supply. A distinguishing element 
of China's recent boom in the digital economy is the strong push from 
expanding consumer demand for quality products, which has a significant 
influence on industrial modernization. 

Keywords: digitization, supply chain, urbanization, innovation, purchasing 
decisions, China

INTRODUCTION

China has progressed from a technology backwater to one of the world’s 
greatest digital economies in a very short period. China’s e-commerce sales will 
reach $1.7 trillion in 2020, accounting for 30,00% of total retail sales in the 
country, thanks to its almost one billion internet users. But this isn’t simply 
a size tale. Above all, it is a narrative about invention and disruption. Many 

“China-first” technologies are being developed in omnichannel retail, social 
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media, on-demand services, mobility, finance, health tech, and other fields. 
There are at least four key components where Chinese players are attempting 
to push management boundaries. First, winning players in China exhibit the 
nimbleness and agility of a small startup while cultivating the organizational 
and operational capabilities required to drive initiatives at the scale  
of a very large company. Second, successful organizations adopt an externally-
driven, internally-focused Darwinian-style process of “creative destruction”  
and constructive competition that directs resources toward the correct engines 
of development while promptly dismissing ventures that fail to establish 
momentum and scale. Third, this technique is frequently facilitated by the 
implementation of “middle office” capabilities, which provide a platform 
for rapidly incubating and scaling innovative business models. Finally,  
the organizational boundaries between strategy, organization, and execution 
are being blurred by key stakeholders (Asia Times, 2022; Benson et al., 2022). 

The notion that they are distinct areas of management is no longer 
valid. Recent government measures to control the activity of some of China’s 
top internet businesses have put a pall over the digital economy. Managers 
and entrepreneurs all across the world are keeping a careful eye on this field. 
Regulators in China are attempting, as in any market, to more carefully 
monitor the activities of internet platforms to strike a balance between 
business model innovation and social well-being. However, the developments 
in China have occurred so swiftly that many players and investors have been 
caught off guard. The scope and momentum it has developed across so many 
digital sectors will almost certainly continue to drive future development 
and innovation. Companies who understand how China’s digital ecosystem 
operates and where it is heading will be more successful (Atlantic Council, 
2022; Bharadwaj et al., 2013).

Research questions

The paper regards the selected problems of China as one of the world’s 
greatest digital economies: purchasing decisions, supply chain digitization, 
digital innovation, and urbanization. The fundamental aim of the paper  
is the assessment of China as one of the world’s greatest digital economies: 
purchasing decisions, supply chain digitization, digital innovation, and 
urbanization. The author presents the following research problems: 

1. What is the diversification of China as one of the world’s greatest 



41

CHINA AS ONE OF THE WORLD’S GREATEST DIGITAL ECONOMIES...

digital economies: purchasing decisions, supply chain digitization, 
digital innovation, and urbanization?; 

2. Which of the research aspects of China as one of the world’s greatest 
digital economies: purchasing decisions, supply chain digitization, 
digital innovation, and urbanization have the highest, middle, and 
lowest levels?

Methodology

The theoretical part of the paper is depicted the supply chain digitization 
and digital urbanization. The studies are carried out within the documentation, 
statistical, comparative, and dynamics analysis. The results showed that the 
research issues had diversified trends. The paper was prepared based on print, 
digital and electronic sources: reports, databases, books, textbooks, academic 
and trade journals, and scientific papers. The inference process took place  
in a deductive way.

THEORETICAL ANALYSIS

SUPPLY CHAIN DIGITIZATION

We’ve looked at how digital innovation is revolutionizing consumer 
retail distribution, but this is only the tip of the iceberg when it comes to the 
potential for digitization to simplify B2B operations and procedures. As the 
industrial internet of things (IIOT) is applied at scale to revolutionize digital 
manufacturing, digital supply chain development, and blockchain-based 
inventory management, we see this as a frontier of China’s digital development 
with huge potential for efficiency improvements. In pharmaceuticals,  
for example, Yaoshibang, an online B2B drug sales platform, processed  
1.6 million orders in February, more than tripling the number of orders processed 
in the same month in 2020, indicating the potential for such platforms to thrive 
as more Chinese public health care orders are processed and fulfilled online. 
To increase efficiency and sustainability, industrial businesses will progressively 
embrace IIOT-enabled digital manufacturing. In 2020, China had the 
most “lighthouse” manufacturing bases, exemplars of industry 4.0 advanced 
manufacturing processes defined by McKinsey and The World Economic 
Forum. Midea uses IIOT technology to optimize production operations and 
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boost product innovation. The production process of Midea’s sensor-enabled 
“flexible automation” assembly lines is not only completely automated, but also 
dynamically adaptable to account for variances in machine models, processing 
needs, and materials (Center for International Governance Innovation, 2022; 
Fichman et al., 2014; Seyedghorban et al., 2020). 

Machine vision is used to spot problems in manufacturing processes, 
while IIOT-enabled devices report back consumer usage data to R&D teams, 
offering vital input and insights that help drive a continuous innovation 
process. SAIC, a prominent carmaker, has demonstrated how committing 
to digital manufacturing may enable completely new customer-to-business 
(C2B) models, in which digital technologies allow purchasers to tailor their 
orders using 3D digital automobile simulations. Car configuration and 
production queue information is then sent to suppliers, allowing them to begin 
only in-sequence shipment, saving time to market by 35,00%. Meanwhile,  
AI algorithms continually monitor build progress to detect problems, allowing 
order configuration accuracy to reach 99,80%. So far, the majority of 
lighthouses have emerged in consumer-facing industries such as automobiles, 
consumer goods, and home appliances, but the next step will be to spread 
the revolution to conventional industries such as steel, machine tools, and 
manufacturing (China Daily, 2022; Feng et al., 2020; Rejeb et al., 2022).

DIGITAL URBANIZATION

China is home to about half of the world’s smart cities, with  
500 in total. While smart city applications first focused on areas such 
as security and traffic control, improvements in 5G networks and edge 
computing are expected to usher in a new era for cities as interconnected 
digital platforms. Tencent is constructing a smart city in Shenzhen that 
prioritizes people and the environment, hoping to reduce automobile 
usage by improving public access using AI while incorporating green 
space into a massive campus for employees. Chinese enterprises 
or research institutes won the top two spots in five categories at the 
worldwide AI City Challenge in March 2021. Douyin (TikTok) 
finished second in a contest to identify road accidents and stranded 
automobiles using highway video feeds. Alibaba’s City Brain service 
will continue to provide local authorities around the country with 
environmental research, visual search, and urban planning capabilities. 
Government services are expected to benefit the most, as digitalization 
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alleviates issues such as congestion and resource misallocation (China 
Internet Watch, 2022; Fitzgerald et al., 2014; Caragliu et al., 2011).

QUANTITATIVE ANALYSIS

ANALYSIS AND RESULTS OF THE RESEARCH

The research is carried out within the structure, statistical, 
comparative, dynamics, and documentation analysis. The time scope 
of the study is 2019-2020, but in some issues that was broadened. The 
results of the carried out research present important modifications 
between the research variables in the given analyzed areas. 

China’s scale advantage spans many domains, chief among them 
a vast pool of nearly one billion internet users that is larger than the US 
and EU combined. Of these, more than 200 million are digital natives 
who have grown up with computers, smartphones, and the internet,  
and are entirely comfortable trying out and trusting new technologies 
and apps. The depth of China’s user base has supported its emergence 
as the world’s biggest e-commerce market, reaching ~$1.7 trillion  
in online transaction value in 2020. Explosive e-commerce growth and 
the rapid uptake of digital payments act in a virtuous circle that has 
spurred more than 800 million consumers to use mobile payments 
daily, about eight times more than in the US (China Telecom Americas, 
2022; Gang and Hengyi, 2022; Changshan, 2018). 

China’s vast population is densely congregated in more than 
100 cities with more than 1 million residents. Each one contains 
deep logistics networks that can be rapidly repurposed to serve a new 
business offering. This is both a blessing and a curse for entrepreneurs. 
While original concepts can be rapidly iterated and commercialized, 
there is also immense pressure to rapidly achieve nationwide scale, 
or risk losing out to a fast-following competitor. Ideas are tried and 
tested at breathtaking speed, enabling leaders to rapidly rise to the top 
by, for example, locking in their user base, building up infrastructure, 
and attracting capital as laggards fall by the wayside. In the past  
10 years, this cauldron has spawned an explosion of multifaceted lifestyle 
apps that act as top predators, creating or absorbing various vertical 
services and integrating them into their powerful platforms. The result 
is that consumers can seamlessly transact around every touchpoint of 
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their physical and digital lives (China National Intellectual Property 
Administration, 2022; Gupta and Bose, 2019; Deren et al., 2014).

Ecommerce is a dominant force in China’s retail market, with 
30,00% of the annual retail value spent online. While e-commerce 
is well understood globally, there is less consensus over the definition 
of omnichannel. One way of looking at it is having a multichannel 
approach to customer fulfillment, making sure that products and 
services can reach consumers through a variety of different channels. 
But in China, omnichannel has taken on a wider significance, oriented 
around four main components (Cision PR Newswire, 2022; Matt et al., 
2015; Wang et al., 2013):

• Omnichannel decision-making: Traditionally, Chinese consumers 
are fickle when it comes to trusting retailers, a legacy of fragmented 
trade, the lack of an established credit system, and an absence 
of appeal mechanisms when goods and services failed to meet 
expectations. As such, they are relatively demanding when it comes 
to researching before purchase, and typically tap a variety of sources 
when seeking information. 75,00%-80,00% of Chinese apparel 
shoppers consult multiple online and offline touchpoints before 
deciding on a purchase. This means the onus is on the merchant to 
provide an omnichannel service in terms of information presentation, 
with consistent branding, product information, and pricing across 
channels (Communications of the ACM, 2022; Handong, 2017).

• Omnichannel consumer engagement: In-store experience  
and remote digital touchpoints are integrated, with the latter acting 
as an extension of the shop floor. The outbreak of COVID-19 
accelerated this trend as retailers kept in contact with consumers 
through WeChat. Even now that it is possible to shop in person, 
consumers expect to navigate several online touchpoints, such  
as a WeChat brand store or digital personal shop assistant, before they visit 
a store. Brands leverage metrics such as store location, product interest,  
or demographic information to target consumers with suitable 
online activities such as interactions with key opinion leaders 
(KOLs). Group chats organized around local stores advertise in-
store events and provide avenues to keep in frequent touch with 
consumers. WeChat’s ecosystem enables store-centric omnichannel 
engagement (The Economist, 2022; Harrison et al., 2010).
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• Omnichannel fulfillment: Omnichannel fulfillment straddles 
store visits, home deliveries arranged in-store, online ordering and 
pickup in-store, and seamless returns. Apparel is leading the charge  
in this respect, with some brands allowing consumers to try-on items  
at home before deciding whether to follow through with their 
purchase (Friedrich Naumann Foundation, 2022).

• Omnichannel CRM: Retailers and consumer packaged goods (CPG) 
players are increasingly basing their operations on information 
accessible through an omnichannel customer relationship portal.  
In the past, franchise stores presented a stumbling block to building 
a truly holistic relationship with customers, as they would operate 
independent membership schemes. Now, retailers and brands are 
extending control beyond their stores and brands, websites, and 
mobile apps, to bring franchise partners into a unified membership 
offering. This single window enables them to better use data analytics 
to serve consumers (Harvard Business Review, 2022; Nambisan 
 et al., 2017; Hollands, 2008).

Retailers continue to create innovative solutions that meet Chinese 
consumers’ omnichannel needs. In leading e-commerce categories such  
as consumer electronics and apparel, where online accounts for 40,00%  
of retail value, retail stores now focus on product experience complete with 
omnichannel fulfillment options. In-store digitization, sometimes known  
as “phygital”, solutions, provides a fully integrated digital-physical experience. 
For example, cosmetics brand MAC teamed up with Tencent to install 
interactive screens displaying real-time comments posted by KOLs via the 
social commerce app RED (Xiaohongshu), while augmented reality (AR) 
screens allow consumers to apply make-up products virtually. On the digital 
side, home furnishings retailer IKEA collaborated with Alibaba to launch 
an immersive 3D shopping experience on Tmall, complete with a navigable 
virtual replica of a 3000-square-meter IKEA store (Innovation & Technology 
Business School, 2022; Oldham and Silva, 2015; Komninos, 2015).

In groceries, online retail was growing at 30,00% annually before the 
pandemic accelerated the frequency of online purchases by 70,00%. The result 
is that 15,00% of groceries are now ordered online and delivered to homes, 
with the shift most pronounced in lower-tier cities. More than 80,00% of 
that fresh food is delivered within one day. This rapid growth is the result 
of three major retail forces: digital ecosystems such as JD.com and Meituan 
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evolving to offer last-mile grocery deliveries, the emergence of e-grocery start-
ups like Alibaba’s Freshippo and Dingdong Maicai, and traditional retailers 
such as Yonghui and Wumart expanding their online express offerings  
(Fig. 1) (International Urban and Regional Cooperation, 2022; Schumacher 
et al., 2018; Liying and Chao, 2019).

Figure 1: Purchasing decisions in China are truly omnichannel

Source: McKinsey & Company D. 2022.

Chinese customers have an unusually strong preference for social 
commerce or e- commerce in which social media is the key sales driver.  
The average Chinese consumer now spends more than seven hours each day 
on mobile internet, a statistic that has climbed by a fifth since COVID-19 
(Fig. 1). Approximately two-thirds of those seven hours are spent using social 
or content applications, as consumers seek information from social media, 
influencers, and friends to make purchasing decisions. Surprisingly, time 
spent on social or content applications now accounts for half of all retail 
interest and one-quarter of all sales. The whole social commerce industry 
in China is reached to more than double from 2019 levels, reaching gross 
sales of $449 billion in 2021. To put it another way, consumers dedicate 
more than 45,00% of their internet time to social applications like WeChat, 
Douyin, Bilibili, and Kuaishou. Douyin’s 700 million-plus monthly active 
users (MAU) and the millions of customers who use the social shopping 
app RED demonstrate the popularity of content-based social entertainment 
(International Institute for Management Development, 2022; Vial, 2019; 
Marsal-Llacuna et al., 2015).
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These social applications are giving birth to new business models based 
on customers’ pre-existing interest in connecting with KOLs. During the 
epidemic, social commerce has surged, fueled by the rapid increase of video 
live streaming. Livestreaming-driven e-commerce generated more than 
10,00% of the online gross merchandising value (GMV) in 2020, and the 
percentage is steadily increasing. Social commerce options are available to 
consumers through four key channels (Modern Diplomacy, 2022; XinHong, 
2016; Nam and Pardo, 2011):

• JD and Tmall have altered their user interfaces to more Instagram-
style platforms that enable social content and social engagement, 
particularly around purchasers’ purchasing experiences. Leading 
cosmetics businesses’ home sites, for example, are continuously live 
streaming, demonstrating how social consumer participation has 
become the new reality (McKinsey & Company A, 2022).

• Video and live-streaming applications: Kuaishou and Douyin 
(TikTok), China’s major video-hosting apps, now draw more 
marketing expenditure than traditional digital channels such as search 
(Baidu) and e-commerce (Tmall) (McKinsey & Company B, 2022).

• Players in niche and vertical commerce: The social shopping trend 
is visible across the board, including vertical fashion site Dewu and 
discount e-commerce platforms such as Pinduoduo (McKinsey  
& Company C, 2022).

• WeChat enables companies to host direct-to-consumer (DTC) 
content, which feeds back into omnichannel customer interaction 
and experience. Even manufacturers are using live streaming 
on platforms such as Douyin and Tmall, as well as their mobile 
applications, to show models and features to customers, answer 
queries and sell automobiles (Ministry of Foreign Affairs, 2022).

As a result, to capture customers’ attention, marketers must produce social 
content, putting the platforms most skilled at hosting such material against 
conventional e-commerce incumbents in the war for marketing expenditure. 
As with omnichannel, old thinking must be abandoned: social commerce 
should not be considered as a component of larger digital commerce but  
as the foundation of how Chinese consumers want to deal online. This crosses 
generational and geographic lines, ranging from Generation Z customers 
in first-tier urban regions to middle-aged consumers in small villages 
and lower-tier cities. Social media is also changing the way companies  
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and customers interact. Previously, brands controlled the consumer 
connection. Currently, the influence equation is altering as customers 
increasingly buy directly from other consumers. KOLs are still a powerful 
voice in a consumer’s purchase journey, but they are now being supplemented 
by Crucial Opinion Consumers (KOCs), a new group of trusted voices that 
consumers go to for guidance and suggestions before making key purchasing 
choices (Opengovasia, 2022; Xinhuanet, 2022; Yunqiu, 2018).

The availability of electric cars (EVs) and linked “smart vehicles” will 
gradually power China’s highly developed shared mobility network, with 
fully autonomous driving fleets on the horizon. As the hardware underlying 
mobility solutions becomes more commoditized, digital innovation will 
become the lynchpin in the struggle for market dominance, pushing 
innovation in software, solutions, and services and opening up new 
opportunities for agile and creative businesses. The Chinese consumer will 
drive disruption, bringing their well-known flexibility and hunger for new 
technologies to the automotive industry. New entrants are taking the lead,  
as indicated by the success of domestic EV brands like Nio, Li Auto, and 
Xpeng. They are defining the game in terms of customer experience  
(for example, Nio formalized customer operations and broadened consumer 
encounters at experience centers and battery swap stations), and will continue 
to do so in the future, even as traditional automakers struggle to catch up. 
Expect to see continuous advancements in in-vehicle technology, centered 
on smart features that increase connection and safety, as well as the ability to 
upgrade vehicles through OTA (over the air) (People's Daily Online, 2022; 
United Nations China, 2022; Yunping and Hanyun, 2022).

On a macro scale, China’s advantage is dependent on government 
backing for smart transportation. More vehicle-to-everything (V2X) 
technology implementation, including both vehicle-to-vehicle and vehicle-to-
infrastructure components, is anticipated. As local governments collaborate 
with ride-hailing businesses to evaluate road user data, the usage of AI might 
cut traffic congestion by 10,00%-20,00%. AI applications in transportation 
and autonomous driving will also help to accelerate mobility as a service 
adoption (MaaS). Notably, Beijing intends to cut passenger automobile 
transportation by 30,00% by 2035. This initiative should encourage the 
commercialization of MaaS services focusing on EVs. China’s commitment 
to achieving peak carbon emissions by 2030 and carbon neutrality by 2050 
may propel EV MaaS products to new heights. The next stage will be the 
commercialization of self-driving cars. China hopes to attain 20,00%  
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L4 penetration in cities by 2030. The Chinese government plans to deploy 
large-scale autonomous electric vehicle (EV) fleets on the country’s roads 
within the next decade. With this in mind, Didi will collaborate with GAC 
Aion, a subsidiary of GAC Group, to create a fleet of self-driving EVs as part 
of its goal to host 1 million robotaxis on its platform between 2025 and 2030. 
The government intends to commercialize robotaxis and L5 (fully automated) 
autonomous cars on a major scale by 2035 (Philips, 2022; Times News wire, 
2022; Yongzhe et al., 2017).

As a result, commercialization may come sooner than expected: 
autonomous-based robotaxis might account for 22,00% of shared mobility 
passenger kilometers in tier 1 cities such as Shanghai and Beijing by 2030. 
Autonomous driving will offer a completely new mobility experience, one that 
is less concerned with getting from point A to point B and more concerned 
with the activities and pleasures that passengers might enjoy throughout 
their journeys. The future of automobiles as mobile entertainment centers 
and workspaces is rapidly approaching. Electric vehicles, drones, self-driving 
delivery trucks, and eco-packaging will work together to enhance delivery 
speeds, cut costs and emissions, and enable technology and capacity sharing. 
That, in effect, should help to better integrate China’s retail and e-commerce 
ecosystem, making it smarter and more efficient. These technologies will 
ultimately address the issue of high cost-to-serve. For example, Beijing has 
allowed JD.com and Meituan permission to collaborate with autonomous 
delivery vehicle start-up Neolix to experiment with driverless supermarket 
deliveries, building on advancements achieved during a mid-pandemic push 
for contactless services (Prophet, 2022; Time, 2022).

CONCLUSIONS

In the last decade, China’s digital economic activities have risen 
tremendously, making it one of the country’s leading economic drivers.  
The digital economy, also known as the new economy or internet economy, is 
an umbrella term for an economy in which information and communication 
technologies (ICT) are used to digitalize traditional brick-and-mortar 
economic activities, goods, and services. As a rather wide notion, the 
digital economy includes any economic structure that directly or indirectly 
employs data and information technology to control resource allocation 
and boost productivity. It extends beyond the ICT sector. Big data, cloud 
computing, the Internet of Things, blockchain, artificial intelligence, and 
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5G communications are just a few of the technologies that are assisting 
the development of the digital economy. The digital economy was worth 
US$7.1 trillion (RMB 47.94 trillion) in 2021, ranking second only to the US.  
As of early March 2022, China had 1.43 million 5G base stations and more 
than 500 million 5G customers. China has some of the world’s largest and 
most modern network infrastructure (Stanford University, 2022). 

Furthermore, the country has expedited the adoption of big data, cloud 
computing, and artificial intelligence. By 2025, China will account for 
roughly 30,00% of global data volume, with the most diverse range of data 
kinds. China has prioritized the digital economy in its national development 
agenda. Digitalization is not only altering the Chinese economy, but  
it is also opening up new markets for international firms. China’s enormous 
domestic market provides significant scale benefits, allowing for the quick 
commercialization of digital technology. China has the world’s largest 
e-commerce market, accounting for more than 40,00% of the global 
transaction value. The sheer breadth of China’s internet user base stimulates 
constant innovation and allows digital players to swiftly attain economies  
of scale. The power of China’s digital consumption extends beyond scale 
benefits. Nowadays, digital technology pervades practically every area  
of people’s lives, including education, health, information services, 
entertainment, money, and e- commerce (The World Bank, 2022). 

This solid foundation has facilitated the development of consumer services 
and hastened the launch of new goods. Foreign firms can investigate new and 
innovative services that might be integrated into the current digital ecosystem. 
However, it has been seen that foreign businesses, particularly those in the 
technology sector, are exiting China. Global conglomerates including Amazon, 
Uber, and Airbnb have steadily exited the nation, while domestic rivals such 
as JD, Meituan, and Ctrip continue to prosper. According to the analysis, 
a lack of localization is one of the reasons why certain firms are departing. 
Furthermore, new legislative measures enhance compliance costs and increase 
uncertainty for Western corporations operating in China. Foreign technology 
enterprises have increased obstacles in expanding operations and gaining new 
clients as they face both regulatory measures and competition from domestic 
firms. This is not to imply that foreign firms should avoid investing in 
Chinese technology. Given the immense breadth and size of China’s digital 
economy, commercial possibilities for foreign technology solution providers 
continue to exist and are actively promoted in sectors such as industrial digital 
transformation, services, sustainable development initiatives, consumer 
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products, and far more. Software creation, information technology support 
management, and the maintenance of sophisticated high-end equipment are 
all potential businesses for foreign investment. Furthermore, the application 
of information technology creates potential in other industries such  
as healthcare, automotive production, and energy transition. Foreign investors 
are welcome to invest in the research and development of new technologies to 
add to China’s expanding digital economy (The National Committee of the 
Chinese People’s Political Consultative Conference, 2022).
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CHINY JAKO JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH GOSPODAREK 
CYFROWYCH ŚWIATA: DECYZJE ZAKUPOWE, 

CYFRYZACJA ŁAŃCUCHA DOSTAW, INNOWACJE 
CYFROWE I URBANIZACJA

Streszczenie: Artykuł dotyczy wybranych problemów Chin jako jednej 
z największych gospodarek cyfrowych świata z uwzględnieniem decyzji 
zakupowych, cyfryzacji łańcucha dostaw, innowacji cyfrowych i urbanizacji 
cyfrowej. Podstawowym celem artykułu jest ocena Chin jako jednej 
z największych gospodarek cyfrowych świata z punktu widzenia decyzji 
zakupowych, cyfryzacji łańcucha dostaw, innowacji cyfrowych i urbanizacji 
cyfrowej. Artykuł wykorzystuje analizę statystyczną, dynamiki, porównawczą 
i dokumentacji. Z dyskusji wynika, że Chiny są światowym liderem e-commerce, 
a także liderem produkcji. Niemniej rozwój internetu dla celów przemysłu 
pozostaje znacznie w tyle za dobrze prosperującym internetem konsumenckim, 
tworząc ogromną przepaść między popytem a podażą. Wyróżniającym 
elementem niedawnego boomu w gospodarce cyfrowej w Chinach jest silny 
impuls rosnącego popytu konsumentów na produkty wysokiej jakości, co ma 
znaczący wpływ na modernizację przemysłu.

Słowa kluczowe: cyfryzacja, łańcuch dostaw, urbanizacja, innowacje, decyzje 
zakupowe, Chiny
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UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

STARTUPY WYKORZYSTUJĄCE 
TECHNOLOGIĘ CYFROWEGO 

BLIŹNIAKA

Streszczenie: Celem artykułu jest omówienie wykorzystania Internetu Rzeczy 
w przedsięwzięciach startupowych. Postawiono hipotezę, że startupy wyko-
rzystują technologię Digital Twins w obszarze monitorowania wydajności or-
ganizacji. Współcześnie obserwujemy globalny trend, który pozwala rzeczom 
stawać się inteligentnymi, bardziej niezawodnymi i autonomicznymi. Cyfro-
wy bliźniak to wirtualna, dynamiczna reprezentacja działań przedsiębiorstwa 
oraz najlepszy sposób pozwalający nam zrozumieć, jak działa ono dziś lub jak 
mogłoby działać w przyszłości. Do opisu wymienionych zjawisk, teorii i pojęć 
posłużono się metodą systematycznego przeglądu literatury krajowej i zagra-
nicznej. Wynik analizy naukowej wskazuje, że startupy to organizacje, które 
tworzą i wykorzystują trendy. Startupy Digital Twins (DT Startups) pomagają 
monitorować wydajność, przewidywać wpływ zmian, identyfikować obszary, 
w których można poprawić wydajność lub obsługę klienta, a także oceniać 
nowe modele operacyjne. Wartością artykułu jest przedstawienie technologii 
służącej startupom do zbierania danych dla stworzenia spersonalizowanego 
produktu/ usługi. 

Słowa kluczowe: Startup, Startup Digital Twin, Internet rzeczy, Cyfrowy 
bliźniak

WPROWADZENIE

Rozwój nowoczesnych technologii, cyfryzacja, globalizacja, zmiany 
demograficzne, kryzys klimatyczny, sytuacja geopolityczna (wojna w Ukra-
inie) wskazywane są jako te zjawiska, które najbardziej wpływają na przy-
szłość gospodarczą i społeczną. Zmienność otoczenia biznesu zmusza przed-
siębiorców do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych 
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i organizacyjnych, a często kreowania nowych potrzeb rynkowych. Przedsię-
wzięciami, które tworzą rozwiązania biznesowe w oparciu o zidentyfikowanie 
trendu rynkowego lub ważnego społecznie problemu, są startupy (Chan Kim 
i Mauborgne 2004).

Startupy postrzegane są jako idee, przedsięwzięcia i projekty, które wy-
korzystują osiągnięcia nowoczesnej technologii w odpowiedzi na ludzkie po-
trzeby. Tworzą i wpływają na trendy, promują elastyczność i nowatorstwo, 
kreatywność i myślenie poza schematami (Smorczewska-Mickiewicz 2017,  
s. 232; Skala 2018, s. 14-15). Gwarantem sukcesu startupu jest nie tylko sama 
idea, lecz także umiejętność jej prezentacji, przetworzenia oraz praktycznego 
zastosowania (Blank i Dorf 2013 s. 19-20), bowiem jest to instytucja ludzka 
przeznaczona do tworzenia nowych produktów i usług w warunkach skrajnej 
niepewności (Ries 2011, s. 8). Współczesne organizacje funkcjonują w wa-
runkach ciągłych zmian. Z jednej strony jest to ogromna szansa, z drugiej 
zaś zagrożenie dla ich działalności (Gadomska-Lila 2019, s. 5-6). Rozwiąza-
niem może być zwinność, charakterystyczna dla przedsięwzięć startupowych, 
otwartość na zmiany i zdolność szybkiej asymilacji innowacji.

Innowacje technologiczne są głównym katalizatorem zmian na świecie, 
zaś startupy mają niezwykłą zdolność do tworzenia przełomowych innowacji. 
Zdolność tą Clayton M. Christensen łączy z koncepcją przełomowych inno-
wacji (ang. Disruptive Innovations, DI)1 (Christensen 1997, s. 47). Coraz wię-
cej organizacji wdraża technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. Infor-
mation and Communication Technologies, ICT) związane z Internetem Rzeczy 
(ang. Internet of Things, IoT), sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence, 
AI), czy cyfrowego bliźniaka (ang. Digital Twins, DT). Internet rzeczy staje się 
ważnym aspektem naszego życia, jest bowiem innowacją, która łączy szeroką 
gamę inteligentnych systemów, ram i inteligentnych urządzeń i czujników.

Współczesne przedsiębiorstwa starają się konkurować ze sobą oferując 
produkt/ usługę najbardziej nowoczesną i spersonalizowaną. Startupy stają 
się pionierami w tego typu działalności, są również wyjątkowo podatne na 
megatrendy, rozumiane jako zjawiska długoterminowe, które wywierają silny 
wpływ na społeczeństwo i gospodarkę. Dla identyfikacji megatrendów na-
pędzających przemysł 4.0 (ang. Industry 4.0), Klaus Schwab (2016) zapro-
ponował listę czynników, obejmującą trzy grupy przejawów megatrendów: 

1 Innowacja zakłócająca (dysrupcyjna) zakłóca istniejący porządek oraz zmienia dotychczasowe 
paradygmaty. DI mogą być niezwykle pozytywną siłą na świecie. Założony na podstawie teorii 
Christensena, Instytut Claytona Christensena, ma na celu ulepszanie świata poprzez przełomo-
we innowacje (Smorczewska-Mickiewicz 2020a, s. 700).
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fizyczną, cyfrową i biologiczną. „Wszystkie trzy są ze sobą głęboko powiąza-
ne, a różne technologie korzystają z siebie nawzajem w oparciu o odkrycia  
i postępy, jakich każda z nich dokonuje” (Schwab 2016, s. 22). Popularny-
mi megatrendami w naszych czasach są: zmiana globalnej siły ekonomicznej 
(ang. Shift in Global Economic Power), urbanizacja (ang. Rapid Urbanization), 
digitalizacja (ang. Rise of Technology), indywidualizacja i zmiany klimatyczne/ 
niedobór zasobów (ang. Climate Change/ Resource Scarcity) (Modly i in., 2016, 
s. 2-23; Malik i Janowska 2018, s. 211). 

CHARAKTERYSTYKA STARTUPU

Przedsięwzięcia startupowe porównywane są często z małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami (MŚP), ze względu na strukturę założycieli (mały zespół) 
oraz początkową fazę istnienia firmy. Według Agnieszki Skali (2017), zarów-
no wśród naukowców, jak i przedsiębiorców: 

nie ma zgody co do tego czym jest, a czym startup nie jest, w proponowanych 
zaś definicjach autorzy odwołują się głównie do cech startupów m.in. wysokie-
go ryzyka, wykorzystania i kreowania nowoczesnych trendów, innowacyjności, 
wysokiego udziału finansowania zewnętrznego, braku ograniczeń geograficz-
nych (Skala 2017, s. 36).

Agnieszka Skala (2017) zaproponowała klasyfikację kluczowych cech 
startupu według istniejących definicji (Tabela 1).

Z analizy Tabeli 1 wyłania się obraz przedsięwzięcia startupowego koja-
rzonego z prowadzeniem działalności w początkowej jej fazie oraz wdrażaniem 
innowacji w trzech grupach przedsięwzięć: projekty tzw. branży kreatywnej, 
transfer technologii i komercjalizacja wynalazków, a także projekty tzw. bran-
ży cyfrowej. Startup jest młodą organizacją funkcjonującą na nowych rynkach, 
która nie posiada rozwiniętego modelu biznesowego, zatrudnia niewielu pra-
cowników i podejmuje ryzykowne działania oraz tworzy nowe produkty bądź 
usługi (Ries 2011). W proponowanym przeglądzie zabrakło odniesienia do de-
finicji powiązanych z grupami społecznie wrażliwymi. Zdaniem Autorki nale-
ży zwrócić uwagę na społeczny i włączający aspekt startupów, stąd propozycja 
definicji stanowiącej rezultat jej dotychczasowego zawodowego zainteresowania 
problematyką startupów osób z niepełnosprawnościami, przez które rozumie:

innowacyjne przedsięwzięcia, umożliwiające działania biznesowe wszystkim 
uczestnikom rynku, bez względu na wiek, stan zdrowia czy istniejącą niepeł-
nosprawność, która trwale lub okresowo utrudnia zdolność do wykonywania 
pracy zawodowej (Smorczewska-Mickiewicz 2020b, s. 119). 
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Tabela 1. Rozumienie pojęcia „startup” w 10 najczęściej cytowanych artykułach o tematyce 
„startup” na podstawie Web of Science Core Collection

Źródło: Skala 2018, s. 28.
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Społeczne znaczenie startupów odzwierciedla definicja Billa Grossa2, dla-
tego w artykule będziemy opierać się na jego podejściu opisującym „startupy 
jako organizacje, które zmieniają świat na lepszy” (Gross 2015). 

Cechami charakterystycznymi startupów są przede wszystkim niskie 
koszty rozpoczęcia działalności, wyższe niż w przypadku standardowych przed-
sięwzięć ryzyko, a także potencjalnie wyższy w stosunku do standardowych 
przedsięwzięć zwrot z inwestycji (Smorczewska-Mickiewicz 2020b). Metoda-
mi finansowania projektów startupowych są między innymi crowdfunding, 
korzystanie z funduszy Venture Capital (VC) lub pomocy aniołów biznesu  
(ang. Business Angels). „Moment, w którym przedsiębiorstwo przestaje być uwa-
żane za startup, wiąże się z osiągnięciem zysku, fuzją lub przejęciem” (Blank  
i Dorf 2013, s. 20). Funkcjonowanie startupów obarczone jest wysokim ryzy-
kiem działalności, zarówno ze względu na specyfikę rozpoczęcia prowadzenia 
działalności, jak i częste testowanie rozwiązań biznesowych do momentu uzy-
skania skalowania i optymalnego modelu biznesowego (Pukała 2017, s. 68).

Sukces startupów łączy się ze źródłem finansowania. Niestety aż 90% 
wszystkich przedsięwzięć startupowych kończy się porażką, dlatego wybiera-
jąc strategię finansowania, startup musi brać pod uwagę nie tylko wady i zalety 
poszczególnych źródeł kapitału, ale również dopasowanie tych źródeł do fazy 
rozwoju firmy. Pozytywną informacją dotyczącą kondycji polskich startupów 
są wyniki raportu „Polskie Starupy 2021”3. Według analityków Startup Po-
land był to rok rekordowy pod względem finansowania polskich startupów. 
W okresie trzech kwartałów 2021 r. wartość funduszy wyniosła 1,46 mld zł. 
Było to już więcej niż w całym 2020 r. ub.r. (1,23 mld zł). Trwająca pandemia 
Covid-19 w dużej mierze stała się bodźcem stymulującym rozwój przedsię-
biorstw (47%), które zmieniły swój model biznesowy dostrzegając szansę na 
wzrost przychodów. Bodźcem pozytywnym była dla 37% respondentów, zaś 
40% badanych nie odczuło wpływu pandemii na prowadzony biznes (Fun-
dacja Startup Poland 2021, s. 4). W III kw. 2021 r. większość kapitału, jaki 
wsparł polskie startupy, pochodziła ze środków PFR Ventures4 (blisko 50%), 

2 William Hunt ‘Bill’ Gross – Twórca Pacific Investment Management Company (finansowy gi-
gant). (https://foundationguide.org/philanthropist/william-hunt-bill-gross; dostęp: 20.09.2022)
3 Fundacja Startup Poland monitoruje i analizuje kondycję polskich startupów. W siódmej, 
corocznej ankiecie, wzięli udział założyciele startupów (71%), osoby zarządzające firmą, ale 
nie będące jej właścicielem (11%), pracownicy zatrudnieni (17%) (https://startuppoland.org/
wp-content/uploads/2021/11/Raport_ Polskie_Startupy_2021.pdf; dostęp: 10.09.2022).
4 PFR Ventures to – „zarządzający funduszami funduszy, które wspólnie z inwestorami pry-
watnymi, aniołami biznesu i korporacjami inwestuje w fundusze Venture Capital oraz Pri-
vate Equity” (https://startuppoland.org/wp-content/uploads/2021/11/Raport_Polskie_Startu-
py_2021.pdf; dostęp: 10.09.2022). 
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a wyraźnie mniej od zagranicznego kapitału prywatnego (26,4%) oraz pol-
skiego prywatnego kapitału (15,4%). NCBR miał mniej niż 7% udziału.  
W obszarze źródeł pozyskiwania kapitału ponad połowa startupów nie dostrze-
ga większych zmian na rynku, natomiast jeden na trzy startupy (34%) dekla-
ruje, że znalezienie dofinansowania jest coraz łatwiejsze. Respondenci zostali 
również poproszeni o odpowiedź na pytanie, z jakich źródeł kapitału startu-
py korzystały w całej swojej historii. Większość polskich startupów (73%) 
twierdzi, że opiera działalność na własnych środkach (bazowało na środkach 
founderów5). Finansowanie działalności startupu wyłącznie własnym kapita-
łem (ang. bootstrapping), wymaga rygorystycznego podejścia do kosztów i za-
rządzania płynnością, oraz koncentrowania się na celach krótkoterminowych. 
Bootstrapping nie jest sprzyjającym modelem finansowania, z uwagi na duże 
ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia startupowego (Fundacja Startup Po-
land 2021, s. 45).

W obszarze zewnętrznych źródeł kapitału polskie startupy najczęściej 
wskazywały krajowe fundusze venture capital (30%) oraz aniołów biznesu z 
Polski (28%). Spora grupa (23%) uzyskała środki z krajowego akceleratora, 
tyle samo z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a 22% z Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przedsiębiorczości PARP. Czyli krajowe wsparcie zdecydowa-
nie dominuje. Jedynie 6% startupów wskazała na zagraniczne fundusze VC, 
a 8% – na aniołów biznesu spoza Polski. Niewielu nowych przedsiębiorców 
znalazło strategicznego branżowego inwestora – 5%, czy zdecydowało się na 
crowdfunding (4%). Tylko 3% finansuje się z kredytu bankowego (Fundacja 
Startup Poland 2021, s. 45).

5 Założyciel/ założyciele startupu stanowią kluczowy element każdego projektu inwestycyj-
nego; w zależności od specyfiki startupu czy momentu rozwoju firmy, rola foundera będzie 
ważna/ bardzo ważna. Bez dobrego Foundera trudno zdobyć inwestora nawet w przypadku 
bardzo obiecującego startupu (przyp. aut.). 
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Wykres 1. Z jakich źródeł kapitału do tej pory korzystaliście?

Źródło: Raport Polskie Starupy 2021.

INTERNET RZECZY

Internet Rzeczy początkowo nie był koncepcją akademicką czy naukową, 
nie był też koncepcją technologiczną. Obecnie zyskał zainteresowanie obu 
tych środowisk stając się nowym, wschodzącym paradygmatem, rozumia-
nym jako zbiór pojęć i teorii definiujących podstawy nauki w określonym 
czasie, jako „sposób widzenia świata, wskazujący jaki rodzaj pracy naukowej 
powinien być podejmowany oraz jakie wyniki są akceptowane w danej epoce  
i danym miejscu” (Kuhn 2011, s. 10).
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Kevin Ashton zaproponował termin 'Internet Rzeczy' jako tytuł prezen-
tacji biznesowej (1999). Ashton powiązał nową ideę RFID6 w łańcuchu do-
staw P&G (Procter & Gamble) z zagadnieniami Internetu. Zwracał uwagę na 
fakt, że Internet to serwery, routery, ale najliczniejszymi routerami są ludzie, 
zaś ich problemami są czas (ograniczony), koncentracja (indywidualna) i pre-
cyzja działania: 

Nasza gospodarka, społeczeństwo i przetrwanie nie są oparte na ideach czy 
informacjach – są oparte na rzeczach. Gdybyśmy mieli komputery, które wie-
działyby wszystko o rzeczach – korzystając z danych, które zebrały bez naszej 
pomocy – moglibyśmy śledzić i liczyć wszystko oraz znacznie ograniczyć mar-
notrawstwo, straty i koszty. Wiedzielibyśmy, kiedy rzeczy wymagają wymiany, 
naprawy lub wycofania, a także, czy są świeże, czy też nie. [...]. Internet Rzeczy 
ma potencjał, aby zmienić świat, tak jak zrobił to Internet. Może nawet bar-
dziej (Ashton 2009, s. 1).

Tradycyjna koncepcja Internetu, rozumiana jako sieć infrastruktural-
na sięgająca do terminali użytkowników, zastępowana jest przez koncepcję  
Internetu rzeczy, wzajemnie połączonych inteligentnych obiektów, tworzą-
cych wszechobecne środowiska obliczeniowe. Już dziś i w przyszłości będzie 
odgrywała centralną rolę w życiu codziennym „umożliwiając aktorom rynko-
wym pole do bycia aktywnymi twórcami” (Alvarez i Barney 2007; Gershen-
feld i Vasseur 2014, s. 60-67).

Internet Rzeczy umożliwia komunikację między urządzeniami elektro-
nicznymi i czujnikami za pośrednictwem Internetu w celu ułatwienia naszego 
życia. Wykorzystuje inteligentne urządzenia i internet, aby zapewnić innowa-
cyjne rozwiązania różnych wyzwań i problemów związanych z różnymi bran-
żami biznesowymi, rządowymi i publicznymi/prywatnymi na całym świecie 
(Sfar i in. 2017 s. 17-19).

Istnieje wiele definicji IoT, zaś wszystkie łączy zgoda co do zasady,  
że pierwsza wersja internetu dotyczyła łączności miejsc i biur, druga – łącz-
ności ludzi, a więc wykorzystania w mobilności, natomiast kolejna – danych 
tworzonych przez rzeczy (Madakam 2015; Benghozi 2016 s. 4). IoT stopnio-
wo staje się ważnym aspektem naszego życia, który można wyczuć wszędzie 
wokół nas. Jest innowacją, która łączy rozległą różnorodność inteligentnych 
systemów, ram i inteligentnych urządzeń, będziemy rozumieć Internet rzeczy 

„jako sieć podmiotów połączonych za pośrednictwem dowolnej formy czujni-
ka, umożliwiając lokalizację, identyfikację, a nawet obsługę tych podmiotów 

6 Ang. Radio-frequency identification (RFID) – mikroczipy przechowujące i wysyłające dane cy-
frowe na temat każdego elementu (materiały, podzespoły, maszyny) niezbędnego w produkcji, 
wykorzystywane w układach zdalnej identyfikacji radiowej obiektów (przyp. aut.).
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bez ingerencji człowieka” (Falkenreck i Wagner 2017, s. 1). Szybki rozwój 
technologiczny, ostra konkurencja i możliwości plug-and-play7 dzięki IoT 
tworzą szybko zmieniające się i dynamiczne warunki rynku B2B8. Techno-
logia IoT radykalnie zmienia sposób, w jaki producenci tworzą wartość dla 
swoich klientów (Kannan i Hongshuang 2017) i oferuje nowe możliwości, 
aby usługi IoT stanowiły bardziej znaczącą część modelu biznesowego i zy-
sków firmy.

DIGITAL TWINS STARTUPS

Technologie informacyjne nowej generacji (ang. New generation In-
formation Technologies, New IT) sprawiają, że przestrzeń wirtualna nabiera 
ogromnego znaczenia. W miarę jak czujniki i moc obliczeniowa tanieją, co-
raz łatwiej jest połączyć dane w czasie rzeczywistym z modelami o wysokiej 
wierności, aby stworzyć wirtualną reprezentację systemu i odpowiedzieć na 
pytania dotyczące tego systemu (Oakes i in., 2021, s. 4). Termin ‘cyfrowy 
bliźniak’9 ujmuje tą relację pomiędzy systemem fizycznym a jego cyfrowym 
odpowiednikiem:

zestaw wirtualnych konstruktów informacyjnych, które w pełni opisują po-
tencjalny lub rzeczywisty fizyczny wytworzony produkt od poziomu mikro 
atomowego do poziomu makro geometrycznego. W optymalnym przypadku, 
każda informacja, którą można uzyskać z inspekcji fizycznego wytworu, może 
być uzyskana z jego cyfrowego bliźniaka (Grieves i Vickers 2017).

W ujęciu Azada M. Mandiniego i in. (2019) „DT jest wirtualną instan-
cją systemu fizycznego (bliźniaka), która jest stale aktualizowana o dane do-
tyczące wydajności, konserwacji i stanu zdrowia tego ostatniego przez cały 
cykl życia systemu fizycznego” (Mandini i in., 2019, s. 1). Cyfrowy bliźniak 
to dynamiczny wirtualny model systemu, procesu lub usługi. Tak więc pro-
dukt, fabryka lub usługa biznesowa mogą mieć cyfrowe bliźniaki. Przykła-
dem jest wdrożenie Status Digital Twins (SDT), które zapewniają możliwość 

7 Plug-and-play (PnP) – ‘podłącz i użyj’, zazwyczaj możliwość podłączenia urządzenia pery-
feryjnego do komputera i skonfigurowania go automatycznie bez żadnej ingerencji ze strony 
użytkownika. Czasami odnosi się również do dodatków programowych. (https://www.ebmia.
pl/wiedza/slownik/plug-and-play-pnp/; dostęp: 22.09.2022).
8 B2B (ang. business-to-business) – skrót pochodzący z języka angielskiego oznaczający transak-
cje pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami gospodarczym. (przyp. aut.).
9 Koncepcja cyfrowego bliźniaka została wprowadzona w 2002 roku przez Michaela Grievesa. 
Wraz z pojawieniem się Internetu Rzeczy ewoluowała w kierunku stosowania na wszystkich 
etapach życia produktu, od fazy projektowania, rozwoju i prototypu, poprzez fazę serwisowa-
nia, aż po fazę ostatecznej utylizacji (przyp. aut).  
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wyświetlania bieżących odczytów z sensorów umieszczonych na urządzeniach. 
Widoczne jest także zainteresowanie sektora przemysłowego usprawnieniem 
procesu operacyjnego poprzez wykorzystanie analitycznej ścieżki, rozpoczyna-
jącej się od Simulation Twins. Efektem jest wzrost sprzedaży ‘fizycznych’ mo-
deli jako usługi (m.in. pompy w przemyśle naftowym, wiatraki, ect.). Wizja 
cyfrowego bliźniaka wymaga włączenia danych biznesowych, kontekstowych 
i czujników z systemów fizycznych (lub procesów) do wirtualnego modelu 
systemu cyfrowego bliźniaka w celu ułatwienia analizy, obejścia problemów 
i opracowania świadomych map drogowych technologii (Bane i in. 2017; 
Mandini i in. 2019).

Digital Twin powstają wtedy, gdy mamy ograniczone możliwości do-
stępu do obiektu rzeczywistego, jego elementów lub parametrów, np. do ba-
dań diagnostycznych. Tak jest zarówno w przypadku obiektów w przestrzeni 
kosmicznej, jak i w przypadku obiektów, których badanie znacząco wpływa 
na ich funkcjonowanie. Za jeden z pierwszych przypadków zastosowania tej 
technologii DT, uważa się adaptację symulatorów szkoleniowych w celu od-
tworzenia warunków panujących na uszkodzonym Apollo 13. Wykorzystanie 
symulatorów i danych z systemów komputerowych umożliwiło pracownikom 
NASA szybkie poszukiwanie, odrzucanie i doskonalenie scenariuszy działań 
zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa astronautom (Wołejko 2021).

Łączenie świata cyfrowego i fizycznego ma głębokie implikacje do obu. 
Poprzez narzędzia symulacyjne oraz narzędzia rozszerzonej i wirtualnej rze-
czywistości Digital Twin może pomóc zrozumieć skomplikowane fizyczne 
procesy i obiekty (Qinglin i in., 2019). Przykładem może być cyfrowy bliź-
niak Ziemi stworzony na podstawie informacji przekazywanych z satelitów 
na stałe włączonych do procesu tworzenia ogromnej bazy danych bliźniaka 
Ziemi. Model naukowców i informatyków z Politechniki Federalnej w Zu-
rychu (ETH Zurich) to przykład innowacyjnej technologii nowej generacji, 
która może pomóc ludzkości przygotować się na zmiany klimatyczne (katakli-
zmy), a w dłuższej perspektywie ułatwić osiągnięcie neutralności klimatycznej. 
Zadaniem cyfrowego bliźniaka będzie obrazowanie wszystkich negatywnych 
zmian klimatu na Ziemi, które będą wynikiem działania ludzi. Dzięki mapo-
waniu obraz zmian będzie realistyczny i szczegółowy, co ułatwi pracę badaw-
czą naukowcom, a rządom podejmowanie niezbędnych działań w związku 
z konkretnymi zagrożeniami (m.in. strategiczne planowanie dostaw słodkiej 
wody i żywności, czy też gospodarowanie terenami pod farmy wiatrowe i wy-
bór najlepszych lokalizacji na elektrownie słoneczne) (Ruszkowska 2021).
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W Polsce interesującym zastosowaniem DT będzie „Cyfrowy Bliźniak 
Portu Gdynia”. Bliźniaczy system portowy zapewni cyfrową reprezentację ak-
tualnych, historycznych i przyszłych konfiguracji zasobów infrastruktury por-
towej wraz z powiązanymi informacjami o ich kondycji i wydajności. Platfor-
ma umożliwi pokazanie danych w perspektywie płaskiej lub trójwymiarowej 
oraz daje możliwość zintegrowania danych przestrzennych z istniejącą doku-
mentacją cyfrową (zdigitalizowane dokumenty techniczne) dla pojedyncze-
go elementu, obiektu lub projektu (zgodnie z zasadą od ogółu do szczegółu)  
(Rynek Infrastruktury 2022).

Wraz z rozwojem spersonalizowanej opieki zdrowotnej, konieczne staje 
się stworzenie wirtualnej repliki dla pacjenta (Schemat 1), aby zapewnić mu 
właściwy rodzaj opieki we właściwy sposób i we właściwym czasie (Sahal i in. 
2022). 

Wykres 1. Model osobistego cyfrowego bliźniaka, obejmujący czynności umysłowe, fizyczne, 
sieci społeczne i ważne organy 

Źródło: Sahal i in. 2022.
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Cyfrowy bliźniak odgrywa istotną rolę w rewolucji branży opieki zdro-
wotnej, prowadząc do bardziej spersonalizowanej, inteligentnej i proaktywnej 
opieki zdrowotnej. Stworzenie osobistego modelu cyfrowego dla człowieka jest 
trudniejszym zadaniem niż stworzenie DT silnika, głównie ze względu ze wzglę-
du na różnice między ludźmi. Każdy z nas jest bowiem unikalny pod wielo-
ma względami (na przykład objawy chorób nieznacznie różnią się w zależności 
od pacjenta). Dlatego zdolność do rozróżniania poszczególnych osób mogłaby 
umożliwić inteligentną spersonalizowaną opiekę zdrowotną: diagnostyka cho-
rób przewlekłych (choroby serca, udar, nowotwory, osteoporoza) oraz poprawy 
profilaktyki (spersonalizowane odżywianie) (Sahal i in. 2022, s. 3).

Ciekawym przykładem zastosowania Digital Twin Startup (DT Startup) 
w świecie zwierząt jest polski startup Deor. DT Startup Deor jako pierwszy na 
świecie oferuje dopasowanie produktów do konkretnego zwierzęcia. Ideą jest 
zebranie danych przy wykorzystaniu technologii Digital Twin dla ułatwienia 
wyborów zakupowych. DT Startup posiada także możliwość archiwizowania 
wszelkiej dokumentacji zwierzęcia w formie cyfrowej. Technologia może być 
wykorzystywana przez biznes, bowiem w oparciu o rozwiązania hardware’owe 
firmy zoologiczne mogą mieć dostęp do danych umożliwiających jeszcze lep-
sze dostosowanie ich usług do konkretnej grupy zwierząt (m.in. wiek, rasa, ce-
chy fizyczne, dieta, aktywność, tryb życia, a także inne zachowania wpisujące 
się w codzienną rutynę). Te same dane mogą być wykorzystane przez lekarza 
weterynarii przy badaniu i diagnozowaniu zwierzęcia, przy wyborze terapii  
i planowaniu zabiegów (Deor 2022).

PODSUMOWANIE

Rozwiązania oparte na Digital Twin wykorzystują zarówno światowi po-
tentaci (Siemens, IBM, General Electric), jak i przedsięwzięcia startupowe. 
Startupy Digital Twins działają w branży przemysłowej (MEIK Labs, Me-
taTwin), w branży budowlanej (Tunnelware), w branży medycznej (Baby-
lon Healt). Pomagają monitorować wydajność, przewidywać wpływ zmian, 
identyfikować obszary, w których można poprawić wydajność lub obsługę 
klienta, a także oceniać nowe modele operacyjne. Wartością artykułu było 
przedstawienie technologii służącej startupom do zbierania danych dla stwo-
rzenia spersonalizowanego produktu/ usługi.
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STARTUPS USING DIGITAL TWIN TECHNOLOGY

Summary: The purpose of this article is to discuss the use of the Internet 
of Things in startup ventures. It is hypothesised that startups are using  
Digital twins technology in the area of monitoring organisational performance.  
Today, there is a global trend for things to become smarter, more reliable and 
autonomous. A Digital twin is a virtual, dynamic representation of a com-
pany’s activities and the best way for us to understand how it works today  
or how it could work in the future. The method of a systematic review 
of national and international literature was used to describe the phenomena,  
theories and concepts mentioned. The result of the scientific analysis indicates 
that startups are organisations that create and exploit trends. Digital Twins 
Startups (DT Startups) help monitor performance, anticipate the impact  
of change, identify areas where performance or customer service can be impro-
ved, and evaluate new operating models. The value of the article is to present 
a technology for startups to collect data for creating a personalised product/ 
service.

Keywords: Startup, Digital Twins Startup, Internet of Things, Digital Twin
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UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

INTELIGENTNE MIASTO PRZYJAZNE 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza potencjału technologii smart w kon-
tekście poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Rozwój tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych wpłynął na potrzebę wzbogacania 
przedmiotów codziennego użytku w funkcje smart, dla zwiększenie komfortu 
życia człowieka. Postawiono hipotezę, że automatyzacja transportu publiczne-
go wpływa na mobilność osób z niepełnosprawnościami. Do opisu wymienio-
nych zjawisk, teorii i pojęć posłużono się metodą systematycznego przeglądu 
literatury krajowej i zagranicznej. Wynik analizy naukowej wskazuje, że inte-
ligentne miasta są kluczem do zrównoważonego rozwoju. Mają zdolność inte-
growania systemów cyfrowych, ‘ludzkich’ i fizycznych, z architekturą miejską. 
Mobilność osób z niepełnosprawnościami (ang. People with Disabilities, PwD), 
w dużej mierze zależy od automatyzacji transportu publicznego w inteligent-
nym mieście. Wartością artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność po-
szukiwania nowych modeli i narzędzi budowania zrównoważonego rozwoju,  
w celu poprawy dostępności do usług i dóbr kultury wszystkich jego mieszkań-
ców, bez względu na wiek, status ekonomiczny czy stan zdrowia. 

Słowa kluczowe: inteligentne miasta, rozwój zrównoważony, inteligentne 
i zrównoważone miasta, wykluczenie cyfrowe

WPROWADZENIE

Współczesne miasta są domem dla większości ludności świata, mimo że 
zajmują zaledwie około 3% obszaru Ziemi. Z jednej strony generują ponad 
75% globalnego PKB, z drugiej zaś zużywają 60-80% energii i przyczyniają się 
do około 75% emisji dwutlenku węgla z globalnego końcowego zużycia energii 
(Acuto i in., 2018 s. 1; Popescu 2020, s. 1; SDG 2015; Raport UN 2022, s. 10).
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Wszystkie kwestie związane z rosnącą liczbą ludności, zanieczyszczeniem 
środowiska czy postępującymi zmianami klimatu wymagają zmian w kierun-
ku zrównoważonego rozwoju miejskiej, w oparciu o globalne programy takie 
jak: Deklaracja celów zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable Develop-
ment Goals – SDGs) Organizacji Narodów Zjednoczonych (ang. United Na-
tions, UN); neutralności klimatycznej do 2050 r., pakiet Fit for 55 do 2030 
r., Zielony Europejski Ład, oraz Europa na miarę ery cyfrowej (Bartkiewicz 
2022, s. 44). Podstawowymi cechami miasta są m.in. heterogeniczność spo-
łeczno-kulturowa, wielość i różnorodność grup społecznych, mnogość kon-
taktów społecznych, głównie w sferze życia publicznego, anonimowość, ale 
także zanik więzi (Golka 2010, s. 141).

W socjologii pojęcie miasta jest nieostre i można rozpatrywać je na wielu 
płaszczyznach. Można badać je jako środowisko zamieszkania, o określonej 
strukturze społeczno-demograficznej; rozpatrywać z perspektywy przestrzeni 
dla występującej w nim różnorodności (wielokulturowość); opisywać w ka-
tegorii miejsca o określonej symbolice; ale także obszaru poszukującego swej 
podmiotowości (Majer, 2015). W opracowaniu będziemy posługiwali się de-
finicją Aleksandra Wallisa, zgodnie z którą „miasto jest złożonym systemem 
składającym się z dwóch autonomicznych podsystemów miejskich i społecz-
nych, połączonych organicznie, które współpracują ze sobą w oparciu o infor-
macje zwrotne” (Wallis 1977, s. 79).

Współczesne miasta stają się coraz bardziej złożonymi i wielowymiaro-
wymi systemami, które mają kluczowe znaczenie dla życia człowieka na naszej 
planecie (Acuto i Rayner 2016, s. 1147; Glaser i in., 2020, s. 1; Popescu 2020, 
s. 1). W opracowaniu będziemy skupiać się na podejściu zorientowanym na 
obywateli, w którym miasto inteligentne rozumiane jest jako: 

miejsce działalności ludzkiej zdolne do adaptacji w zmieniających się warun-
kach społeczno-gospodarczych, miejsce powstawania innowacji i kumulowa-
nia się uspołecznionej wiedzy jego mieszkańców, co ma w konsekwencji pod-
nosić jakość życia (Stawasz i Sikora-Fernandez, 2016).

Wzbogacimy to ujęcie o perspektywę zorientowaną na technologię,  
w której „inteligentne miasto optymalnie wykorzystuje dostępne i połączone 
ze sobą informacje, aby lepiej rozumieć i planować swoje działania i opty-
malizować wykorzystanie ograniczonych zasobów” (Cosgrove i in. 2011).  
Zaprezentowane perspektywy uzupełniają się w kontekście zjawiska niepełno-
sprawności oraz potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jako pełnoprawnych 
uczestników życia w przestrzeni miejskiej. Obie zaś łączy ujęcie zintegrowane 
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(holistyczne, mieszane), w którym inteligentne miasto inwestuje „w kapitał 
ludzki i społeczny oraz tradycyjną (transport) i nowoczesną (ICT) infrastruk-
turę komunikacyjną przyczyniają się do zrównoważonego wzrostu gospodar-
czego i wysokiej jakości życia” (Caragliu i Del Bo, 2009).

Inteligentne miasto wykorzystuje nowoczesne technologie w celu pod-
niesienia standardu życia jednostki. Dotyczy rozwiązań, które umożliwiają ła-
twiejszy i szybszy dostęp do usług publicznych, usprawnia opiekę zdrowotną, 
zwiększa bezpieczeństwo publiczne, poprawia warunki mieszkaniowe, komu-
nikacyjne wiążą się z poprawą opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa publicznego, 
warunki mieszkaniowe i komunikacyjne, dla wszystkich jego mieszkańców 
(UN 2020, s. 3).

TEORETYCZNE ASPEKTY INTELIGENTNEGO MIASTA

Koncepcja Smart Cities pojawiła się jako efekt badań nad inteligentnymi 
środowiskami miejskimi. Wyrosła z logiki rynku i przeniesiona na sferę zarzą-
dzania miastem miała więc oznaczać propozycję zarządzania miastem, które 
oszczędza swoje zasoby poprzez zastosowanie nowych technologii (Griffinger 
2007; Ismagilova 2019, s. 3; Ossowska 2022, s. 27; Makieła i in. 2022, s. 1). 
Smart Cities posiada sześć wymiarów/ cech: inteligentna gospodarka, inteli-
gentna mobilność, inteligentne środowisko, inteligentni ludzie, inteligentne 
życie i inteligentne zarządzanie (Giffinger i in. 2007). Przedstawione wymia-
ry/ cechy nawiązują do modelu Rudolfa Griffingera (2007), w której za Smart 
Cities uznajemy miasta:

• posiadające inteligentną gospodarkę (ang. Smart economy) – m.in. pro-
duktywność, przedsiębiorczość, elastyczność rynku pracy, kooperacja  
z innymi miastami;

• dbające o inteligentne środowisko (ang. Smart environment) – dba-
łość o ekologię, zarządzanie energią i innymi zasobami;

• oferujące inteligentną mobilność (ang. Smart mobility) – dostępna 
infrastruktura ICT, gęsta sieć połączeń i bezpieczeństwo transportu;

• zamieszkiwane przez inteligentnych mieszkańców (ang. Smart pe-
ople) – m.in. posiadające wysokie kwalifikacje cyfrowe, osoby zdolne 
do generowania innowacji, aktywne społecznie;

• zapewniające inteligentny poziom życia (ang. Smart living) – dostęp 
do wysokiej jakości usług społecznych, społeczna spójność oraz sa-
tysfakcjonujące warunki życia;
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• inteligentnie zarządzane (ang. Smart governance) – posiadanie strate-
gii rozwoju, wysoka jakość usług publicznych, partycypacja społecz-
na (Ossowska 2022, s. 27).

Rozważania na temat miasta inteligentnego pojawiła się w latach 90. 
XX w. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) (Rosati i Conti, 
2016). Przy czym już w 2011 roku – aż 240 miast z 468 położonych na ob-
szarze Unii Europejskiej (powyżej 100 tys. mieszkańców) – posiadało przynaj-
mniej jeden wymieniony powyżej wymiar/ cechę, które pozwalały określić je 
mianem miasta inteligentnego (Beretta 2018, s. 115-121).

Koncepcję inteligentnego miasta można przypisać Williamowi J. Mit-
chellowi, który stworzył Mitchell stworzył program „Smart Cities” w Media 
Lab of MIT (ang. Massachusetts Institute of Technology, MIT), rozwijając wizjo-
nerskie projekty i osiągając ważne wyniki przede wszystkim w dziedzinie zrów-
noważonej mobilności w mieście (Smorczewska-Mickiewicz, 2020, s. 87). 

Fotografia 1. Smart Cities

Źródło: Opracowanie na podstawie MIT Media Lab Beyond Smart Cities: Emerging Design and 
Technology Short Cours... 

Zdaniem Mitchell’a budowa formy miejskiej to praca nad wizją miasta 
przyszłości, które powinno zaspokajać potrzeby jego mieszkańców, tych ist-
niejących i tych, którzy dopiero się pojawią:

Przyjmujemy szczególną perspektywę, że miasta są systemami systemów  
i że istnieją możliwości wprowadzenia cyfrowych systemów nerwowych, in-
teligentnego reagowania i optymalizacji na każdym poziomie integracji sys-
temu – od pojedynczych urządzeń i sprzętu (tradycyjny problem Media Lab) 
do budynków, a ostatecznie do całych miast i regionów miejskich. Ponadto, 
poprzez wzajemną komunikację pomiędzy cyfrowymi systemami nerwowymi 
[...] możliwa staje się koordynacja działania różnych systemów w celu osiągnię-
cia znacznej wydajności i korzyści dla zrównoważonego rozwoju (Mitchell). 



83

INTELIGENTNE MIASTO PRZYJAZNE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Smart City jest miastem kreatywnie myślącego społeczeństwa, które po-
trafi w swoich działaniach użyć technicznych i technologicznych innowacji,  
a ponadto korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. In-
formation and Communication Technologies, ICT), przez które rozumiemy 
zespół środków i różnorodnych rozwiązań takich jak: systemy, urządzenia; 
media komunikacyjne; narzędzia usług przetwarzających, gromadzących 
i przesyłających informacje w formie elektronicznej (Mącik 2013, s. 21). Inte-
ligentnemu miastu towarzyszą takie pojęcia jak: technologie ICT, interakcja, 
zrównoważony rozwój, obywatele, jakość życia. Definicje dotyczące Smart 
City koncentrują się głównie wokół sposobu, w jaki do osiągnięcia rozwo-
ju miasta wykorzystywane są inteligentne urządzenia sprzętowe (urządzenia 
ICT), m.in. czujniki bezprzewodowe, inteligentne liczniki, inteligentne po-
jazdy, smartfony, sieci komórkowe, dane z chmury i inne oprogramowanie 
(Ossowska 2022, s. 36).

W opracowaniu wykorzystamy perspektywę, w której Smart City „sto-
suje zorientowane na SI podejście do inteligentnego korzystania z ICT  
w ramach interaktywnej infrastruktury zapewniającej zaawansowane i innowa-
cyjne usługi swoim obywatelom, wpływając na jakość życia i zrównoważone 
zarządzanie zasobami naturalnymi” (Ismagilova i in. 2019, s. 6). Istnieje kil-
ka klasyfikacji ujęć Smart City wypracowanych na gruncie dotychczasowych 
studiów i badań. Jedną z ciekawszych jest koncepcja Boyd Cohena (2015)  
z trzema stadiami rozwoju kreowania nurtu Smart, którą prezentuje Wykres 1.

Wykres 1. Stadia rozwoju miast inteligentnych wg. Boyd Cohen

Źródło: Korneluk i in. 2019.
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• Faza 1 – Miasto inspirowane dostępnymi technologiami (Smart 
Cities 1.0) – w generacji 1.0 najważniejsza jest technologia, a fascy-
nacja nią spycha na plan dalszy potrzeby mieszkańców oraz realne 
problemy miasta; miasta bywają nieprzygotowane do wykorzysta-
nia nowoczesnych technologii, zaś kwestie zarządzania są domeną 
przedstawicieli technologicznego biznesu, którzy przedkładają wła-
sne interesy nad dobro ogółu;

• Faza 2 – Miasto z decydującą rolą administracji publicznej (Smart 
Cities 2.0) – technologia zrównuje się z czynnikiem ludzkim, wła-
dze miasta koncentrują się na nowinkach technologicznych jako na-
rzędziach umożliwiających podniesienie jakości życia mieszkańców; 
powstaje duża liczba programów i projektów, które służą wdrażaniu 
nowoczesnych technologii w różnych obszarach życia miasta;

• Faza 3 – Miasto oparte o twórcze zaangażowanie mieszkańców 
(Smart Cities 2.0) – kluczową rolę przejmują mieszkańcy, którzy 
zaczynają współtworzyć swoje miasta; powstają projekty o charakte-
rze społecznym (równościowe, z zakresu inkluzji społecznej, taniego 
budownictwa, itp.) (Schuurman i in. 2021; Kaminionos 2020; Kor-
neluk 2019, s. 8-9).

Według Cohena większość miast realizujących projekty Smart City nale-
ży do generacji 2.0, zaś od 2015 roku popularne staje się podejście Smart City 
3.0, w którym władze miasta tworzą przestrzeń do wykorzystania potencjału 
mieszkańców: począwszy od zachęcania do korzystania z technologii ICT (np. 
projekty edukacyjne dla osób wykluczonych cyfrowo), po umożliwienie im 
tworzenia własnych rozwiązań technologicznych (np. otwarte dane) (Makieła 
i in. 2022). Zaproponowane fazy mają charakter otwarty. Obecnie wyłania się 
kolejna – Faza 4 (Smart City 4.0) – inspirowana ekonomią (Morawski 2022; 
Makieła i in. 2022).

Kształtowanie Smart Cities 4.0 łączy się z głębokimi zmianami techno-
logicznymi będącymi efektem pojawienia się Internetu Rzeczy (ang. Internet 
of Things, IoT), sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence, AI), cyfrowe-
go bliźniaka (ang. Digital Twins, DT), nanotechnologii czy też pojawieniem 
się pojazdów o napędzie elektrycznym (ang. Battery Electric Vehicle, BEV). 
Technologie IoT zapewniają środki łączące różne platformy techniczne, które 
obsługują życie miejskie. Niektóre z systemów stosowanych w inteligentnych 
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miastach wykorzystują technologię blockchain1 do szyfrowania i dystrybucji 
danych. Wydajność sektora publicznego może zostać podniesiona za sprawą 
otwartych danych (ang. Open data), który jest zaprojektowany tak, aby po-
móc inteligentnemu rządowi poprawić ich komunikację z danymi interesariu-
szy (ang. Shareholder) i uczynić je bardziej dostępnymi (Vieira i Alvaro 2018). 
Dzięki dzieleniu się danymi przez różne sektory możliwe jest podnoszenie 
wydajności procesów i usług publicznych, umożliwiając szybszy dostęp do da-
nych (Oficjalny portal europejskich danych). Smart Cities 4.0 to technologie 
począwszy od „zintegrowanego zarządzania śladami, poprzez inteligentne sie-
ci, inteligentne budynki, inteligentne samochody, aż po inteligentne usługi 
miejskie, które monitorują, przewidują i reagują na przepływy w czasie rze-
czywistym, zarządzanie miastem jest obecnie wyposażone w możliwości tech-
niczne, jakich nie było nigdy wcześniej” (UN 2020, s. XI; Makieła i in. 2022).

MIASTA ZRÓWNOWAŻONE  
I INTELIGENTNE DLA WSZYSTKICH

Świat technologii ICT zmienia się w bardzo szybkim tempie. Smart 
City wykorzystuje technologie i urządzenia ICT do wykrywania zmian, 
przetwarzania ich i podejmowania decyzji poprawiających warunki życia jego 
mieszkańców. Dysponują ogromnymi zasobami, są ośrodkami innowacji, 
wymiany wiedzy, ułatwiają proces generowania pomysłów i wdrażania ich na 
poziomie lokalnym (Korneluk 2019, s. 40). Zrównoważony rozwój opiera 
się na dążeniu do osiągnięcia jak najlepszego wyniku ekonomicznego przy 
jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego oraz rozwoju społecz-
nego (Latoszek 2016, s. 25). Miasto inteligentne wykorzystuje potencjał ludz-
ki i technologiczny do zrównoważonego rozwoju społecznego, przez który 
rozumiemy „proces przemian, który zapewnia zaspokajanie potrzeb ogółu 
społeczeństwa bez umniejszania szans rozwojowych żadnej z jego grup teraz 
i w przyszłości” (UN DESA i UNDP 2012; Korneluk 2019, s. 7). 

Miasta tworzą ludzie, dlatego wszystkie działania dotyczące środowiska,  
w którym uczestniczą na wielu płaszczyznach, muszą posiadać dla nich sens. 
Tym, co nadaje sens codziennej egzystencji jest zamieszkiwanie przyjaznej i do-
stępnej dla wszystkich przestrzeni. Dlatego możemy podkreślić fakt, iż miasta 
zrównoważone i inteligentne (ang. People-Smart Sustainable Cities, SSC):

1 Blockchain – fundament technologiczny w systemach kryptowalutowych. Przykład: aby 
dokonać transakcji wybraną kryptowalutą, transakcja musi zostać przesłana do społeczności 
blockchain (przyp. aut). 
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angażują się w zrównoważony rozwój w sposób integrujący, oparty na współ-
pracy i sprawiedliwy. Wspierając zrównoważony rozwój w wymiarze środo-
wiskowym, gospodarczym, społecznym i kulturowym, miasta te zapewniają 
niezbędne warunki i infrastrukturę, aby zwiększyć możliwości swoich obywa-
teli w zakresie przyczyniania się do bardziej przyjaznego do życia, odporne-
go i zrównoważonego rozwoju miast oraz korzystania z jego dobrodziejstw  
(UN 2020, s. 3). 

Miasta mają do dyspozycji szeroką gamę aplikacji, które mogą dosto-
sować do wspierania rozwoju: m.in. inteligentne budynki, inteligentna go-
spodarka wodna, inteligentne systemy transportowe oraz nowe pomysły na 
zwiększenie ekonomii w zużyciu energii i gospodarce odpadami. Mogą wy-
korzystywać technologię do budowania silnych relacji między obywatelami  
a władzami miasta, z których wszyscy obywatele mogą czerpać korzyści,  
a także ułatwiać obywatelom nawet współtworzenie usług publicznych. Mia-
sta SSC coraz częściej stają się świadome wyzwań etycznych i społecznych, 
które są efektem cyfryzacji. Dostrzegają potrzeby społeczne osób wykluczo-
nych i niepełnosprawnych, dla których w obszarze Smart Cities szczególną 
rolę odgrywa inteligentna mobilność (UN 2020, s. 13).

Inteligentna mobilność koncentruje się na innowacyjnym zarządzaniu 
systemem transportowym i komunikacyjnym miasta, a także zwiększaniu 
wydajności i jakości usług transportu miejskiego dostępnego na jego terenie. 
Pozwala zapewnić mieszkańcom tanie, szybkie oraz ekologiczne sposoby prze-
mieszczania się. W ramach obszaru wspierane są przedsięwzięcia jednocześnie 
ułatwiające codzienny przepływ towarów oraz poruszanie się mieszkańców. 
Dostępność mobilna odnosi się do interakcji między osobą z niepełnospraw-
nością a telefonami komórkowymi lub jeszcze urządzeniami ICT (m.in. table-
ty, telewizory cyfrowe, wearables, urządzenia w samochodzie, deski rozdzielcze 
i oparcia foteli samolotowych, urządzenia w sprzęcie AGD i inne urządzenia 
IoT), przy czym aplikacja mobilna musi być dostosowana do ograniczeń da-
nego użytkownika (de Oliveira Neto 2018, s. 103).

Niepełnosprawność jest czynnikiem, który nie tylko utrudnia zaspo-
kajanie własnych potrzeb, ale czyni człowieka zależnym od innych. Niepeł-
nosprawnością jest jednym z czynników ubóstwa i wykluczenia społecznego 
(Garbat 2016, s. 82). Wykluczenie oznacza niemożność uczestnictwa jednost-
ki lub grupy społecznej w różnych aspektach życia, w wyniku braku dostępu 
do dóbr, instytucji, ograniczeniu praw społecznych. Znajdując się w nieko-
rzystnym położeniu możemy mieć problem z własną podmiotowością, upraw-
nieniami, pracą, dochodami, wolnością wyboru, edukacją czy wizerunkiem 
społecznym i społeczną akceptacją (Smorczewska-Mickiewicz 2020, s. 690). 
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Innym, niejako pogłębiającym wykluczenie społeczne, jest wykluczenie cyfro-
we (ang. Digital exclusion). Wiąże się z rozwojem technologii ICT i oznacza 
nierówny dostęp do technologii, obejmujący zarówno techniczną możliwość 
podłączenia do sieci, jak i czynniki o charakterze demograficzno-społecznym, 
politycznym oraz geograficznym, które przyczyniają się do istnienia nierów-
ności w korzystaniu z nowoczesnych technologii: „Taki sposób definiowania 
wykluczenia cyfrowego implikuje podział na „tych, którzy mają” i „tych, któ-
rzy nie mają” i lokuje jego istotę w samym dostępie – lub jego braku – do 
nowoczesnych technologii” (Żuchowska-Skiba 2020, s. 196). Odnosi się 
zawsze do dwóch kategorii osób wykluczonych: odizolowanych społecznie 
(ograniczony dostęp do internetu i urządzeń ICT) oraz defaworyzowanych 
ekonomicznie (Sanders 2022, s. 9). 

Uczestnictwo cyfrowe osób z niepełnosprawnościami jest konieczne dla 
złagodzenia obu obszarów wykluczenia, m.in. poprzez dostęp do produktów/ 
usług umożliwiających realizację planów rozwoju osobistego, znalezienia pra-
cy czy kontynuowania edukacji. Codzienna aktywność osób z niepełnospraw-
nościami możliwa jest dzięki wykorzystaniu ICT w przestrzeni inteligentnego 
miasta. Warunkiem jednak jest posiadanie urządzeń informacyjno-komuni-
kacyjnych (smartfon, laptop, etc.) oraz potrzebne umiejętności cyfrowe. Po-
winniśmy w tym momencie zadać podstawowe pytanie: czy osoby z niepełno-
sprawnościami mogą w pełni korzystać z udogodnień inteligentnego miasta? 
Niestety, odpowiedź nie będzie jednoznaczna. Po pierwsze wpływ na codzien-
ne życie osób z niepełnosprawnościami wywiera rodzaj dysfunkcji. Po dru-
gie istotne są umiejętności w obsłudze oraz dostęp do technologii i urządzeń 
pomocniczych. Po trzecie wsparcie środowiskowe. Dostępność jest zarówno 
wymogiem, jak i koniecznością. W tym obszarze szczególną rolę odgrywają 
technologie asystujące, definiowane jako:

zastosowanie zorganizowanej wiedzy i umiejętności związanych z produktami 
wspomagającymi, w tym systemami i usługami. Technologia asystująca jest 
podzbiorem technologii medycznych. Produktem wspomagającym jest każdy 
produkt zewnętrzny (w tym urządzenia, sprzęt, instrumenty lub oprogramo-
wanie), specjalnie wyprodukowany lub ogólnie dostępny, którego głównym 
celem jest utrzymanie lub poprawa funkcjonowania i niezależności osoby,  
a tym samym promowanie jej dobrostanu (WHO 2016).

Codzienna egzystencja osoby z niepełnosprawnościami wiąże się z koniecz-
nością poruszania się w świecie nie zawsze przyjaznym, często niezrozumiałym, 
zwłaszcza że doświadczają różnorodnych problemów związanych z przestrzenią 
miejską (de Oliveira Neto, Kofuji 2016). Dlatego przestrzeń publiczna powinna 
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być projektowana od początku w konsultacji z osobami z niepełnosprawnościa-
mi. Lepsza wiedza na temat związku między urządzeniami wykorzystywanymi 
na co dzień (ang. Everyday technology) a miejscami poza domem (przestrzeń 
publiczna) może przyczynić się do zrozumienia, w jaki sposób potencjalne ba-
riery związane ze strukturami społecznymi i usługami wpływają na możliwości 
osób z niepełnosprawnościami w zakresie aktywności i uczestnictwa w społe-
czeństwie (Whalley Hammell i Iwama 2012, s. 385-394).

Idea włączania, inkluzji (ang. inclusion), postuluje równoprawny udział 
wszystkich w każdej sferze życia, a jej celem jest uznanie indywidualnej od-
mienności, której źródła należy upatrywać w określonej sytuacji, nie zaś  
w człowieku. Inkluzywne inteligentne miasto (ang. Inclusive Intelligent City, 
Inclusive Smart Cities) stanowi:

zestaw wszechobecnych i cyfrowych miejskich technologii wspomagających, 
proponowanych i/ lub przyjętych przez władze rządowe i społeczeństwo oby-
watelskie w celu wspierania osób niepełnosprawnych w miastach, umożliwia-
jąc tym obywatelom samodzielne poruszanie się i wykonywanie codziennych 
czynności w sposób autonomiczny, co skutkuje lepszym doświadczeniem użyt-
kownika w przestrzeniach miejskich (de Oliveira Neto 2018, s. 153).

Rozwiązania inteligentnego miasta wykorzystują technologię, aby za-
pewnić osobom z niepełnosprawnościami dodatkowe formy interakcji z mia-
stem z jednej strony, z drugiej zaś są dodatkową alternatywą wspierającą je  
w efektywnym wykonywaniu czynności w przestrzeni miejskiej (Wykres 2).

Inkluzywne inteligentne miasto łączy technologie wspomagające Smart 
(m.in. IoT, Cloud), w celu interakcji z różnymi obiektami miejskimi w ra-
mach rozproszonej infrastruktury technologicznej. Oznacza wyposażenie mia-
sta w nowe alternatywy i innowacyjne rozwiązania, które mogłyby poprawić 
ich doświadczenia w przestrzeni miejskiej. Na przykład IoT mogą działać jak 
‘punkty odniesienia’ informując o problemach przy korzystaniu z technologii 
Smart Cities oraz oferując udoskonalone ich rozwiązanie. Inteligentne rze-
czy są bowiem w stanie zidentyfikować obiekty miejskie, umożliwiając tym 
obiektom interakcję z urządzeniami używanymi przez użytkowników z nie-
pełnosprawnościami (lokalizacja, informacja, pomoc służb miejskich). Sieć 
inteligentnych rzeczy może zatem zapewnić dodatkowe wsparcie w przestrze-
ni miejskiej, zaś komponenty IoT pomoc w uczestniczeniu w dynamice miej-
skiej, dzięki czemu miasto może stać się przyjazne również dla osób z niepeł-
nosprawnościami (de Oliveira Neto 2018, s. 155-156). 
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Wykres 2. Inkluzywne inteligentne miasto

Źródło: de Oliveira Neto 2018.

Jednym z niezwykłych osiągnięć Smart Cities jest Inteligentny System 
Transportowy (ITS). Szczególnymi zaś urządzeniami są narzędzia ITS dostoso-
wane do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną, które charakteryzują 
się znacznym upośledzeniem funkcjonowania intelektualnego i adaptacyjnego 
(np. trudności ze zrozumieniem i konceptualizacją, wzrost emocji i wrażliwości 
na stres, zmniejszona zdolność do świadomości przestrzeni i czasu, trudności  
w koncentracji i zapamiętywaniu informacji, trudności w uporządkowaniu 
zbyt wielu informacji). Udogodnienia te nie są skierowane tylko i wyłącznie 
do osób z określoną dysfunkcją. Każdy z nas, niezależnie od stanu zdrowia 
czy wieku, może napotkać na trudności związane ze zmęczeniem, stresem, po-
śpiechem, wówczas rozwiązania związane z dostępnością dedykowane osobom 
z niepełnosprawnością, mogą pomóc także osobie sprawnej. Osoby zdrowe  
i sprawne bowiem również doświadczają barier transportowych (m.in. ciężki 
bagaż, przemieszczanie się w większej grupie lub z dziećmi, przewożenie roweru, 
etc.), dlatego wiele z rozwiązań smart może być wykorzystana przez ogół miesz-
kańców, w momencie utrudnionego funkcjonowania w przestrzeni miasta 
(windy, rampy dojazdowe, usługi pomocy) (Smorczewska-Mickiewicz 2020).
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PODSUMOWANIE

Inteligentne miasto i jego cyfrowa rzeczywistość z siecią urządzeń, czuj-
ników i aplikacji podłączonych do Internetu, stanowi inteligentną atmosferę 
(ang. Ambiance Intelligence, AmI), „która ma na celu poprawę sposobu, w jaki 
ludzie wchodzą w interakcje ze swoim środowiskiem, aby promować bezpie-
czeństwo i wzbogacać swoje życie” (Augusto, Mccullah 2007, s. 3).

Osoby z niepełnosprawnościami są częścią miasta, dlatego powinny  
w pełni korzystać z dostępu do produktów, urządzeń miejskich, usług i infor-
macji. Współczesne miasto może być źródłem możliwości zastosowania inno-
wacyjnych technologii ICT, mających na celu poprawę doświadczeń miejskich 
osób z niepełnosprawnościami. Mobilność osób z niepełnosprawnościami,  
w dużej mierze zależy od automatyzacji transportu publicznego w inteligent-
nym mieście. że inteligentne miasta są kluczem do zrównoważonego rozwoju. 
Potwierdzono hipotezę, że automatyzacja transportu publicznego wpływa na 
mobilność osób z niepełnosprawnościami.
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A DISABILITY-FRIENDLY SMART CITY 

Summary: The aim of this article is to analyse the potential of smart tech-
nology to improve the quality of life of People with Disabilities (DP).  
The development of information and communication technologies has in-
fluenced the need to enrich everyday objects with smart functions to enhan-
ce people’s lives. It is hypothesised that the automation of public transport  
affects the mobility of people with disabilities. A method of systematic review 
of national and international literature was used to describe the phenomena, 
theories and concepts mentioned. The result of the scientific analysis indicates 
that smart cities are the key to sustainable development. They have the ability 
to integrate digital, ‘human’ and physical systems, with urban architecture. 
The mobility of people with disabilities largely depends on the automation  
of public transport in a smart city. The value of the article is to draw attention 
to the need to search for new models and tools for building sustainable deve-
lopment, in order to improve accessibility to services and cultural goods for all 
its inhabitants, regardless of age, economic status or state of health.

Keywords: Smart Cities, sustainable development, Smart Sustainable Cities, 
digital exclusion
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COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

WALKA ZE STYGMATYZACJĄ OSÓB 
Z CHOROBAMI PSYCHICZNYMI JAKO 

WYRAZ TROSKI O ICH DOBROBYT 
I SKUTECZNOŚĆ LECZENIA

Streszczenie: Celem pracy jest ukazanie zasadności walki ze stygmatyzacją 
osób z chorobami psychicznymi. Psychiatria powstała jako niezależna dys-
cyplina kliniczna pod koniec XVIII wieku. Jej historia jest bogata zarówno 
w chwalebne, jak i mroczne strony, jednak mądre podejście do niej pozwala 
współczesnemu człowiekowi wyciągnąć wiele cennych lekcji. Przedstawienie 
kilku z modeli obecnych w psychiatrii na przestrzeni wieków pozwala spoj-
rzeć na interpretacje istoty choroby psychicznej. Model biopsychospołeczny 
pozwala uzasadnić sens walki ze stygmatyzacją pacjentów psychiatrycznych. 
Napiętnowanie różnych grup w społeczeństwie jest głęboko osadzone w kon-
tekście historycznym i kulturowym. Stygmatyzacja przyjmuje różne formy, np. 
agresję słowną, dyskryminację w rekrutacji do pracy czy traktowanie członka 
rodziny jako ciężaru. Walka ze stygmatyzacją pacjentów psychiatrycznych jest 
uzasadniona zwłaszcza w świetle tego, jak poważne skutki niesie. Powinna być 
oparta na wzajemnym szacunku – nie tylko do osób z chorobami psychiczny-
mi, lecz także do pozostałej części społeczeństwa. Temat został wybrany przez 
uznanie stygmatyzacji osób z chorobami psychicznymi za zjawisko szkodliwe, 
niebezpieczne i godzące w ich godność człowieka.

Słowa kluczowe: choroby psychiczne, stygmatyzacja, psychiatria, godność 
człowieka

WPROWADZENIE

Psychiatria jest jedną z tych dziedzin nauki, które budzą bardzo silne, 
często skrajne emocje. Historycznie jest drugą najstarszą specjalizacją lekarską, 
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a przedmiot jej badań, tj. zdrowie psychiczne, w świadomości społecznej  
w różnych formach funkcjonuje od wieków. Sposób patrzenia na nie przez 
ten czas bardzo ewoluował, po drodze przybierając różne formy, a sama rze-
czywistość psychiki w różnym stopniu oddzielana była od innych kompo-
nentów człowieka – w zależności od kontekstu historycznego, kulturowego  
i naukowego (Grzywa 2018, s. 211-217). Ewolucji od wieków podlega rów-
nież zaufanie społeczeństwa do psychiatrii, które – mimo wielkiego wysiłku 
pokoleń specjalistów włożonego w uznanie jej za pełnoprawną dziedzinę me-
dycyny – nadal jest często ograniczone i obarczone podejrzliwością, co w do-
bie mody na teorie spiskowe i rosnący sceptycyzm względem nauki skutkuje 
utrwalaniem stygmatyzacji osób z chorobami psychicznymi.

 Stygmatyzacja poszczególnych grup społecznych jest zjawiskiem wy-
stępującym na całym świecie, a osoby będące jej ofiarami są traktowane inaczej 
i wykluczane ze względu na niespełnianie konkretnych standardów obowiązu-
jących w danym społeczeństwie (Brelet i in. 2021). Zjawisko to w odniesieniu 
do osób z chorobami psychicznymi jest niezwykle szkodliwe i niebezpieczne, 
gdyż wpływa na rozpoczęcie, przebieg i skuteczność odpowiedniego leczenia. 
Stygmatyzacja pacjentów psychiatrycznych jako społecznie akceptowalna 
forma przemocy, jest spowodowana konkretnymi rzeczywistościami, którym 
należy się dokładnie przyjrzeć bez szafowania oskarżeniami i ocenianiem osób 
stygmatyzujących, tak aby móc rzetelnie nazwać konkretne sposoby walki  
z nakładaniem piętna, stereotypizacją, etykietowaniem i dyskryminacją. Są 
one bowiem współczesną formą społecznej banicji, a ignorowanie ich jest 
przejawem braku troski o dobrostan osoby chorej.

SPOJRZENIE NA HISTORIĘ PSYCHIATRII

Obecnie w pewnych środowiskach powszechne jest częste poruszanie 
tematu zdrowia psychicznego. Wiele osób, np. w mediach społecznościo-
wych, walczy z tabuizacją chorób psychicznych, a niektórzy dzielą się swoimi 
doświadczeniami jako pacjenci psychiatryczni. Jednocześnie, w innych prze-
strzeniach dyskusji zauważalny jest brak zaufania do tej dziedziny medycyny.  
Widać to np. w bardzo dużym sceptycyzmie odnośnie do diagnozowania 
zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD, ang. 
attention deficit hyperactivity disorder) w wieku dorosłym. Mimo że ADHD 
u dorosłych zostało włączone jako kategoria diagnostyczna do DSM po raz 
pierwszy w 1980 roku, błędne jest pojmowanie jego stwierdzania jako mody, 
zwłaszcza w kontekście wysokiej częstości jego występowania (do 2,8%),  
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które nie wynika – jak wiele osób twierdzi – z trendu, lecz jest poparte konkret-
nym odkryciem psychopatologicznym (Steinberg, Strauß 2022, s. 735-739).

Jako niezależna dyscyplina kliniczna, psychiatria pojawiła się pod koniec 
XVIII wieku (Hoff P., Maatz, Vetter 2020, s. 27). Zainteresowanie osobami  
z chorobami psychicznymi jest widoczne w kulturze już od starożytności.

W obłęd popadali zarówno bogowie i herosi, jak Dionizos czy Herakles, jak 
również zwykli śmiertelnicy. Szalona była Ofelia, szalony król Lear, u Bułha-
kowa Mistrz i Iwan Bezdomny spotykają się w szpitalu psychiatrycznym, oby-
dwaj skazani przez system totalitarny na izolację i etykietę wariata (Sozańska 
2014, s. 105).

To, jak na chorych patrzono i ich przedstawiano, zależało w dużej mie-
rze od kontekstu historycznego i kulturowego, który siłą rzeczy wpływał nie 
tylko na społeczny odbiór choroby psychicznej, lecz także na rozwój nauki. 
Czasem znaczenie miały aspekty, mogące być przez nas oceniane jako niuanse. 
Przykładowo, na rozumienie genetyki człowieka na przełomie XVIII i XIX 
wieku duży wpływ miały prawne koncepcje przekazywania własności między 
pokoleniami. To z nich rozwinęła się biologiczna koncepcja dziedziczenia, co 
wpłynęło na początkowe zepchnięcie na drugi plan podobieństwa rodzinnego, 
które nie jest osadzone w relacji rodzic-potomstwo, np. między rodzeństwem 
(Kendler 2021, s. 490). Świadomość tej częściowej zależności nauki od aktu-
alnego kontekstu jest ważna w jej retrospektywnej ocenie, zwłaszcza w obliczu 
pokusy zbyt surowego osądu konkretnej rzeczywistości przy posiadaniu wie-
dzy, którą ówczesne społeczeństwo nie dysponowało, a która dzisiaj może być 
wręcz truizmem.

Aby zrozumieć problemy, którym współczesna psychiatria musi sta-
wić czoła, np. sceptyczny dystans wobec niej części społeczeństwa, warto za-
sygnalizować to, jak długą drogę musiała ona pokonać, aby zostać uznaną za 
prawdziwą specjalizację medyczną. Pokazuje to bowiem, że obecne uprzedze-
nia wobec psychiatrii pozostają w pewnej ciągłości z tym, jak patrzono na nią  
w ubiegłych wiekach. Alieniści – jak przez pewien okres nazywano psychia-
trów – „mieli wśród lekarzy opinię kogoś w rodzaju strażników więziennych” 
(Grzywa 2018, s. 213). Ważnym etapem w omawianej drodze było stosowa-
nie w lecznictwie wstrząsów insulinowych, lobotomii czy terapii elektrowstrzą-
sowej. Ich inwazyjny charakter, monitorowanie medyczne i specjalistyczny 
sprzęt pomagały psychiatrom przekonywać, że korzystają oni ze znaczących 
procedur medycznych. W rzeczywistości leczenie wstrząsami insulinowymi 
było techniką wysoce niebezpieczną, nieprzyjemną i nieskuteczną – udawa-
ło wyrafinowaną procedurę medyczną. „Jak skomentował później psychiatra  



100

PAWEŁ KMIECIKOWSKI

i współczesny krytyk insulinoterapii Harold Bourne: «Oznaczało to, że psychia-
trzy mieli coś do zrobienia. To sprawiło, że poczuli się jak prawdziwi lekarze,  
a nie tylko pracownicy instytucjonalni»” (Freudenthal, Moncrieff 2022, s. 
65-74).

W spojrzeniu na historię psychiatrii i jej ocenę należy wystrzegać się 
dwóch skrajności. Pierwszą z nich jest ślepe uznanie, że wszystko, czego do-
konywano, było dobre. Drugą – postrzeganie całej przeszłości psychiatrycznej 
za złą, niezgodną z nauką, dziwną. Ucieczka w stronę któregokolwiek z tych 
dwóch stanowisk jest rezygnacją z lekcji, jaką historia tej dziedziny medycyny 
może współczesnemu człowieku udzielić. Przede wszystkim należy uznać, że 
ma ona zarówno chwalebne, jak i mroczne strony. Jednak należy zauważyć, 
że do dzisiaj zdarzają się skandale, związane np. z wykorzystywaniem pacjen-
tów, a pewne dobre praktyki z przeszłości zanikły. W perspektywie stygmatyza-
cji osób z chorobami psychicznymi, spojrzenie na historię psychiatrii pozwala 
zrozumieć dwie ważne kwestie. Po pierwsze, pewien obecny w społeczeństwie 
lęk przed chorymi nie wziął się znikąd. Należy się tym emocjom przyglądać  
i szukać ich przyczyn, tak aby móc rzetelnie ze stygmatyzacją walczyć. Pozna-
nie czarnych kart historii psychiatrii pozwala zrozumieć, dlaczego niektórzy 
osób chorych po prostu się boją. Bez tego zrozumienia (niebędącym usprawie-
dliwianiem stygmatyzacji) edukacja i kształtowanie postaw prospołecznych 
stają się znacznie trudniejsze. Drugą rzeczywistością, do której daje większy 
dostęp przeszłość psychiatrii, jest nauka, jakich błędów nie popełniać. Głębsze 
jej zrozumienie pomaga w rozwijaniu osobistych systemów wartości, ponie-
waż jest ona świadectwem traktowania osób chorych na przestrzeni wieków. 
Spojrzenie na to może pomóc ludziom XXI wieku zachowywać się właściwie.

Tych złych aspektów historii psychiatrii jest niestety sporo. Hans Asper-
ger, wiedeński pediatra i badacz zaburzeń ze spektrum autyzmu, kierował 
dzieci do swoich kolegów, którzy byli odpowiedzialni za oddziały funkcjo-
nujące w ramach programu eutanazji dzieci (Ash i in. 2020, s. 535). Robert 
Battey natomiast głosił skuteczność resekcji jajników w terapii „histeropa-
daczki”. Ostatecznie, operacja Batteya stała się „formą leczenia” m.in. histerii, 
nimfomanii czy epilepsji. Zabiegi te „były moralnie nagannymi i medycz-
nie nieuzasadnionymi procedurami wobec kobiet” (Komagamine, Kokubun,  
Hirata 2020, s. 56).

Nie można jednak zapomnieć o wielu dobrych elementach rozwoju myśli 
psychiatrycznej. Obecnie obserwujemy klasyfikację pozycji klinicznych, opi-
sywanych w przeszłości. Żyjący w XIX i XX wieku Gustav Nikolaus Specht 
pisał o obrazie klinicznym, który obecnie diagnozowany jest jako osobowość 
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chwiejna emocjonalnie typu borderline. Choć dzisiaj wielu ludziom trud-
no jest okazać współczucie osobom z tym zaburzeniem osobowości, Specht 
już dziesiątki lat temu podkreślał, iż „ci pacjenci rzeczywiście cierpią ciężko”  
i że cierpienie to jest głęboko w nich zakorzenione (Braun, Kornhuber 2022, 
s. 157). Jadłowstręt psychiczny natomiast został opisany już w 1873 i 1874 
niezależnie we Francji i w Anglii. Opisy Gulla i Lasègue’a w wielu aspektach 
są podobne do dzisiejszego pojmowania tego zespołu chorobowego. Co waż-
ne, odrzucili oni jego somatyczne przyczyny (Bergner i in. 2021). Pokazuje 
to, że na przestrzeni wieków działało wielu uważnych specjalistów, nierzadko 
okazujących wrażliwość na cierpienie pacjentów, z którego okazywaniem 
nawet obecnie duża część społeczeństwa ma problem – dla przykładu, ponad 
jedna trzecia respondentów obwinia osoby z zaburzeniami odżywiania za ich 
stan (Brelet i in. 2021).

W ocenie historii psychiatrii ważne jest zachowanie zrozumienia kon-
kretnych realiów i kontekstów historycznych, jak również mądre wyciąganie 
lekcji na przyszłość. W ciągu ostatnich lat widoczne jest okazywanie znacznie 
większej refleksyjności niż wcześniej przez zorganizowaną psychiatrię. Głów-
na organizacja zawodowa psychiatrów w Wielkiej Brytanii, Royal College of 
Psychiatrists, przeprosiła za nadużycia z przeszłości, takie jak terapie mające 
na celu zmianę orientacji seksualnej (Poole, Robinson 2022).

Bardzo ważnym okresem w historii psychiatrii był XX wiek. Bez wątpie-
nia, doświadczenie II wojny światowej wpłynęło na zdrowie psychiczne mi-
lionów osób, na co odpowiedzią był duży rozwój psychiatrii. O tym, jak tra-
giczna w skutkach w aspekcie zdrowia psychicznego była wojna, pokazuje stan 
narodu żydowskiego w drugiej dekadzie istnienia państwa Izrael. Zachowały 
się doniesienia o sąsiadach, którzy płakali, stojąc na balkonach, nękali dzieci, 
biegali nago czy wypróżniali się na ulicach. Wzrosła też liczba skarg na „po-
dejrzane osoby, które wyglądały, jakby uciekły ze szpitali psychiatrycznych”. 
Cierpienie drugiej wojny światowej i jego skutki niewątpliwie przyczyniły 
się do rozwoju nowych idei psychiatrycznych pod koniec lat pięćdziesiątych, 
takich jak wykorzystanie traumy do opisu przyczyn cierpienia psychicznego 
i zaburzeń, które pojawiły się lata po traumatycznym doświadczeniu (Heil-
bronner 2021, s. 22-27).

Ważną rzeczywistością, na którą zwrócono uwagę w XX wieku, w odnie-
sieniu do stanu zdrowia psychicznego w Europie, była szybka modernizacja. 
Zgodnie z podejściem, które od dawna jest stosowane w badaniach histo-
rycznych w kontekście reakcji na nią, na które duży wpływ mieli m.in. Peter 
Gay, Georg Simmel i Zygmunt Freud, „jednostki i grupy, które doświadczają 
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szybkich zmian warunków życia w wyniku szybkiej modernizacji, tracą ener-
gię”. Twórca psychoanalizy stwierdził, iż w świetle modernizacji potrzeba tłu-
mienia popędów staje się na tyle złożona, że w parze z tą modernizacją idzie 
ułomność umysłowa (Heilbronner 2021, s. 30).

Historia psychiatrii jest historią niezwykle wielobarwną. Jest również hi-
storią, która tworzy się na naszych oczach. Kilkadziesiąt lat temu Battelheim 

– wbrew stanowisku Aspergera i Kannera – uznał zaburzenia ze spektrum au-
tyzmu za pokłosie posiadania zimnej, nieobecnej emocjonalnie matki, i prak-
tykował odbieranie rodzicom dzieci rozwijających się w spektrum autyzmu. 
(van Rosmalen, van der Veer, van der Horst 2020, s. 229) Dzisiaj natomiast 
o spektrum autyzmu mówi się w kontekście konkretnych zmian neuroanato-
micznych i identyfikuje się wzorce ekspresji genów w regionach mózgu. Już 
teraz w psychiatrii zaczyna się wykorzystywać również organoidy mózgowe 
(Kalin 2022, s. 313-315).

Mądre podejście do historii psychiatrii umożliwia wyciągnięcie konkret-
nych lekcji i wzbogacenie swojego systemu wartości, co może okazać się przy-
datne w kontekście walki ze stygmatyzacją osób z chorobami psychicznymi. 
Wiele spośród mechanizmów, które za nią stoją, jest głęboko osadzonych w 
doświadczeniach kulturowych poprzednich pokoleń.

PYTANIE O OSOBĘ

W psychiatrii – bardziej niż w jakiejkolwiek innej nauce empirycznej 
– wybrzmiewa pytanie, kim jest człowiek i w jakiej relacji pozostają poszcze-
gólne jego komponenty.

Do XVII wieku dusza postrzegana była w Europie zazwyczaj jako siła 
ożywiająca byt. Arystoteles w swoim traktacie O duszy uznał, że jest to „forma 
ciała naturalnego posiadającego w możności życie” (Arystoteles 2003) Takie 
patrzenie na człowieka trwało do XVII wieku, kiedy to Kartezjusz oddzielił 
duszę od ciała. Ten wprowadzony przez niego skrajny dualizm skutkował wy-
łonieniem się antropologii jako niezależnej dyscypliny, która bada człowieka 
w charakterze jedności psychofizycznej. Myślenie antropologiczne rozdzieliło 
się dychotomicznie na antropologię medycznie zorientowaną i pragmatyczną 
antropologię Immanuela Kanta (Double 2020, s. 234). Te dwa prądy myślo-
we do dzisiaj rezonują w patrzeniu na psychiatrię i choroby psychiczne, a co 
za tym idzie – w patrzeniu na człowieka. Należyte jest zatem poruszenie tutaj 
tego problemu, ponieważ pytanie, kim jest człowiek, jest ważne w kontekście 
walki ze stygmatyzacją osób z chorobami psychicznymi. Uznanie tej walki za 
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wartościową wiąże się bowiem z założeniem, iż choroba psychiczna absolutnie 
nie jest rzeczywistością, która narusza integralność osoby na tyle, by można ją 
było dehumanizować poprzez stygmatyzację.

Historia rozwoju psychiatrii jest historią konfliktu między dwoma głów-
nymi koncepcjami, tj. podejściem somatycznym i psychicznym (Double 
2020, s. 233). Owe dwa podejścia antropologiczne wiążą się z patrzeniem na 
psychiatrię odpowiednio w oświeceniu i romantyzmie. Pierwsze z nich zwią-
zane jest z uznaniem autonomicznego podejmowania decyzji za jedną z cha-
rakterystycznych cech bycia osobą. W takim ujęciu jako chorobę wymagającą 
spojrzenia medycznego skonceptualizowano niemożność użytkowania swoich 
racjonalnych mocy. Zatem ramami dla diagnozy psychiatrycznej stał się ra-
cjonalizm. Wraz z początkiem XIX wieku do głosu doszły idee romantyczne 

– nastąpiło przeniesienie akcentu z racjonalistycznego pojmowania świata na 
myślenie afektywne, emocjonalne, odrzucające racjonalizm i nadmierną wiarę 
w „szkiełko i oko”. W tym ujęciu zaburzenia psychiczne zostały uznane za 
rezultat zaburzonych stanów afektywnych. Takie patrzenie na chorobę psy-
chiczną nadało nowy wymiar diagnozie psychiatrycznej – przez to, że cho-
roba stała się odchyleniem od właściwego stylu życia, znaczenie zaczęły mieć 
rzeczywistości takie jak biografia pacjenta czy osobiste postawy (Hoff, Ma-
atz, Vetter 2020, s. 28). Te dwie frakcje rozwinęły się później odpowiednio  
w stronę psychiatrii biomedycznej i psychiatrii krytycznej.

Antropologia zorientowana medycznie, reprezentowana przez Ernsta 
Platnera, jest częściowo związana z psychiatrią w duchu oświecenia. Pojmo-
wanie psychiatrii na kształt neuronauki widoczne jest w słynnym zdaniu Wil-
helma Griesingera, dziewiętnastowiecznego psychiatry – „choroby psychiczne  
są chorobami mózgu”. Współczesna psychiatria biomedyczna wiąże się z ta-
kim pojmowaniem chorób psychicznych – osadza je ona na fizykalnej pod-
stawie neurologicznej. Eugen Bleuler wzbogacił natomiast zakres diagnozy 
o wymiar psychodynamiczny, co przypominało idee romantyczne (Double 
2020, s. 234; Hoff, Maatz, Vetter 2020, s. 28-29).

Obecnie modelem zdrowia psychicznego, który dominuje w pracy klini-
cystów na całym świecie, jest model biopsychospołeczny (Mitha 2020, s. 763). 
Zaproponowany został przez George'a Engela i zakłada integrację czynników 
biologicznych, psychologicznych i społecznych. W psychiatrii był on odpo-
wiedzią na pozytywistyczny redukcjonizm modelu biomedycznego. Miał on 
także pomóc w walce z niewrażliwością lekarzy na pacjentów i ich uciekaniem 
w procedury. Dostrzega, iż człowiek doświadcza cierpienia jako całość, a nie 
jako wyizolowane przestrzenie w organizmie. Redukcjonizm ten zauważył już 
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Immanuel Kant, który uznał, iż mechanistyczne podejście oparte na fizyce  
i chemii nie jest w stanie pomieścić celowości żywych istot. Feuchtersleben nato-
miast zauważył, iż naturalistyczna redukcja umysłu do ciała skutkuje utratą sen-
su działania człowieka (Papadimitriou 2017, s. 109; Double 2020, s. 234-235).

W rozważaniach na temat walki ze stygmatyzacją osób z chorobami psy-
chicznymi warto zwrócić uwagę na to, która koncepcja psychiatryczna najle-
piej kreuje rzeczywistość spotkania psychiatry i chorego w duchu partnerskim, 
a nie paternalistycznym, oraz tworzy przestrzeń dla medycyny ukierunkowa-
nej na pacjenta. To właśnie taka koncepcja zawierałaby ramy patrzenia na 
pacjenta, które po przełożeniu na relacje międzyludzkie w społeczeństwie po-
zwolą dostrzec osobę z chorobą psychiczną jako całość, bez redukowania jej 
wartości tylko do stanu zdrowia.

Takim modelem może się okazać właśnie model biopsychospołeczny. Po-
przez zawarte w nim założenie o integralności osoby ludzkiej, umożliwia on 
walkę nie tylko z redukcją choroby psychicznej do choroby mózgu (co może 
skutkować pominięciem osobistego doświadczenia chorego, jego cierpienia  
i doświadczeń), lecz także z redukcją człowieka do jednej z jego cech i uderze-
niem w jego godność osobową. Jest to ważne również w kontekście rutynowej 
niemalże krytyki opieki psychiatrycznej jako wysoce zmedykalizowanej, z nie-
wielkim kontaktem z człowiekiem. Medykalizacja ta jest częściowo konsekwen-
cją wydarzeń z XX wieku, które wyraźnie umieściły zdrowie psychiczne w polu 
nauki i medycyny, np. rozkwitu behawioryzmu, eksperymentu z Małym Alber-
tem czy publikacji Ego i id Zygmunta Freuda (Handerer i in. 2021, s. 46-49).

Psychiatria od zawsze związana była z pytaniami o istotę człowieczeństwa, 
o to, co nim kieruje, na ile ma on wolną wolę, w jakim stopniu jest odpowie-
dzialny za swoje czyny czy wreszcie – co jest przyczyną chorób jego psychiki. 
Przedmiotem tych rozważań na temat stygmatyzacji chorych nie jest próba 
odpowiedzi na którekolwiek z tych pytań. Jednakże od tego, jak na te proble-
my się patrzy, a co za tym idzie – jak patrzy się na osobę ludzką – zależy to, 
czy i dlaczego walka ze stygmatyzacją osób z chorobami psychicznymi będzie 
uznana za wartościową. Różne modele psychiatryczne zawierają konkretne 
tezy o psychice człowieka oraz relacjach między nią a pozostałymi jego kom-
ponentami. Model biopsychospołeczny, choć spotyka się z krytyką, daje dużo 
wskazówek dla uzasadnienia sensu walki z piętnowaniem osób z chorobami 
psychicznymi.
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STYGMATYZACJA OSÓB  
Z CHOROBAMI PSYCHICZNYMI

Stygmatyzacja jest procesem osadzonym w kontekście społecznym.  
W sposób szczególny dotyka ona osób, które odróżniają się od pozostałych 
członków społeczeństwa poprzez swoją chorobę. W przypadku osób z cho-
robami psychicznymi stygmatyzacja związana jest także z behawioralnym 
wymiarem choroby, bowiem zachowanie pewnej części tej grupy pacjentów 
może odbiegać od ogólnie przyjętych norm społecznych. Ich zachowanie 
może być odbierane jako „nienormalne”, tzn. dewiacyjne, odmienne, zabu-
rzone bądź dziwaczne (Jankowiak i in., s. 600-607). O stygmatyzacji mówi 
się coraz częściej, w bardzo różnych kontekstach – od realiów życia osób cho-
rujących na otyłość po stygmatyzację i dyskryminację medyków podczas pan-
demii COVID-19, którzy doświadczali ośmieszania i nękania, np. eksmisji 
(Corpuz 2021). Stygmatyzacja zawiera trzy główne komponenty: poznawczy, 
emocjonalny i behawioralny, czyli kolejno stereotypizację, uprzedzenia oraz 
dyskryminację. Obecność choćby jednego z tych składników już wskazuje 
na stygmatyzację (Brelet i in. 2021). Przykładem stereotypów jest uznawa-
nie osób z otyłością lub nadwagą za leniwe i nieinteligentne bądź założenie,  
że nie przestrzegają zaleceń leczniczych i brakuje im samodyscypliny – wy-
łącznie na podstawie ich masy ciała (Puhl, Heuer 2010, s. 1019). Osoby  
z chorobami psychicznymi są postrzegane jako niebezpieczne, niekompetent-
ne i słabe. Przykładami skierowanych wobec nich uprzedzeń są np. poczucie 
dyskomfortu i strachu, natomiast o dyskryminacji świadczyć może to, iż „fik-
cyjni kandydaci do pracy opisani jako w pełni wyleczeni ze stanu zdrowia 
psychicznego otrzymali mniej oddzwonień niż fikcyjni kandydaci, którzy wy-
zdrowieli po urazie fizycznym” (Brelet i in., 2021).

Bardzo ważnym narzędziem w stygmatyzacji jest język, który od powsta-
nia psychiatrii jako specjalności medycznej zawierał dużą liczbę określeń dehu-
manizujących i piętnujących. Wiele z nich stosowanych jest również obecnie – 
niestety także w żargonie medycznym, np. określenie „kierownik przypadku”, 
które ma charakter bezosobowy i kontrolujący (paternalistyczny). Pewne ter-
miny zawierają konkretne, dehumanizujące asocjacje, ukazujące osobę chorą 
jako zepsuty mechanizm, którym trzeba się instrumentalnie zająć. Ważnym 
problemem jest także przekazywanie za pośrednictwem języka insynuacji, we-
dług których chorzy są winni za swój stan, a ich nadzieje na wyzdrowienie są 
nieuzasadnione. Taki szkodliwy język zdaje się mieć zatem cztery charaktery-
styczne rysy: odczłowiecza, przedstawiając chorych jako przedmioty, oczernia, 
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surowo oceniając ich stan zdrowotny pod kątem moralnym, zastrasza, a także 
demoralizuje, podważając nadzieję na poprawę stanu zdrowia (Bloch, Haslam 
2021, s. 63). To, jakich słów używa się w kontekście pacjentów, ma na tyle 
duże znaczenie, iż utrwalający uprzedzenia język w dokumentacji medycznej 
może wpływać na podejmowane przez lekarzy decyzje terapeutyczne, w tym 
te dotyczące leczenia bólu (Goddu i in. 2018, s. 685-690).

Poprzez zanurzenie w kontekst społeczny, stygmatyzacja jest przedłuże-
niem konkretnych umów i norm, porządkujących życie społeczeństwa. Nie 
należy zatem patrzeć na nią jako na ubogą i płaską rzeczywistość, lecz pogłę-
biać wiedzę o jej podłożach przez poznawanie konkretnych kontekstów kul-
turowych. Infantylny bunt wobec niej na nic się nie zda – aby móc skutecznie 
ze stygmatyzacją walczyć, należy z szacunkiem poznać jej przyczyny. Bardzo 
widoczne jest to np. w stygmatyzacji osób żyjących z HIV/AIDS (PLWH, 
ang. people living with HIV/AIDS) w Chinach – największym stresem PLWH 
w północno-wschodniej części kraju było ujawnienie choroby, gdyż bycie 
nosicielem wirusa HIV jest tam obarczone bardzo dużą stygmatyzacją. Jej 
przyczyny można lokować np. w tamtejszej roli konfucjanizmu, który kładzie 
nacisk na współzależność i realizację ról społecznych, a także podkreśla wagę 
prokreacji w relacji męża i żony. Tajwańskie przysłowie „spośród trzech spo-
sobów naruszania synowskiej pobożności, brak spadkobiercy jest najbardziej 
hańbiący” pokazuje wymiar stygmatyzacji – w tym przypadku PLWH – który 
łatwo przeoczyć. Stoi za nią nie tylko rzeczywistość choroby, lecz także aso-
cjacja między HIV/AIDS a niemożnością spełniania roli społecznej dobrego 
męża i ojca przez posądzanie mężczyzn z wirusem HIV o współżycie seksualne 
z innymi mężczyznami (Yu i in. 2021). Aby skutecznie walczyć ze stygmaty-
zacją, należy poznać zatem jej kulturowe uzasadnienie. Nierzadko jest ona bo-
wiem odbiciem głęboko osadzonych w społecznej świadomości doświadczeń 
kulturowych poprzednich pokoleń. W tym ujęciu, omawiając stygmatyzację 
osób z chorobami psychicznymi w Europie, warto zwrócić uwagę choćby na 
to, iż przez wiele wieków tacy chorzy byli „diagnozowani” jako opętani, co 
bez wątpienia może mieć wpływ na współczesne ich postrzeganie (Grzywa 
2018, s. 211-216).

Oprócz pacjentów psychiatrycznych, stygmatyzacji związanej z chorobą 
podlegają m.in. osoby z chorobami skóry, np. łuszczycą. Dyskryminacji bądź 
upokorzeniu przez łuszczycę doświadczyło 84% spośród ponad 8 tysięcy re-
spondentów z 31 państw. Co ważne dla dalszych rozważań, obserwowalna 
jest korelacja stopnia stygmatyzacji nie z ogólnym nasileniem choroby, lecz 
z umiejscowieniem zmian skórnych na grzbiecie dłoni. Jednym z możliwych 
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wyjaśnień tej zależności był strach przed zarażeniem się podczas uścisku dło-
ni czy dotyku (Zhang i in. 2021). Wskazuje to na możliwość ewolucyjnego 
wytłumaczenia stygmatyzowania pewnych osób – w świecie zwierząt istnieją 
bowiem mechanizmy podobne do stygmatyzacji, które mają na celu ochronę 
przed chorobami zakaźnymi. Szympansy unikają chorych osobników, kijanki 
żab nie pływają w pobliżu kijanek posiadających pasożyty jelitowe. a chore 
homary żyją samotnie w norach, choć zdrowe je zazwyczaj współdzielą. Wi-
doczne jest to także w kwestii rozrodu – samice niektórych gatunków unikają 
rozmnażania z chorymi samcami. Reakcje na osoby stygmatyzowane są za-
sadniczo podobne do reakcji na cierpiących na choroby zakaźne. Najbardziej 
widoczne staje się to w sytuacjach, w których użyty środek zachowania dy-
stansu jest niewspółmierny względem zagrożenia, np. przy unikaniu podawa-
nia rąk chorym na raka, niepływaniu w basenie, w którym pływają pacjenci 
psychiatryczni, czy potrzebie większej odległości fizycznej od osób z niepeł-
nosprawnościami fizycznymi. Widać tutaj obecność mechanizmu – uzasad-
nionego z ewolucyjnego punktu widzenia – który preferuje nieuzasadnioną 
stygmatyzację osoby zdrowej bądź chorej niezakaźnie niż omyłkowe narażenie 
się na zachorowanie (Oaten, Stevenson, Case 2011, s. 3411-3439). Uzasad-
nione jest zatem założenie, iż stygmatyzacja w społecznościach ludzkich ma 
częściowe uzasadnienie ewolucyjne. Uznanie tego nie usprawiedliwia jednak 
stygmatyzacji, lecz powinno być wezwaniem do edukowania społeczeństwa 
o realnych zagrożeniach, gdyż stygmatyzacja jest często konsekwencją prefe-
rowania nieuzasadnionego odrzucenia drugiej osoby niż wystawienia się na 
ryzyko niebezpieczeństwa.

W XIX wieku społecznie uznaną formą rozrywki było zwiedzanie placó-
wek dla osób z chorobami psychicznymi. Choć współcześnie taka praktyka 
nie byłaby akceptowana, podobną rolę może pełnić kinematografia. Akiva 
Goldsman, scenarzysta filmu Piękny umysł, stwierdził:

Oglądanie filmów o tematyce dotyczącej zdrowia psychicznego często przy-
pomina chodzenie do zoo. Film może być wspaniały, lecz idziesz do kina z 
niby normalnym towarzyszem i razem patrzycie na osobę chorą psychicznie. 
Oglądasz chorobę z zewnątrz, co nie służy empatii ani zrozumieniu.

Pokazuje to, iż ślepe uznanie obecności choroby psychicznej w kulturze 
za godny pochwały przejaw jej normalizacji byłoby nieuzasadnione i krótko-
wzroczne. Filmowy przekaz o chorobach psychicznych nie zawsze jest zgodny 
z prawdą. „Przekaz medialny jest uproszczony i nastawiony raczej na podkre-
ślenie odchyleń od normy niż na rzetelną informację o naturze przypadku”. 
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Należy zauważyć, iż niektóre filmy fabularne utrwalają szkodliwe stereotypy. 
Chory jest buntownikiem (Lot nad kukułczym gniazdem, Shine), uwodzicie-
lem (Milczenie owiec, Trujący bluszcz), szalonym naukowcem (Piękny umysł, 
Frankenstein) bądź groźnym mordercą, przestępcą (Lśnienie, To nie jest kraj 
dla starych ludzi). Co ważne – osoba z chorobą psychiczną często jest jed-
nostką niebezpieczną, nieprzewidywalną. Ponadto, taka postać jest często 
zredukowana wyłącznie do swojej choroby – to na niej oparta jest cała toż-
samość bohatera (Sozańska 2014, s. 108-110). Niezasadne byłoby jednak 
bezwzględne skreślenie tych filmów. Należy pamiętać, iż dla niektórych osób 
mogą być one jedyną okazją do zetknięcia się z rzeczywistością choroby psy-
chicznej i – mimo pojawiającego się w niektórych z nich ugruntowywania 
szkodliwych stereotypów – szansą na naukę empatii i współczucia wobec cier-
pienia osób z chorobami psychicznymi, które są przecież potrzebne w walce 
ze stygmatyzacją.

Stygmatyzacja osób z chorobami psychicznymi może przybierać rozma-
ite formy. Aby uznać ją za przemoc, nie musi realizować się ona w aktach 
agresji fizycznej, jak działo się to np. w Izraelu w drugiej dekadzie istnienia 
państwa, gdzie stosunek społeczeństwa wobec osób z chorobami psychicz-
nymi często był wręcz okrutny – zachowane są np. opisy, według których 
chorych obrzucano kamieniami (Heilbronner 2021, s. 27). Centrum Badania 
Opinii Społecznej (CBOS) w 2012 roku opublikowało komunikat z badań 
Stosunek do osób chorych psychicznie. Spośród populacji polskiej wyłoniono 
reprezentatywną grupę uczestników ankiety. Następnie każdy z nich udzie-
lił odpowiedzi na pytania ze specjalnie przygotowanego kwestionariusza, po 
czym opracowano wyniki badania (Metody realizacji badań). Aż 73% respon-
dentów uznało, że choroby psychiczne przynoszą wstyd chorym i ich najbliż-
szym, z czego pogląd ten częściej podzielają ankietowani lepiej wykształceni, 
mieszkańcy miast i osoby, które – osobiście bądź za pośrednictwem mediów 
czy literatury – zetknęły się z chorymi. Tylko 37% zauważa w swoim otocze-
niu życzliwe nastawienie do osób z chorobami psychicznymi, 30% – obojęt-
ność, a aż 21% (czyli co piąty badany) – niechęć. W kwestii przyzwolenia 
na pełnienie różnych ról przez osoby, które dawniej chorowały psychicznie 
i leczyły się w szpitalu psychiatrycznym, ponad połowa ankietowanych mia-
łaby obiekcje, wobec tego, by taki człowiek był opiekunem lub nauczycielem 
ich dziecka, ich lekarzem lub wójtem, burmistrzem. Z dużym zastrzeżeniem 
spotkało się również pełnienie przez takiego człowieka funkcji proboszcza  
i szefa w pracy. Postawy te są związane ze stopniem poinformowania na tema-
ty zdrowia psychicznego i psychiatrii.
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Badani, którzy czują się wystarczająco poinformowani w tym zakresie, wyra-
żają większe przyzwolenie na pełnienie przez byłych pacjentów takich ról, jak: 
burmistrz lub wójt, szef w pracy, synowa lub zięć, współlokator na wczasach, 
proboszcz, najbliższy sąsiad. 

80% respondentów uznało, iż osoby z chorobami psychicznymi są dys-
kryminowane w zakresie prawa do pracy, zatrudnienia. 64% sądzi, że chorzy 
są traktowani gorzej w kwestii prawa do poszanowania godności osobistej,  
w kwestii edukacji i ochrony majątku – 57%, a jeśli chodzi o prawo do spra-
wiedliwego sądu – 46% (CBOS, 2012). Badanie z 2021 roku pokazało nato-
miast, iż w ciągu poprzednich 3 lat odsetek osób, które nikogo spośród swoich 
bliskich nie poinformowały o chorowaniu na depresję, wzrósł z 11% do 17%, 
a aż 72% respondentów uznało, ją za chorobę, którą zazwyczaj ukrywa się 
przed innymi jako wstydliwą. (CBOS, 2021) Polacy zatem w większości są 
świadomi tego, że choroby psychiczne są poddawane stygmatyzacji. Ważne 
jest również to, jak określa się osoby chore. Są to np. słowa: wariat, świr, obłą-
kany, czubek, półmózg, debil, niepoczytalny, nieprzewidywalny, niesprawny 
umysłowo. (Jankowiak i in., s. 602-603) Używanie takich określeń bez wąt-
pienia wzmacnia społeczną stygmatyzację osób z chorobami psychicznymi.

Istotną rzeczywistością w kwestii stygmatyzacji osób z chorobami psy-
chicznymi jest tendencja do dychotomizacji pojmowania ich wolnej woli. 
Społeczeństwo ma skłonność do dzielenia chorych na tych, którzy są zdol-
ni swobodnie decydować o swoim zachowaniu, oraz tych, którzy są bezsilni 
względem kontrolowania swojego postępowania. Co ważne, z biegiem czasu 
ta ocena może się zmieniać – przykładowo, uzależnienia przed XX wiekiem 
były postrzegane jako wady charakteru, swobodnie popełniane złe decyzje, 
natomiast obecne przyjmowanie uzależnienia za chorobę umożliwia zmianę 
jego pojmowania w kierunku uznania niemożności oparcia się konkretnemu 
przymusowi, będącemu skutkiem zmian w chemii mózgu. Dualistyczne uję-
cie problemu wolnej woli pacjenta psychiatrycznego kreuje ryzyko intensyfi-
kacji stygmatyzacji poprzez pokusę surowych osądów moralnych jego czynu 
(gdy przyjmie się, że jego czyny są w pełni dobrowolne, więc powinien za 
nie ponosić całkowitą odpowiedzialność) bądź poprzez uznanie, iż nie ma 
on kontroli nad swoim życiem. Takie podejście mocno rezonuje w świado-
mości społecznej oraz wśród pracowników systemu ochrony zdrowia. Zdarza 
się bowiem, że niektórzy medycy przyjmują tę dychotomię. Część pacjentów 
jest wówczas obwinianych za swój stan, co jest kontrterapeutyczne i utrud-
nia przyjęcie opartego na wzajemnym szacunku partnerskiego modelu relacji 
lekarz-pacjent. Innych natomiast utwierdza się w przeświadczeniu o braku 
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sprawczości w swoim życiu. W podejściu do osób z chorobami psychiczny-
mi powinno się zatem uznawać zarówno wpływ ich chorób na stopień do-
browolności czynów, jak i nie odbierać im poczucia sprawczości czy udawać,  
że pacjent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za swoje postępowanie (Pear-
ce 2020, s. 58-59).

W tym miejscu warto zasygnalizować problem obecności stygmatyzacji 
osób z chorobami psychicznymi wśród specjalistów od zdrowia psychicznego, 
którzy mają czasem poglądy bardziej stygmatyzujące niż ogół społeczeństwa. 
Niektórzy psychiatrzy podczas komunikacji z pacjentami i ich rodzinami uży-
wają niewłaściwego języka, próbują dystansować się od chorych czy etykietują 
ich (Bloch, Haslam 2021, s. 63). Komunikacja werbalna między lekarzami 
bądź dokumentacja medyczna mogą służyć nabywaniu uprzedzeń wobec pa-
cjentów przez medyków. O tym, jak ważny jest język, którym określa się oso-
by z chorobami psychicznymi, może świadczyć to, iż wyniki jednego z badań 
wskazują, że lekarze są bardziej skłonni uznać potrzebę leczenia osób „z za-
burzeniami związanymi z używaniem substancji” niż “osób nadużywających 
substancji” (Goddu i in. 2018, s. 685). Interesujące jest znaczenie różnicy 
między tymi dwoma określeniami, mimo że sformułowanie „osoba naduży-
wająca substancji” na pewno nie jest celowo stygmatyzujące, zwłaszcza w ze-
stawieniu z epitetami takimi jak „wariat”, „obłąkany”, „świr”. Ta zależność 
pokazuje, iż język odgrywa bardzo duże znaczenie w kreowaniu postaw wobec 
konkretnych osób.

Piętnowanie osób z chorobami psychicznymi wiąże się też ze stygmaty-
zacją ich rodzin. Może ona przyjąć różne formy, np. obwinianie, odrzucanie, 
przemoc słowną czy utratę statusu społecznego. Skutkuje to konkretnymi 
konsekwencjami psychologicznymi, takimi jak obniżenie samooceny i lęk,  
a także oddziałuje na relacje w rodzinie przez postrzeganie chorego krewnego 
jako ciężar. Stygmatyzacja bliskich może zatem napędzać stygmatyzację sa-
mych chorych (Brelet i in., 2021). Szczególnym wymiarem piętnowania bli-
skich pacjentów psychiatrycznych jest agresywne obarczanie winą za choroby 
psychiczne członków rodzin, zwłaszcza dzieci, np. używanie określeń pokro-
ju „schizofrenogenna matka” czy porównywanie do zimnych lodówek matek 
dzieci rozwijających się w spektrum autyzmu (van Rosmalen, van der Veer, 
van der Horst 2020, s. 229; Bloch, Haslam 2021, s. 64).

Naznaczanie osób z chorobami psychicznymi niesie konkretne, bardzo 
poważne konsekwencje. W Japonii, w której historii jest głęboko zakorze-
niona stygmatyzacja pacjentów psychiatrycznych, ze względu na piętnowanie 
osób chorujących na schizofrenię otrzymują oni zbyt wysokie dawki leków 
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psychotropowych (Shinfuku 2020). Stygmatyzacja zaburzeń odżywiania na-
tomiast wpływa niekorzystnie na ich leczenie, może skutkować u chorych ob-
jawami depresji, alienacją społeczną, zwiększeniem objawów zaburzeń odży-
wiania, unikaniem zachowań leczniczych, co może wpłynąć np. na problemy 
układu sercowo-naczyniowego, czy pogorszeniem jakości życia (Brelet i in. 
2021). Niewykluczone, że stygmatyzacja generalnie może skutkować objawa-
mi depresyjnymi. Sugeruje to np. korelacja między nimi a uczuciem napięt-
nowania u osób z łuszczycą (Zhang i in., 2021).

Jak widać, stygmatyzacja osób z chorobami psychicznymi jest nie tylko 
złożonym zjawiskiem o wielu przyczynach, lecz jest zjawiskiem przede wszyst-
kim niebezpiecznym i bardzo szkodliwym dla chorych, ich rodzin oraz po-
średnio – dla całego społeczeństwa.

WALKA ZE STYGMATYZACJĄ

W świetle zaprezentowanych koncepcji i modeli w psychiatrii oraz zło-
żoności przyczyn i skutków stygmatyzacji osób z chorobami psychicznymi 
uzasadniona staje się teza o konieczności walki z nią. Wynika ona nie tylko 
z konkretnych rozważań filozoficznych, według których choroba psychiczna 
absolutnie nie jest rzeczywistością uprawniającą do dehumanizacji osób nią 
dotkniętych, lecz także ze zwyczajnej troski o dobrostan i skuteczność leczenia 
osób chorych.

Aby skutecznie sprzeciwiać się naznaczaniu osób chorych, należy po 
imieniu nazywać jego przyczyny. Sprzeciw ten nie może być bowiem sztu-
ką dla sztuki, lecz ma być działaniem realnie poprawiającym sytuację osób 
z chorobami psychicznymi. Stygmatyzacja jest zjawiskiem na tyle złożonym, 
iż potrzebne jest pogłębianie wiedzy o jej przyczynach i podejście do nich  
z szacunkiem, wypływającym z uznania ich za skutki zanurzonych w konkret-
ne konteksty kulturowe trudnych doświadczeń minionych pokoleń. Tak jak 
nieskuteczna byłaby walka z napiętnowaniem osób z chorobami psychiczny-
mi we Wschodniej Azji bez uznania tamtejszego znaczenia konfucjanizmu 
i koncepcji “utraty twarzy”, tak zrozumienie przyczyn lęku Polaków przed 
osobami chorymi psychicznie oraz źródeł innych stereotypów, uprzedzeń  
i zachowań dyskryminujących je będzie wartościowe dla całego społeczeństwa 

– i dla naznaczających, i dla naznaczanych.
Należy zaznaczyć, iż walka ze stygmatyzacją absolutnie nie oznacza 

wyrzeknięcia się swoich przeżyć czy emocji – zwłaszcza tych trudnych. To,  
że ktoś na myśl o osobach z chorobami psychicznymi odczuwa niepokój czy 
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lęk, a jego doświadczenia z takimi osobami były nieprzyjemne, nie oznacza 
konieczności uznania, że ma się ich bać, albo że każdy chory ma cechy tych,  
z którymi miał do czynienia. Aby takie emocje i doświadczenia nie przerodziły 
się w stygmatyzację, należy z szacunkiem podejść do swoich przeżyć i emo-
cji oraz zastanowić się, czy i w jakim stopniu mówią one prawdę o osobach  
z chorobami psychicznymi. Nazywanie stereotypów i uprzedzeń, które ma się 
w głowie, oraz dyskryminacji, którą się stosuje, może pomóc dostrzec prze-
strzenie, w których dokonuje się generalizacji na podstawie swoich osobistych, 
jednostkowych doświadczeń. Walka ze stygmatyzacją pacjentów psychiatrycz-
nych nie oznacza również zaprzeczaniu takich rzeczywistości, jak np. stany psy-
chotyczne, podczas których niektóre osoby popełniają zbrodnie. Niedotyka-
nie tych sfer mogłoby okazać się nie tylko skrajnie nieodpowiedzialne (wszak 
każdy powinien dbać o swoje bezpieczeństwo), lecz także krzywdzące dla tych 
chorych, których te problemy mogą dotknąć. Należy bowiem im pomóc  
w leczeniu i szukaniu pomocy, a nie negować realne zagrożenia w imię walki 
z napiętnowaniem. Nie chodzi zatem o ucieczkę od prawdziwych, popartych 
nauką też – chodzi o walkę z generalizacją, stereotypizacją, uprzedzeniami  
i dyskryminacją. O nieredukowanie człowieka wyłącznie do jego choroby.

Aby walka ze stygmatyzacją była efektywniejsza, można spróbować zmie-
niać swój język bardziej, niż wydaje się to konieczne. Postanowienie nieogra-
niczania sprzeciwu wobec naznaczania osób z chorobami psychicznymi tyl-
ko do rezygnacji ze stygmatyzacji (co już jest postępowaniem jak najbardziej 
właściwym i słusznym!) można realizować poprzez język, który nie tylko nie 
wyklucza i nie jest agresywny, lecz także aktywnie zaznacza, iż dana cecha – 
w tym przypadku choroba psychiczna – nie jest determinantą danej osoby. 
Widać to wyraźnie w określeniu osoba z niepełnosprawnością, które powoli 
zastępuje słowo niepełnosprawny. Dr hab. Marek Łaziński (po konsultacjach  
z członkami Rady Języka Polskiego) wskazuje na istnienie gramatycznego 
schematu destygmatyzacji, który polega na przeniesieniu informacji z rze-
czownika (inwalida) najpierw na przymiotnik (niepełnosprawny), a następnie 
na wyrażenie przyimkowe (osoba z niepełnosprawnością). Należy jednak zwró-
cić uwagę na to, że „nazwa przymiotnikowa «niepełnosprawny» na pewno 
nie stygmatyzuje nikogo w intencji nadawców” (Wyrażenia „osoba niepełno-
sprawna” i „osoba z niepełnosprawnością”, 2021). W odniesieniu do omawia-
nego problemu, aby aktywnie walczyć ze stygmatyzacją, być może zamiast 
określenia chory psychicznie warto mówić np. osoba z chorobą psychiczną. Za-
sadne wydaje się stwierdzenie, iż stosunek do tych dwóch określeń w dużej 
mierze zależy od wrażliwości nadawcy komunikatu. Należy jednak zauważyć, 
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iż wykazano znaczenie różnicy między określeniami „osoba nadużywająca 
substancji” i „osoba z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji”.  
To, które sformułowanie zostało użyte w dokumentacji, miało wpływ na osąd 
lekarza co do potrzeby leczenia (Goddu i in. 2018, s. 685). Jak widać, sfor-
mułowanie nie musi być w żadnej mierze celowo stygmatyzujące, by utrwalać 
pewne wzorce myślenia lub mieć wpływ na ocenę danego człowieka.

Walka ze stygmatyzacją powinna w dużej mierze opierać się na eduko-
waniu. Często tym, co przyczynia się do stereotypizacji, uprzedzeń i dyskry-
minacji, jest zwykła niewiedza. Poszerzanie wiedzy społeczeństwa, mówienie 
o chorobach psychicznych, oswajanie siebie i innych z tym tematem to jedne 
z najważniejszych elementów walki ze stygmatyzacją. Należy jednak robić to 
z okazaniem należytego każdemu szacunku. Jeśli ktoś boi się pacjentów psy-
chiatrycznych, a – zamiast usłyszeć spokojne wytłumaczenie pewnych rzeczy-
wistości – zostanie osądzony jako osoba gorsza, głupsza, nieoświecona czy zła 
i nienawistna, wzrasta ryzyko, że nie zmieni swojej postawy – również przez to, 
że został potraktowany z góry. Wzajemny szacunek, uznanie czyichś doświad-
czeń za ważne czy próba zrozumienia trudnych emocji kreują przestrzeń do 
dialogu, który jest kluczowy dla skuteczności walki ze stygmatyzacją.

PODSUMOWANIE

Odkąd psychiatria powstała jako niezależna specjalizacja medyczna, bu-
dzi wiele emocji. Historia jej rozwoju jest bogata w rzeczywistości, które mogą 
być bardzo skrajnie odbierane. Obok niezwykłych, współczujących i godnych 
podziwu postaw specjalistów obecne były również uproszczenia czy niezro-
zumienia, które krzywdziły pacjentów i ich rodziny. Choć walka o uznanie 
psychiatrii za prawdziwą część medycyny trwała bardzo długo, do dzisiaj  
w świadomości społecznej rezonują skutki wielu zaniedbań i trywializacji. Jed-
nak tym, o co psychiatria ze swojej natury walczy, jest uznanie chorób psy-
chicznych właśnie za choroby. Odczytanie jej przeszłości w tym kluczu może 
pomóc człowiekowi XXI wieku wykorzystać osiągnięcia nauki do dojrzalszego 
i pełniejszego spojrzenia na osoby z chorobami psychicznymi.

W psychiatrii obecnych jest kilka kluczowych koncepcji rozumienia 
choroby psychicznej. Obecnie na pierwszy plan wysunięty został model 
biopsychospołeczny, który – niezależnie od uznania bądź nieuznania jego 
wyższości nad pozostałymi – pomaga spojrzeć na osobę z chorobą psychicz-
ną jako na całość, nie redukować jej zaledwie do jej choroby. W kontekście 
walki ze stygmatyzacją jest to niezwykle ważne, gdyż pozwala mądrze patrzeć 
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na rzeczywistość problemów zdrowia psychicznego bez dehumanizacji, z za-
chowaniem szacunku do człowieka jako istoty obdarzonej godnością osobistą.

Społeczne naznaczanie pacjentów psychiatrycznych przyjmuje różne for-
my – od określania ich w sposób upokarzający po dyskryminację, np. w re-
krutacji do pracy. Ich stygmatyzację mogą pogłębiać teksty kultury, zwłaszcza 
filmy, w których nierzadko przedstawiani są oni w krzywdzący sposób, cemen-
tujący stereotypizację i uprzedzenia. Badania CBOS-u pokazują, iż omawia-
ny problem rzeczywiście jest obecny w polskim społeczeństwie. Identyfikacja 
jego potencjalnych przyczyn wskazuje na bardzo wiele aspektów. Wyjątkową 
właściwością patrzenia na osoby z chorobami psychicznymi jest tendencja do 
dychotomizacji pojmowania ich wolnej woli – chorzy są często albo obdziera-
ni z odpowiedzialności i poczucia sprawczości na własne życie, albo obwiniani 
i nieobdarzani zrozumieniem wpływu choroby na ich zachowanie. Stygma-
tyzacja osób z chorobami psychicznymi – obecna również wśród personelu 
medycznego – niesie bardzo poważne konsekwencje zdrowotne i społeczne,  
np. zmniejsza efektywność leczenia, utrudnia zgłoszenie się po pomoc czy 
wpływa na relacje interpersonalne chorych.

Ważna jest też świadomość, co jest stygmatyzacją, a co uznaniem naukowo 
popartej, lecz trudnej rzeczywistości. W odniesieniu do takich problemów, jak 
np. potencjalne zagrożenie ze strony osób znajdujących się w stanach psycho-
tycznych, nie należy zaprzeczać faktom. Istotne jest jednak, by nadal okazywać 
takiej osobie fundamentalny szacunek i nie redukować jej zaledwie do choroby.

Napiętnowanie osób chorych jest bardzo poważnym i niebezpiecznym 
zjawiskiem, z którym należy walczyć. O tym, jak duże może mieć ono oddzia-
ływanie, wskazuje uznanie stygmatyzacji i dyskryminacji za główne bariery 
w walce z epidemią HIV/AIDS przez międzynarodowe programy zdrowotne 
(Puhl, Heuer 2010, s. 1019-1020). Choroby psychiczne są wyjątkowo trud-
nym zagadnieniem, ponieważ mogą wiązać się one z głębokim cierpieniem 
wielu osób. Stygmatyzacja pacjentów psychiatrycznych niesie bardzo poważ-
ne konsekwencje, dlatego walka z nią jest powinnością dojrzałego, świadome-
go społeczeństwa oraz wyrazem troski o dobrostan i skuteczność leczenia osób 
z chorobami psychicznymi.
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COMBATING THE STIGMATIZATION OF PEOPLE  
WITH MENTAL DISEASES AS AN EXPRESSION  

OF CARE FOR THEIR WELFARE AND EFFECTIVENESS  
OF THEIR TREATMENT

Summary: The aim of the work is to demonstrate the legitimacy of the fight 
against the stigmatization of people with mental illness. Psychiatry emerged  
as an independent clinical discipline in the late eighteenth century. Its history 
is rich in both glorious and dark sides, but a wise approach to it allows modern 
man to learn many valuable lessons. The presentation of some of the models 
that have been present in psychiatry over the centuries allows us to look at the 
interpretations of the essence of mental illness. The biopsychosocial model ma-
kes it possible to justify the meaning of the fight against the stigmatization of 
psychiatric patients. The stigmatization of various groups in society is deeply 
embedded in the historical and cultural context. Stigmatization can take many 
forms, such as verbal aggression, discrimination in job recruitment or the tre-
atment of a family member as a burden. The fight against the stigmatization of 
psychiatric patients is particularly justified in view of the serious consequences. 
It should be based on mutual respect – not only towards people with mental 
illnesses, but also towards the rest of society. The topic was chosen by recogni-
zing the stigmatization of people with mental illnesses as a harmful, dangerous 
phenomenon that undermines their human dignity.

Keywords: mental illness, stigmatization, psychiatry, human dignity




