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PRZEDMOWA

Monografia naukowa Współczesne problemy i zagadnienia nauk spo-
łecznych składa się z sześciu autorskich rozdziałów, które dotyczą istotnych 
problemów współczesnego świata. Autorzy zaprezentowali nie tylko ogólne 
problemy naukowe, lecz także swoje osobiste zainteresowania badawcze. Pu-
blikacja powstała w wyniku współpracy badaczy z różnych ośrodków aka-
demickich znajdujących się w Polsce. W niniejszym tomie możemy znaleźć 
opracowania przedstawicieli: Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwer-
sytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Poli-
techniki Krakowskiej, Akademii Sztuki Wojennej, Uniwersytetu Warmińsko-

-Mazurskiego w Olsztynie 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 wszystkie 
cenne uwagi, które wpłynęły na wysoką wartość merytoryczną tomu. Mamy 
nadzieję, że publikacja ta stanie się motywacją i inspiracją dla młodych na-
ukowców do dalszej pracy naukowej.

W imieniu komitetu redakcyjnego
Dawid Kobylańs
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BARBARA KRZEWIŃSKA
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

GENEZA, PRZEBIEG ORAZ SKUTKI  
ARABSKIEJ WIOSNY W TUNEZJI 

Streszczenie: Celem artykułu jest przeanalizowanie źródeł, przebie-
gu i następstw Arabskiej Wiosny w Tunezji. Wydarzenia, jakie miały 
miejsce w tym państwie w ciągu ostatnich 11 lat doskonale obrazu-
ją wyzwania, związane z reformami politycznymi i gospodarczymi  
w państwach Bliskiego Wschodu i Afryki. Po obaleniu Zine el Abidine 
Ben Alego, Tunezja długo była uznawana za jeden z niewielu krajów,  
w których Arabska Wiosna zakończyła się sukcesem, czyli rozpoczę-
ciem efektywnych reform, zmierzających do zbudowania demokra-
tycznego systemu politycznego i nowoczesnej gospodarki. Proce-
sy, jakie ostatnimi czasy zachodzą w Tunezji, zadają kłam tej tezie.  
W 2019 roku zwycięstwo w wyborach parlamentarnych odniosła En-
-Nahda – partia zmierzająca do oparcia ustroju na zasadach islamu. 
Wkrótce potem stanowisko prezydenta objął Kais Saied, który podjął 
skuteczne działania na rzecz podporządkowania sobie pozostałych or-
ganów państwowych. Wydarzenia te wyraźnie wskazują, że Tunezja, 
podobnie jak większość państw objętych Arabską Wiosną, powraca na 
ścieżkę autorytaryzmu.

Słowa kluczowe: Tunezja, protesty, polityka, demokracja

WPROWADZENIE 

Celem artykułu jest analiza genezy, przebiegu oraz skutków Arabskiej 
Wiosny w Tunezji. Tunezja była pierwszym, bliskowschodnim państwem,  
w którym wybuchły zakrojone na szeroką skalę demonstracje, określane póź-
niej mianem Arabskiej Wiosny. Ich bezpośrednią przyczyną było samospalenie 



10

BARBARA KRZEWIŃSKA

Mohameda Bouaziziego, młodego mężczyzny, trudniącego się ulicznym han-
dlem. Jego postać stała się dla Tunezyjczyków uosobieniem licznych proble-
mów, z jakimi zmagała się większość społeczeństwa. Bezrobocie, korupcja, ne-
potyzm i ubóstwo sprawiły, iż załamani brakiem perspektyw obywatele wyszli 
na ulice. 

Należy zauważyć, że zainicjowane pod koniec 2010 roku manifestacje 
były największym przejawem oporu Tunezyjczyków, począwszy od 1987 
roku, kiedy to Zine el Abidine Ben Ali objął urząd prezydenta. Władze Tune-
zji usiłowały ustabilizować sytuację w państwie, siłowo tłumiąc protesty. Spo-
łeczeństwo było jednak zbyt rozgoryczone, by obawiać się przemocy ze strony 
służb porządkowych. Na nic zdały się także obietnice poprawy sytuacji gospo-
darczej, składane przez Ben Alego. Tunezyjczycy byli gotowi kontynuować 
demonstracje aż do momentu rezygnacji przywódcy. Co ważne, w organizacji 
i koordynacji akcji protestacyjnych ogromną rolę odegrał facebook – jeden 
z dominujących na świecie portali społecznościowych. Będące następstwem 
manifestacji ustąpienie Ben Alego pokazało społeczeństwom w krajach Bli-
skiego Wschodu, że możliwa jest zmiana długoletnich reżimów autorytarnych 
i totalitarnych. Bezpośrednim następstwem demonstracji w Tunezji był wy-
buch protestów w Egipcie, Syrii, Libii, Jemenie, Algierii, Jordanii, Maureta-
nii, Omanie, Sudanie, Arabii Saudyjskiej, Libanie, Iraku, Bahrajnie, Kuwejcie, 
Somalii, Saharze Zachodniej, Maroko oraz Dżibuti. Manifestacje w Tunezji 
i będąca ich konsekwencją dymisja Ben Alego nie rozwiązała jednak poważ-
nych problemów, trapiących większość obywateli. Wydarzenia te stanowiły 
bowiem jedynie pierwszy etap na długiej i skomplikowanej drodze transfor-
macji ustrojowej i gospodarczej. 

Pogarszający się wciąż poziom życia ludności doprowadził do wzrostu 
nielegalnej migracji oraz rozwoju terroryzmu. Demokratyczne władze Tune-
zji okazały się niezdolne do zrealizowania postulatów większości tunezyjskiego 
społeczeństwa. Przełomowym wydarzeniem było objęcie w 2019 roku stano-
wiska prezydenta Tunezji przez Kaisa Saieda. Polityk ten znacznie zmniej-
szyć rolę organów władzy ustawodawczej i sądowniczej, skupiając w swym 
ręku szerokie uprawnienia. Tunezyjscy obywatele nie sprzeciwiali się tym 
działaniom, ukazując swój sentyment do mocnej, niedemokratycznej władzy. 
Przypadek Tunezji odzwierciedla więc główne zagrożenia, czyhające na pań-
stwa, w których zainicjowana została transformacja systemu ekonomicznego 
i politycznego – rozczarowanie reformami, prowadzące do zaprzepaszczenia 
dotychczasowych postępów w procesie demokratyzacji i powrotu do autory-
tarnych bądź totalitarnych metod sprawowania władzy.



11

GENEZA, PRZEBIEG ORAZ SKUTKI ARABSKIEJ WIOSNY W TUNEZJI

PRZYCZYNY PROTESTÓW

W celu dokładnego scharakteryzowania przyczyn wybuchu protestów  
w Tunezji, należy pokrótce przedstawić najnowszą historię tego kraju. Tune-
zja uzyskała niepodległość w 1956 roku. Na czele nowo powstałego państwa 
stanął Habib Burgiba (Kazimierczak 2012, s. 409). Podjął on szereg działań 
mających na celu modernizację kraju. Dowodem potwierdzającym tą tezę 
było przyjęcie w 1956 roku kodeksu cywilnego. W dokumencie tym zakaza-
no wielożeństwa oraz zawierania związku małżeńskiego z kobietami poniżej 
17 roku życia (Dimitrowa 2010, s. 92). Ponadto, ustawa ta umożliwiła ko-
bietom podjęcie pracy, założenie konta w banku oraz wyrobienie dokumen-
tów bez uprzedniej zgody małżonka (Chebbi 2012). W okresie tym Burgiba 
przystąpił również do walki z opozycją. Zlikwidował on religijne organizacje 
charytatywne oraz uczelnię la Zitouna, skupiającą wokół siebie przeciwników 
politycznych ówczesnej władzy (Krukowska 2014, s. 27). Kolejnym celem 
Habiba Burgiby było umocnienie tunezyjskiej gospodarki. Chcąc zwiększyć 
wpływy do budżetu, rozwinął on sektor naftowy oraz zaciągnął kredyty u pod-
miotów zagranicznych (Liniany 2012, s. 46-47). Działania te doprowadziły 
do obniżenia się poziomu życia większości obywateli. Niezadowolenie spo-
łeczeństwa zostało wykorzystane przez Powszechną Tunezyjską Unię Pracy, 
która w styczniu 1978 roku zorganizowała masowe strajki. 

Kryzys społeczny spowodował, iż w 1981 roku zostały przeprowadzone 
wybory parlamentarne. Zwycięstwo odniosła w nich rządząca Partia Socjali-
styczno-Desturiańska. Warto jednak pamiętać, iż wybory te nie były demo-
kratyczne, gdyż ugrupowania islamistyczne nie mogły wziąć w nich udziału 
(Mormul 2014, s. 20-21). Kolejne masowe protesty miały miejsce w 1987 
roku. Zostały one zorganizowane przez fundamentalistów islamskich, którzy 
byli oburzeni niemożnością uczestnictwa w życiu politycznym. Podczas de-
monstracji obywatele domagali się uwolnienia założyciela Ruchu Orientacji 
Islamskiej, Raszida al-Ghannusziego. Wystąpienie te wywołały u rządzących 
strach przed wybuchem rewolucji. Obawy te stały się główną przyczyną prze-
prowadzonego w dniu 7 listopada 1987 roku zamachu stanu. W wyniku tych 
wydarzeń prezydentem Tunezji został Zine El-Abidine Ben Ali (Mormul 
2014, s. 20-21). Nowy przywódca postanowił osłabić wpływy fundamentali-
stów poprzez wkomponowanie ich w system polityczny. 

Dlatego też, w 1988 roku Ben Ali zawarł z islamistami Pakt Narodowy. 
Dokument ten zagwarantował dalsze obowiązywanie istniejącego ustawo-
dawstwa tunezyjskiego oraz umożliwił rządzącym sprawowanie nadzoru nad 
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meczetami. Ponadto, w akcie tym zakazano wykorzystywania meczetów do 
propagowania idei politycznych (Krukowska 2014, s. 28). 24 października 
1999 roku Ben Ali ponownie wygrał wybory prezydenckie. W celu umoc-
nienia swojej pozycji doprowadził on do reformy ustawy zasadniczej. Jedną  
z najważniejszych zmian było usunięcie zapisu mówiącego o tym, iż dana oso-
ba może sprawować urząd prezydenta tylko dwa razy. Ponadto została utwo-
rzona Izba Doradców, w skład której wchodziło maksymalnie dwie trzecie 
osób zasiadających w Izbie Deputowanych. Organ ten miał być narzędziem 
służącym do umocnienia dominacji partii rządzącej. Poprawki do konstytucji 
zostały uchwalone 26 czerwca 2002 roku (Callies De Salies 2012, s. 56-60). 
10 grudnia 2003 roku przyjęta została ustawa o poparciu międzynarodowych 
wysiłków w walce z terroryzmem i praniem brudnych pieniędzy. W akcie tym 
terroryzm został zdefiniowany jako każdy czyn, mający na celu zastraszenie 
ludności i w ten sposób wpływający na działalność władz państwowych. Zapis 
ten umożliwiał represjonowanie wszystkich osób krytykujących politykę rzą-
du (Callies de Salies 2012, s. 56-60). 

Ben Ali podjął również wiele działań ukierunkowanych na przezwy-
ciężenie kryzysu ekonomicznego, będącego wynikiem polityki prowadzonej 
przez Habiba Burgibę. Doprowadził on do sprywatyzowania wielu firm oraz 
podpisania porozumień o wolnym handlu. Przemiany te znacznie wzmocniły 
tunezyjską gospodarkę. Należy jednak pamiętać, iż reformy te spowodowały 
również duże dysproporcje w rozwoju poszczególnych części kraju. Znaczna 
część środków przeznaczonych na rozbudowę instytucji użyteczności publicz-
nej trafiała do północno-wschodnich rejonów kraju. Taki podział funduszy 
sprawiał, iż pozostałe regiony borykały się z problemem niedostatków w dzie-
dzinie infrastruktury (Mormul 2014, s. 23-24). Zainicjowane przez Ben Ale-
go przekształcenia gospodarcze spowodowały również niekorzystne zmiany 
na rynku pracy. 

Niższe płace, niepewność zatrudnienia oraz brak nowych miejsc pracy 
dla ludzi młodych, zwłaszcza absolwentów wyższych uczelni, urosły  
w latach 90 XX w. do rangi ogólnokrajowego problemu, pogłębionego 
jeszcze od 2007 r. ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym. Staty-
styki właściwie nie wymagają komentarza: każdego roku ok. 140 tys. 
młodych ludzi wchodziło na rynek pracy, z czego 70 tys. to absolwenci 
wyższych uczelni, 40 tys. miało wykształcenie zawodowe, a 30 tys. to 
osoby bez kwalifikacji, czekało zaś na nich jedynie 60-65 tys. nowych 
miejsc pracy (Mormul 2014, s. 24) 
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Przejawem oburzenia tej grupy ludzi było utworzenie w 2006 roku Unii 
Bezrobotnych Absolwentów. Organizacja ta zwoływała manifestacje, podczas 
których domagano się wsparcia dla obywateli niemogących znaleźć zatrudnie-
nia. Demonstracje te były jednak brutalnie tłumione przez służby bezpieczeń-
stwa (Ilkowski 2016, s. 39).

Kolejnym powszechnie występującym w okresie rządów Ben Alego pro-
blemem była korupcja. Podmioty chcące zainwestować na tunezyjskim rynku 
musiały najpierw zapłacić prezydentowi i jego rodzinie. Drugim sposobem 
umożliwiającym firmom wejście na rynek było przekazanie klanowi Ben Ali 
Trabelsi części akcji. Przykładem dobrze obrazującym ten mechanizm był skan-
dal z firmą McDonald’s. Prezydent Tunezji poinformował przedstawicieli tego 
przedsiębiorstwa, iż będą oni mogli rozpocząć działalność na terytorium jego 
kraju dopiero wtedy, kiedy przekażą mu część udziałów. Władze McDonald’s 
nie spełniły tego żądania, co uniemożliwiło im dokonanie inwestycji w Tunezji 
(Kacprzyk 2013). Warto również pamiętać, iż Ben Ali oraz poszczególni człon-
kowie jego rodziny często demonstrowali swój status majątkowy, co wywoły-
wało wściekłość u zmagających się z problemami materialnymi Tunezyjczyków 
(Kacprzyk 2013). Jedną z oznak narastającej wśród społeczeństwa złości, był 
strajk w pobliżu miejscowości Gafsa. Został on rozpoczęty w 2008 roku i trwał 
sześć miesięcy. Ostatecznie służby bezpieczeństwa zmusiły pracowników do 
zakończenia akcji protestacyjnej. Przyczyną tego zrywu był brak przejrzystej 
procedury zatrudniania w Przedsiębiorstwie Fosforatów Gafsy. Większość ro-
botników była przekonana, iż do pracy przyjmowane są tylko osoby posiadają-
ce odpowiednie znajomości (Ilkowski 2016, s. 38-39).

PRZEBIEG PROTESTÓW 

Bezpośrednią przyczyną wybuchu protestów w Tunezji było samospa-
lenie dokonane przez Mohameda Bouaziziego 17 grudnia 2010 roku (Guzik 
2014, s. 65). Bouazizi symbolizował trudności, z którymi zmagało się wielu 
młodych Tunezyjczyków. Nie mogąc znaleźć zatrudnienia, zajął się uliczną 
sprzedażą artykułów spożywczych. Służby porządkowe zabroniły mu prowa-
dzenia tej działalności i odebrały asortyment. Oburzony takim rozwojem sy-
tuacji udał się do urzędu miasta, aby złożyć zażalenie. Kiedy poprosił o pomoc 
napotkaną tam policjantkę, ta uderzyła go. Upokorzony i sfrustrowany Bo-
uazizi postanowił popełnić samobójstwo (Abudayeh 2011, s. 57). 19 grudnia 
2010 roku w Sidi Bu Zajd została zwołana demonstracja wyrażająca poparcie 
dla Mohameda Bouaziziego. Uczestnicy zgromadzenia domagali się podjęcia 
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działań na rzecz poprawy sytuacji gospodarczej. Służby porządkowe użyły siły 
wobec protestujących (Kozłowski 2012, s. 120). Następnego dnia do Sidi Bu 
Zajd przybył jeden z członków rządu. Obiecał on, iż przekaże władzom mia-
sta dotację w wysokości 10 milionów dolarów. 22 grudnia młody mężczyzna 
zabił się dotykając drutów elektrycznych. Chciał w ten sposób wyrazić swój 
sprzeciw wobec złych warunków bytowych (Zdanowski 2011a, s. 12). 

24 grudnia doszło do zamieszek w Manzil Bu Zajjan. Manifestanci pod-
łożyli ogień pod komendę policji oraz przedstawicielstwo Zgromadzenia De-
mokratyczno-Konstytucyjnego. W celu ustabilizowania sytuacji policja użyła 
broni palnej (Kmiecik 2014). 25 grudnia rozpoczęły się protesty w Tunisie 
(Ilkowski 2016, s. 38). Taki rozwój sytuacji sprawił, iż Ben Ali zdecydował się 
na wygłoszenie orędzia do narodu. W swym przemówieniu podkreślił, iż or-
ganizowane demonstracje są nielegalne oraz niszczą gospodarkę. Prezydent 
stwierdził również, iż ludzie biorący udział w manifestacjach padli ofiarą intry-
gi przygotowanej przez środowiska radykalne (Wasiak) W związku z tym zapo-
wiedział on, iż rządzący użyją wszystkich niezbędnych środków, aby spacyfiko-
wać protestujących. Wypowiedź ta oburzyła prawników, którzy przybyli pod 
siedzibę głowy państwa w celu wyrażenia aprobaty dla działań demonstrantów. 
Część z nich trafiła do więzienia i została poddana brutalnym przesłuchaniom. 
4 stycznia w wyniku rozległych poparzeń zmarł Mohamed Bouazizi. 

Wydarzenie to spowodowało nasilenie się protestów. Trzy dni później, 
uwięzieni zostali najbardziej aktywni przeciwnicy Ben Alego, wśród których 
znajdował się wokalista Hamada Ben Amor (Niziński 2011, s. 41). Warto 
wspomnieć, iż Ben Amor zasłynął jako twórca piosenki Rais Lebled, w któ-
rej skrytykował brak perspektyw dla młodych ludzi. Utwór ten szybko stał 
się jednym z symboli nowo powstałego tunezyjskiego ruchu protestu (Zda-
nowski 2011b, s. 83). 8 stycznia większość tunezyjskich prawników rozpo-
częła strajk generalny, żądając przestrzegania praw człowieka oraz wstrzyma-
nia brutalnych działań policji wobec protestujących (Niziński 2011, s. 41).  
10 stycznia Ben Ali zadeklarował, iż w okresie dwóch lat powstanie trzysta 
tysięcy dodatkowych miejsc pracy (W Tunezji powstanie, 2011). Trzy dni 
później prezydent Tunezji stwierdził, iż nie będzie kandydował w wyborach 
prezydenckich mających odbyć się w 2014 roku. Ponadto, zabronił on poli-
cjantom używania broni palnej przeciwko demonstrującym. Przemówienie 
Ben Alego nie złagodziło nastrojów społecznych. Manifestanci w dalszym cią-
gu domagali się dymisji szefa państwa (Kozłowski 2012, s. 121). W związku  
z tym 14 stycznia 2011 roku Ben Ali ustąpił ze stanowiska prezydenta i udał 
się do Arabii Saudyjskiej (Lizak 2012, s. 186). 
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Należy pamiętać, że w organizacji protestów ogromną rolę odegrały por-
tale społecznościowe. Na twitterze oraz facebooku zamieszczano komunikaty 
o zbliżających się demonstracjach, co powodowało, iż uczestniczyło w nich 
coraz więcej ludzi. Jedna z czołowych postaci tunezyjskiego ruchu protestu, 
Lina Ben Mhenni, założyła własną stronę internetową, na której nawoływała 
do odsunięcia od władzy Ben Alego. Dodatkowo informowała ona zagranicz-
ne media o mających miejsce rozruchach. W ten sposób politycy i społeczeń-
stwa państw zachodnich dowiadywali się o działaniach tunezyjskiego społe-
czeństwa (Bielińska, s. 383).

SKUTKI PROTESTÓW

Jednym z głównych następstw protestów w Tunezji było zapoczątkowa-
nie reform społeczno-politycznych. 17 stycznia 2011 roku Mohamed Ghan-
nouchi utworzył nowy gabinet, w którym znaleźli się także reprezentanci 
partii opozycyjnych. Należy jednak pamiętać, iż większość stanowisk mini-
sterialnych zostało objętych przez osoby powiązane z obalonym prezydentem. 
Niezadowoleni z takiego rozwoju sytuacji Tunezyjczycy, ponownie zaczęli 
protestować (Kazimierczak, s. 410-411). 19 stycznia rząd zwolnił z więzienia 
wszystkich opozycjonistów skazanych w okresie rządów Ben Alego (rmf24.
pl 2011a). Następnego dnia w Tunisie miała miejsce kolejna demonstracja. 
Część jej uczestników próbowała zdemolować gmach rządzącego do niedawna 
Zgromadzenia Demokratyczno-Konstytucyjnego (tvn24 2011a). 22 stycznia 
Powszechna Tunezyjska Unia Pracy zorganizowała pochód określany mianem 
Karawany Wyzwolenia (tvn24 2011b) Dwa dni później przed siedzibą gabine-
tu odbyła się następna manifestacja. Osoby biorące w niej udział żądały, aby 
ministrowie powiązani z poprzednim reżimem podali się do dymisji. Służby 
bezpieczeństwa użyły siły przeciwko protestującym (bbc.com 2011a). Tego 
samego dnia krajowi działacze polityczni zapoczątkowali dialog dotyczący 
utworzenia specjalnego komitetu, którego zadaniem byłoby sprawowanie 
kontroli nad działaniami rady ministrów (Reuters 2011a). 27 stycznia Moha-
med Ghannouchi zdymisjonował członków rządu wywodzących się ze Zgro-
madzenia Demokratyczno-Konstytucyjnego. 

Zmiany te nie zadowoliły Tunezyjczyków, którzy w dalszym ciągu orga-
nizowali protesty (Kmiecik 2014). 28 stycznia służby porządkowe zlikwido-
wały znajdujące się w Tunisie koczowisko demonstrantów (Reuters 2011b). 
Tydzień później w miejscowości El Kef doszło do walk między manifestanta-
mi a policją. Śmierć poniosły cztery osoby (tvn24 2011c). 25 lutego w stolicy 
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została zwołana następna demonstracja. Uczestnicy wiecu żądali, aby Ghan-
nouchi zrezygnował z funkcji szefa rządu (Reuters 2011c). Chcąc uspoko-
ić sytuację, Rada Ministrów zobowiązała się do przeprowadzenia wyborów  
w ciągu sześciu miesięcy (bbc.com 2011b). Obietnica ta nie przyniosła jed-
nak pożądanych rezultatów, bowiem obywatele konsekwentnie domagali się 
odejścia ministrów, którzy byli powiązani z Ben Alim (Kazmierczak 2012, 
s. 410-411). 27 stycznia Mohamed Ghannouchi zdymisjonował członków 
rządu wywodzących się ze Zgromadzenia Demokratyczno-Konstytucyjnego. 
Zmiany te nie zadowoliły Tunezyjczyków, którzy w dalszym ciągu organizo-
wali demonstracje. Dlatego też 27 lutego 2011 roku Mohamed Ghannouchi 
zrezygnował z funkcji premiera (Kmiecik 2014). 7 marca utworzony został 
kolejny gabinet, na czele którego stanął Bedżi Caid Essebsi. Nowe władze 
postanowiły, iż wybory do Zgromadzenia Konstytucyjnego zostaną przepro-
wadzone 24 lipca 2011 roku. Organ ten miał przygotować projekt ustawy 
zasadniczej (Kmiecik 2014). Wkrótce pojawiły się jednak wątpliwości doty-
czące terminu głosowania. 22 maja szef komisji wyborczej oznajmił, że władze 
potrzebują czasu na wprowadzenie mechanizmów umożliwiających zorgani-
zowanie uczciwych wyborów. 

W związku z tym zaproponował, aby elekcja miała miejsce w październi-
ku (Reuters 2011d). Na początku czerwca szef rządu poinformował, iż wybo-
ry do Zgromadzenia Konstytucyjnego odbędą się 23 października (wprost.pl 
2011b). 15 sierpnia w Tunisie została zwołana następna manifestacja. Oby-
watele biorący w niej udział żądali, aby Essebsi i podlegli mu ministrowie po-
dali się do dymisji. Służby porządkowe użyły siły przeciwko demonstrantom 
(Reuters 2011e). W pierwszych po obaleniu dyktatury wyborach, zwycięstwo 
odniosło islamskie ugrupowanie En-Nahda. 12 grudnia 2011 roku funkcję 
szefa państwa przejął Moncef Marzouki, który obiecał być przywódcą całego 
społeczeństwa i podjąć wszelkie możliwe wysiłki by poprawić poziom jego ży-
cia. Obiecał starania na rzecz demokratyzacji ustroju oraz udzielenie pomocy 
innym krajom arabskim. Dwa dni później misję stworzenia rządu przekazał 
Hamadiemu Dżebaliemu (Kazimierczak, 2014 s. 413). 

Demokratyczne przemiany sprawiły, iż protesty społeczne zakończy-
ły się. Spokój nie trwał jednak długo, bowiem 6 lutego 2013 roku zamor-
dowany został opozycyjny działacz, Szokri Belaid (Kacprzyk 2013). Wyda-
rzenie to oburzyło Tunezyjczyków, którzy ponownie zaczęli organizować 
demonstracje. Pragnąc ustabilizować sytuację w kraju, Dżebali oświadczył,  
iż powoła rząd techniczny (Kacprzyk 2013). Obietnica ta nie spełniła 
oczekiwań protestujących. 7 lutego w Tunisie odbył się wiec, podczas 
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którego żądano dymisji premiera. Służby bezpieczeństwa użyły siły przeciwko 
uczestnikom zgromadzenia (tvn24 2013a). Dwa dni później w stolicy miała 
miejsce manifestacja zorganizowana przez sympatyków En-Nahdy. Osoby 
biorące w niej udział twierdziły, iż władze Francji próbują wpływać na procesy 
polityczne zachodzące w Tunezji (tvn24 2013b). 19 lutego Hamadi Dżebali 
zrezygnował ze stanowiska szefa rządu. Decyzja ta była spowodowana postawą 
deputowanych En-Nahdy, którzy wyrazili sprzeciw wobec pomysłu powoła-
nia gabinetu technokratów (tvn24 2013c). 13 marca 2013 roku został utwo-
rzony nowy gabinet, na czele którego stanął Ali Larajedh (Kacprzyk 2013). 

16 marca w Tunisie odbyła się następna demonstracja. Uczestniczący  
w niej obywatele wyrażali przekonanie, iż Raszid Ghannuszi przyczynił się 
do śmierci Szokriego Belaida (tvn24 2013d). Cztery miesiące później, zabity 
został kolejny przedstawiciel opozycji, Mohamed Brahmi (wprost.pl 2013).  
27 lipca w stolicy miał miejsce wiec przeciwników Partii Odrodzenia. Żądali 
oni dymisji Larajedha oraz podległych mu ministrów. Służby porządkowe 
użyły siły przeciwko protestującym (tvn24 2013f). Niestabilna sytuacja we-
wnętrzna spowodowała, iż politycy przerwali prace zmierzające do przyjęcia 
nowej konstytucji. Przewodniczący konstytuanty zaapelował do wszystkich 
partii o rozpoczęcie rozmów, mających na celu przełamanie istniejącego im-
pasu (tvn24 2013g). 24 sierpnia w Tunisie została zorganizowana kolejna 
manifestacja. Obywatele biorący w niej udział domagali się przeprowadzenia 
wcześniejszej elekcji parlamentarnej (tvn24 2013h). Na początku września  
w stolicy odbył się następny protest. Uczestniczący w nim Tunezyjczycy żą-
dali dymisji rady ministrów (tvn24 2013i). 14 grudnia „główne ugrupowania 
polityczne Tunezji postanowiły powierzyć […] Mehdiemu Dżumie, misję 
utworzenia rządu przejściowego, który pokieruje krajem do czasu nowych 
wyborów” (tvn24 2013). 29 stycznia 2014 roku Moncef Marzouki zatwier-
dził skład gabinetu Dżumy (dalilynewsegypt.com 2014). 

Następnym ważnym etapem transformacji ustrojowej było uchwalenie 
27 stycznia 2014 roku nowej ustawy zasadniczej. Zapisano w niej, iż wszyscy 
obywatele, niezależnie od płci oraz wyznawanej religii posiadają takie same 
prawa. Warto jednak pamiętać, iż islam otrzymał w niej status wyznania pań-
stwowego. Ponadto w nowej konstytucji określono, iż władze mają obowiązek 
podejmować działania na rzecz ochrony przyrody i zwalczania korupcji (Ko-
bierski 2014). 

26 października w Tunezji odbyły się kolejne wybory do organu usta-
wodawczego (tvn24 2014a). Zwycięstwo odniosło w nich sekularystycz-
ne ugrupowanie Wezwanie Tunezji. Wprowadziło ono do parlamentu  
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85 przedstawicieli (polskieradio.pl 2014). Rezultat ten był przejawem spo-
łecznej frustracji wywołanej przez politykę Partii Odrodzenia (polskieradio.
pl 2014). 23 listopada Tunezyjczycy ponownie udali się do urn wyborczych. 
Tym razem mieli oni wybrać głowę państwa. W związku z faktem, iż żaden 
kandydat nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, 21 grudnia miał miej-
sce drugi etap elekcji. Nowym prezydentem został Bedżi Kaid Essebsi, który 
zdobył około 56% głosów (tvn24 2014c). 

Następną konsekwencją jaśminowej rewolucji był kryzys ekonomiczny. 
W lutym 2011 roku szef resortu turystyki oświadczył, iż liczba osób przybywa-
jących do Tunezji w celach wypoczynkowych zmniejszyły się o 40% (bbc.com 
2011d). Dodał jednak, że niedawne wydarzenia z pewnością przyczynią się do 
odwrócenia tego niekorzystnego trendu (Reuters 2011f). Przypuszczenia te 
nie sprawdziły się. 5 lipca 2011 roku rząd poinformował, iż w ciągu ostatnich 
6 miesięcy wpływy z turystyki skurczyły się o 51% (Reuters 2011g). Kolejną 
przyczyną złego stanu gospodarki Tunezji była błędna polityka nowych władz. 
Partia Odrodzenia podniosła wynagrodzenia pracowników administracji pu-
blicznej oraz subsydia na paliwa i część artykułów spożywczych. Działania 
te wywołały efekt w postaci braku równowagi budżetowej (Czerep 2014).  
Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna sprawiła, iż w 2013 roku tunezyjski 
rząd poprosił o wsparcie Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Przedstawi-
ciele tej organizacji oznajmili, że przyznają Tunezji pożyczkę, jeśli jej władze 
dokonają niezbędnych przekształceń w systemie gospodarczym. Wkrótce oka-
zało się, iż Tunezyjczycy nie są w stanie spełnić wszystkich wymogów Mię-
dzynarodowego Funduszu Walutowego. Władze tej instytucji postanowiły 
jednak wypłacić obiecane środki (obserwatorfinansowy.pl 2014).

 Protesty w Tunezji sprawiły również, iż wielu obywateli udało się do 
krajów Europy Zachodniej. Główną przyczyną tego zjawiska było znaczne 
obniżenie stopy życiowej. Ponadto na wyjazd za granicę zdecydowało się 
wiele osób, które były związane z poprzednim prezydentem (Kmiecik 2014).  
11 lutego 2011 roku przedstawiciele Włoch wezwali Unię Europejską do 
rozlokowania oddziałów Frontexu na Morzu Śródziemnym. Rzym chciał w 
ten sposób zmniejszyć skalę kryzysu migracyjnego (rmf24 2011b). 5 kwiet-
nia doszło do zawarcia włosko-tunezyjskiej umowy, dotyczącej współdziała-
nia w zwalczaniu nielegalnej imigracji (wprost.pl 2011c). Akt ten przewidy-
wał, iż Tunezyjczycy, które będą przybywać na terytorium Włoch w sposób 
niezgodny z prawem, będą wywożeni do kraju swojego pochodzenia (Reu-
ters 2011h). Warto pamiętać, iż wielu uchodźców nie było zadowolonych 
z warunków panujących w przeznaczonych dla nich ośrodkach. W związku  
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z tym podejmowali oni próby przedostania się do innych państw europejskich. 
Część tych krajów rozmieściła w rejonach przygranicznych specjalne służby, 
które zapobiegały przepływowi migrantów (Bielecki 2011). Strategię tą stoso-
wała między innymi Francja. 

Taki stan rzeczy oburzył szefa włoskiej dyplomacji, który zarzucił fran-
cuskim władzom niechęć do współpracy w kwestii kryzysu uchodźczego (bbc.
com 2011e). 8 kwietnia przedstawiciele skonfliktowanych państw podpisali 
umowę, która przewidywała wspólne kontrolowanie obszarów wykorzysty-
wanych przez migrantów w celu przedostania się na teren Włoch (Reuters 
2011i). Dziewięć dni później francuskie służby po raz kolejny uniemożliwiły 
uchodźcom przekroczenie granicy. Krok ten został skrytykowany przez wło-
skie władze (bbc.com 2011f). 26 kwietnia Silvio Berlusconi oraz Nicolas Sar-
kozy oznajmili, że w umowie z Schengen powinien znaleźć się zapis, umożli-
wiający sprawowanie nadzoru nad granicami w sytuacjach kryzysowych (bbc.
com 2011g). 7 czerwca 2013 roku szefowie resortów spraw wewnętrznych 
krajów Unii Europejskiej zdecydowali, iż układ z Schengen zostanie zmody-
fikowany. Przyjęty projekt zakładał, iż Komisja Europejska będzie regularnie 
sprawdzać, w jakim stopniu respektowane są reguły porozumienia z 1985 
roku. Gdyby okazało się, iż dane państwo nie wywiązuje się ze zobowiązań 
jakie nałożył na nie traktat, przedstawiciele Komisji mogliby zaordynować 
krajom wznowienie kontroli na przejściach granicznych (tvn24 2013e).

Jaśminowa rewolucja ujawniła także fakt, iż opozycja wobec Ben Alego 
jest podzielona na dwie grupy. W skład pierwszej z nich wchodzili działacze  
z lat osiemdziesiątych, którzy uznawali, iż życie społeczne powinno być  
w większym stopniu podporządkowane islamowi. Druga grupa zrzeszała mło-
dych ludzi, których głównym celem była poprawa warunków ekonomicz-
nych. Dlatego też jednym z problemów, które trapią Tunezję jest włączenie 
do politycznego procesu decyzyjnego osób młodych (Kozłowski 2012, s. 123).  
1 stycznia 2018 roku w Tunezji nastąpił wzrost cen wielu towarów. Wydarze-
nie to oburzyło obywateli, którzy wkrótce zaczęli organizować demonstracje 
(tvn24 2018a). 9 stycznia w całym kraju odbyły się manifestacje upamięt-
niające mężczyznę, który został zabity podczas walk między policją a prote-
stującymi, mającymi miejsce poprzedniego dnia (tvn24 2018a). Nazajutrz 
szef tunezyjskiego rządu oświadczył, iż obywatele biorący udział w demon-
stracjach szkodzą krajowi (tvn24 2018b). 11 stycznia w areszcie znalazło się 
trzech członków Frontu Ludowego. Zostali oni oskarżeni o podłożenie ognia 
pod lokal należący do administracji państwowej (tvn24 2018c). 
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Dwa dni później poinformowano, iż rada ministrów przeznaczy dodat-
kowe 70 milionów na zasiłki dla najbiedniejszych obywateli (tvn24 2018d). 
Następnego dnia w stolicy został zorganizowany kolejny wiec. Manifestanci 
żądali, aby władze dokonały zmian w polityce gospodarczej (tvn24 2018e). 
25 lipca 2019 roku zmarł tunezyjski Bedżi Kaid Essebsi. Szef Niezależnej 
Najwyższej Komisji Wyborczej, Nabil Baffun powiadomił, że wybory prezy-
denckie zostaną rozpisane najprawdopodobniej na 15 września (tvn24 2019a). 
W pierwszej turze wyborów, wystartowało 26 polityków. Zwycięstwo w niej 
odniósł Kais Saied, wykładowca prawa na uniwersytecie w Tunisie. Zdobył 
wówczas 19.5% głosów. Na drugiej lokacie uplasował się Nabil Karui, otrzy-
mując 15.5 głosów (tvn24 2019b). 6 października w Tunezji zostały zorga-
nizowane wybory do parlamentu. Wygrało je ugrupowanie En-Nahda, uzy-
skując 17.5% głosów (tvn24 2019c). Sześć dni później miała miejsce druga 
tura wyborów prezydenckich. Zdecydowane zwycięstwo odniósł w nich Kais 
Saied, który zdobył 72.71% głosów (tvn24 2019d). Nowy szef państwa mu-
siał zmierzyć się z problemami, które trapiły jego poprzednika: rozwojem ter-
roryzmu oraz złą sytuacją gospodarczą. 6 marca 2020 roku w Tunisie doszło 
do samobójczego ataku na ambasadę Stanów Zjednoczonych. 

W jego wyniku obrażenia odniosło pięciu policjantów (tvn24 2020a). 
Niska stopa życiowa znacznej części obywateli powodowała również,  
że wielu z nich decydowało się na nielegalną migrację do państw europejskich. 
9 czerwca 2020 roku światowe media obiegła informacja, iż co najmniej 20  
z 50 migrantów, chcących przedostać się do Europy, poniosło śmierć na sku-
tek zatonięcia łodzi (tvn24 2020b). Podobne wypadki miały miejsce także  
5 lipca (tvn24 2020c). Problemy ekonomiczne kraju dobrze oddają także sta-
tystyki dotyczące Produktu Krajowego Brutto. Należy zauważyć, że mimo 
destabilizacji sytuacji wewnętrznej Tunezji, będącej wynikiem protestów 
z 2011 roku, jej PKB konsekwentnie rosło, osiągając w 2014 roku wartość  
50.27 miliardów dolarów. Później jednak tendencja ta uległa zmianie. W ko-
lejnych latach PKB malało, by w 2017 roku wynieść 42.17 miliardów dola-
rów (Tunisia – gross domestic). 

Na tunezyjską gospodarkę negatywnie wpłynęła także pandemia co-
vid-19. W 2021 roku deficyt budżetowy Tunezji liczył ponad 11% PKB. Du-
żym problemem było także rosnące bezrobocie. W 2021 roku wyniosło ono 
aż 17%. Warto podkreślić, iż odsetek ten jest znacznie większy wśród ludzi 
młodych. Szacuje się, iż pod koniec 2020 roku bez pracy pozostawało aż 36% 
młodych Tunezyjczyków (Ciesielski 2021). Pogarszająca się sytuacja ekono-
miczna, doprowadziła do destabilizacji systemu politycznego. 16 lipca 2020 



21

GENEZA, PRZEBIEG ORAZ SKUTKI ARABSKIEJ WIOSNY W TUNEZJI

szef tunezyjskiego rządu, Iljas al-Fachfach podał się do dymisji (tvn24 2020d). 
Dziewięć dni później prezydent zawiesił parlament na 30 dni oraz odwołał 
nowo mianowanego premiera, Hiszama Meszisziego. Ponadto polecił wszczę-
cie działań śledczych w sprawie korupcji 460 przedsiębiorców i rzekomo nie-
zgodnego z prawem finansowania ugrupowań politycznych. Podkreślił przy 
tym, że decyzje te były niezbędne, aby ocalić państwo przed upadkiem i nie 
noszą one znamion zamachu stanu. 

Pod koniec sierpnia wydłużył on zawieszenie parlamentu do odwoła-
nia. Postanowienia te wzbudziły sprzeciw UGTT, która żądała przedstawie-
nia mapy drogowej, ukierunkowanej na wyjście z kryzysu (tvn24 2021b).  
23 września 2021 roku przywódca Tunezji ogłosił dekrety umacniające jego 
władzę. Zadeklarował także, iż będzie respektował jedynie wybrane zapisy 
ustawy zasadniczej – te, które pozostają w zgodzie z ogłoszonymi przez niego 
dekretami. Poinformował, że utworzy organ, którego zadaniem będzie refor-
ma ustroju. Ponadto oznajmił, iż parlament oraz immunitet posiadany przez 
jego deputowanych pozostaje zawieszony (tvn24 2021c). 

29 września 2021 roku na stanowisko szefa rządu została powołana Najla 
Bouden Romdhane. Była ona pierwszą kobietą, piastującą stanowisko premie-
ra Tunezji (tvn24 2021d). 5 lutego 2022 roku Kais Saied zlikwidował Naj-
wyższą Radę Sądowniczą, której zadaniem było gwarantowanie niezawisłości 
sędziów. Decyzję tę uzasadnił licznymi nieprawidłowościami w jej funkcjo-
nowaniu. Oświadczył, że istniejące w ramach NRS funkcje są przyznawane 
według kryterium lojalności. Dodał, iż jej członkowie powinni zostać posta-
wieni w stan oskarżenia (tvn24 2022a). Postanowienie to oburzyło prawników, 
wchodzących w skład NRS. Stwierdzili oni, że będą kontynuować działalność 
w obrębie tego organu (tvn24 2022b). Polityka Saieda, polegająca na ograni-
czaniu kompetencji poszczególnych instytucji politycznych i zwiększaniu wła-
snych uprawnień, wywołała niepokój wśród wielu przedstawicieli tunezyjskiej 
sceny politycznej. Partie opozycyjne apelowały do obywateli o powstrzymanie 
się od głosowania w rozpisanym na 26 lipca 2022 roku referendum, dotyczą-
cym zmian w konstytucji. Akcja ta odniosła pewien skutek, bowiem do urn 
udało się jedynie 27.5% uprawnionych do głosowania tunezyjskich obywateli. 
Referendum było jednak ważne. Na jego mocy do konstytucji zostały wpro-
wadzone istotne zmiany, znacząco rozszerzające uprawnienia prezydenta. Szef 
państwa uzyskał nadzór nad rządem, sądownictwem oraz armią (tvn24 2022c). 
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PODSUMOWANIE 

Protesty w Tunezji dowiodły, iż jej obywatele oraz społeczeństwa pozo-
stałych państw Afryki i Bliskiego Wschodu, pragną zyskać rzeczywisty wpływ 
na proces sprawowania władzy. Późniejsze wydarzenia pokazały jednak, iż nie 
są one jeszcze gotowe na efektywne wdrożenie i korzystanie z mechanizmów 
demokratycznych. Tunezyjczycy byli rozczarowani przebiegiem oraz kształ-
tem reform, czego dowodem były kolejne demonstracje oraz fala przemocy 
politycznej, której najbardziej jaskrawym przejawem były zabójstwa poszcze-
gólnych działaczy politycznych. Brak poprawy sytuacji bytowej większości 
tunezyjskiego społeczeństwa zaowocował takimi problemami, jak nielegalna 
migracja i terroryzm. Co więcej, zmiana władzy w Tunezji ujawniła jedno 
z największych zagrożeń dla znajdującego się w początkowym stadium roz-
woju systemu demokratycznego – działalność radykalnych partii islamskich, 
dążących do oparcia życia społecznego i politycznego na zasadach islamu. 
Frustracja, jaką tunezyjscy obywatele odczuwali na skutek niewystarczających 
efektów reform obudziła w nich sentyment w stosunku do dawnych, niede-
mokratycznych metod sprawowania władzy. Kais Saied, który objął funkcję 
prezydenta w 2019 roku, zdołał znacznie poszerzyć swe kompetencje i zmar-
ginalizować znaczenie pozostałych organów, nie spotykając się z większymi 
oznakami społecznego oporu. Na podstawie tych wydarzeń należy sądzić, iż  
w Tunezji trwa proces powrotu do autorytarnych metod sprawowania rządów. 
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THE ORGIN, COURSE AND EFFECTS  
OF THE ARAB SPRING IN TUNISIA 

Summary: The aim of this article is to analyse the origins, course 
and aftermath of the Arab Spring in Tunisia. The events that have 
taken place in the country over the past 11 years perfectly illus-
trate the challenges involved in political and economic reform  
in Middle Eastern and African countries. After the overthrow of Zine  
el Abidine Ben Ali, Tunisia was long regarded as one of the few countries  
in which the Arab Spring was successful, i.e. the start of effective reforms  
to build a democratic political system and a modern economy. The re-
cent processes in Tunisia put the lie to this thesis. In 2019, En-Nahda,  
a party aiming to base the political system on Islamic principles, won 
the parliamentary elections. Shortly afterwards, Kais Saied took over 
as president and made effective efforts to subjugate the other organs of 
state. These events clearly indicate that Tunisia, like most Arab Spring 
countries, is returning to the path of authoritarianism.

Keywords: Tunisia, protests, politics, democracy
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UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY 
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 
W MARKETINGU  

ORAZ ICH ROLA W SFERZE 
PUBLIC RELATIONS 

Streszczenie: Serwisy społecznościowe oferują możliwość kontak-
tu pomiędzy użytkownikami oraz dostarczają najnowsze informacje. 
W podchwytliwy i świadomy sposób prezentują także działania, któ-
re pomagają przedsiębiorcom dotrzeć do większej liczby osób, które 
potencjalnie mogłyby być zainteresowane ich ofertą. Zamierzony cel 
uzyskuje się między innymi przez kreatywność oraz niebanalność prze-
kazu, która sprawia, że są oni zaciekawieni reklamą oraz dostępnym 
asortymentem. Metoda ta stała się popularna głównie ze względu  
na łatwy dostęp danych na temat członków wirtualnej społeczności. 
Dzięki temu spersonalizowane oferty reklamodawców w większym 
stopniu spełniają ich wymagania oraz zapotrzebowania. 

Słowa kluczowe: marketing, media społecznościowe, public relations, 
Internet, reklama 

WSTĘP

We współczesnym świecie media społecznościowe dysponują różnorod-
nymi funkcjami, które w natychmiastowy sposób pozwalają użytkownikom na-
wiązać ze sobą kontakt. Dzięki odpowiednio dobranym schematom wywołują 
chęć interakcji z innymi jednostkami, zachęcając tym samym do stworzenia 
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bliższej relacji. Nadmiar bodźców wykorzystywany jest także w celach marketin-
gowych, ponieważ zwrócenie uwagi odbiorcy w dużym stopniu sprzyja sprzeda-
ży internetowej. Proces ten polega na pozyskiwaniu klientów poprzez zamiesz-
czanie ofert reklamowych związanych z preferencjami użytkowników, by trafić  
w ich gust oraz zainteresowania. Za sprawą natłoku informacji w social me-
diach, przedsiębiorcy konkurują o pozycję na rynku internetowym, by jak 
najszybciej pozyskać potencjalnego klienta. Działanie to stało się obecnie 
jedną z najbardziej efektywnych form sprzedaży i związane jest także ze sfe-
rą public relations, która polega na dbaniu o bezproblemową komunikację 
pomiędzy podmiotami. Przyjazny stosunek do nabywcy oraz nieskazitelna 
opinia publiczna przyczynia się do lepszych wyników sprzedażowych wraz 
z oczekiwanym zyskiem (Drab-Kurowska 2012, s. 175). 

MARKETING INTERNETOWY W SOCIAL MEDIACH – 
DEFINICJA, ISTOTA I JEGO ZNACZENIE

Internet stał się bezprecedensowym narzędziem, dzięki któremu przed-
siębiorstwa są w stanie zadbać o kampanie marketingowe oraz aktywną pro-
mocję w sieci. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa stopień popularności 
firmy w portalach społecznościowych. Określa się go na podstawie ilości po-
lubień, widocznej dla wszystkich uczestników cyfrowej społeczności. Dzięki 
temu są oni w stanie zdecydować o tym, czy fanpage jest dla nich wystar-
czająco atrakcyjny oraz wiarygodny. Im więcej przychylnych komentarzy  
i opinii, tym większe prawdopodobieństwo, że internauta zdecyduje się na 
proces sprzedaży, a reklama trafi do szerszego grona odbiorców. Użytkownicy 
zamieszczają w sieci różnorodne informacje na swój temat, które wykorzysty-
wane są przez przedsiębiorstwa w celach marketingowych. Metoda ta pozwala 
spersonalizować ofertę reklamy w taki sposób, by zaproponować klientowi 
usługi, które spełniałyby jego oczekiwania (Werenowska 2019, s. 95-97). 

Termin marketing internetowy oznacza możliwość pozyskiwania klientów 
przez sprzedawców za pomocą nowoczesnej technologii, z której korzysta co-
raz większa liczba osób. Wytwórnie chętnie decydują się na taką formę pozy-
skiwania klientów ze względu na redukcję kosztów oraz szybkość przesyłania 
danych. Prowadzenie biznesu zależne jest od zaangażowania oraz zaspokajania 
potrzeb klientów (Mazurek 2018, s. 17). 

Z kolei termin social media marketing charakteryzuje się zamieszczaniem 
ofert sprzedażowych na portalach społecznościowych oraz bezpośrednim kon-
takcie z konsumentami. Możliwość zachęcania użytkowników do aktywności 



33

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W MARKETINGU ...

owocuje lepszymi wynikami sprzedażowymi oraz pozyskiwaniem nowych 
członków społeczności. Portale stały się platformą, która zapewnia bezpośred-
nią interakcję w niebanalny sposób, zdobywając ich zainteresowanie oraz za-
ufanie (Mazurek 2016, s. 23). 

Kolejnym przykładem jest marketing szeptany, który polega na dziele-
niu się opinią o zakupie w przestrzeni cyfrowej, głównie w sferze social me-
diów. Dzięki temu użytkownicy na podstawie zamieszczonych wypowie-
dzi są w stanie stwierdzić, czy dany produkt jest godny polecenia i zgadza  
się z opisem. Recenzje stanowią zatem podstawowy czynnik, decydujący o prze-
konaniach innych osób, a pozytywne wypowiedzi przyczyniają się do większe-
go prawdopodobieństwa nabycia towaru. Dodatkowa funkcja zamieszczania 
zdjęć podczas pisania sprawozdania sprawia, że jednostki w wizualny sposób 
mogą zobaczyć produkt prezentujący się w naturalnym środowisku (Dorenda- 
Zaborowicz 2012, s. 63-64).

Z kolei video marketing oznacza wykorzystywanie materiałów wideo  
w celu promowania firmy za pomocą klipów w formie reklamy. Długofalowe 
działania przyczyniają się do budowania świadomości marki, ale także bezpłat-
nej dystrybucji komunikatów sprzedażowych na portalach społecznościowych, 
głównie w serwisie YouTube. Dla tego rodzaju marketingu charakterystyczny 
jest brak ograniczeń czasowych w odróżnieniu od materiałów emitowanych  
w telewizji. Najczęściej reklamy pojawiają się przed rozpoczęciem filmiku, 
który wybrał użytkownik z możliwością ich wyłączenia po określonym czasie 
(Daniłoś 2016, s. 38-40). 

PRZYKŁADY MARKETINGU INTERNETOWEGO 
W SOCIAL MEDIACH

Serwis Facebook pozwala firmom udostępniać swoje usługi na platfor-
mie, by dotrzeć do docelowej grupy odbiorców. Kuszenie najnowszym asor-
tymentem oraz nowościami wzbudza ciekawość użytkowników i wpływa na 
decyzję o odwiedzeniu strony, a tym samym większe prawdopodobieństwo 
dokonania zakupu. Materiały branżowe pojawiają się znienacka wśród innych 
treści na stronie głównej, przez co sprawiają wrażenie niewinnych działań  
i w nienachlany sposób próbują zaspokoić potrzeby użytkownika, nawet wte-
dy, gdy obecnie niczego nie potrzebuje. Organizacje przeczuwają co może się 
spodobać i przykuć ich uwagę, więc w podstępny sposób wykorzystują wszyst-
kie dane i skłaniają do nabycia towaru, bądź usługi (Banaś 2018, s. 11-12).
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Niewinna forma reklamy podświadomie wpływa na decyzje zakupowe 
konsumentów, którzy podejmują je w dobrowolny i instynktowny sposób. 
Nadawcy stale konkurują o uwagę odbiorcy, rywalizując tym samym z in-
nymi przedsiębiorstwami. Działanie to wymaga kreatywności, dzięki czemu 
użytkownik może poczuć potrzebę integracji z określoną marką. Do najpo-
pularniejszych metod w tym zakresie można zaliczyć konkursy z nagrodami, 
memy oraz quizy. Ciekawa forma przekazu i nienachlany sposób lokowania 
produktu sprawia, że internauci chętnie reagują na zamieszczane komunikaty, 
a ich aktywność wzrasta. Zaangażowanie to powoduje, że są oni w większym 
stopniu podatni na działania firmy i kojarzą ją w pozytywny sposób. Zaufanie 
zwiększa się także wówczas, gdy widoczne jest dla nich zaangażowanie znajo-
mych oraz bliskich osób (Dorenda 2012, s. 74).

Facebook oferuje firmom stworzenie swojej indywidualnej strony w ser-
wisie, która zamienia się w fanpage. Dzięki temu użytkownicy są w stanie na 
bieżąco śledzić wszystkie informacje o marce oraz dodatkowo reagować na 
zamieszczane materiały, ujawniając swoją opinię na forum społeczności. Klu-
czową rolę odgrywa systematyczność zamieszczania postów, ponieważ odbior-
ca ma możliwość utożsamiania się z marką niemalże codziennie. Przyczynia 
się to także do zjednoczenia z przedsiębiorstwem, dzięki czemu użytkowni-
cy o nim nie zapominają oraz aktywnie uczestniczą w procesie komunikacji.  
Dodatkowo ilość polubień, udostępnień oraz komentarzy pozwala zdobyć  
informacje, które treści są przez nich aprobowane, a jakie cieszą się mniejszym 
zainteresowaniem. Facebook oferuje ponadto dane statystyczne, za pomocą 
których przedsiębiorca jest w stanie zobaczyć w jakich godzinach i dniach 
tygodnia aktywność odbiorców jest największa. Działanie to powstało w celu 
polepszenia strategii sprzedażowej i zaplanowaniu czynności, które w efektyw-
ny sposób polepszą dotychczasową sprzedaż (Biel 2017, s. 19-22). 

Serwis Instagram wykreował natomiast nową formę pozyskiwania klien-
tów za pomocą influencerów. Dokładna nazwa tego procesu to influencer 
marketing, która oznacza współpracę pomiędzy rozpoznawalną osobą w sieci, 
a przedsiębiorstwem na zasadzie wymiany barterowej. Polega ona na dostar-
czaniu produktów celebrytom, którzy w zamian za to reklamują produkty 
w sieci, dzieląc się swoimi wrażeniami z fanami. Działanie to zwiększa szan-
sę rozpowszechnienia asortymentu na większą skalę, ponieważ użytkownicy 
chętnie nabywają produkty, dzięki którym mogą utożsamiać się z idolami. 
Dodatkowo ufają im i są przekonani, że kupując produkt spełni on również 
ich oczekiwania. Słowo influencer pochodzi z języka angielskiego i oznacza 
wpływanie, stąd można wywnioskować, że osoba ta powinna wyróżniać się 
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swoją osobowością, być inspiracją dla pozostałych oraz wyznaczać nowe 
trendy. Relacja marketingowa opiera się także na stałym podtrzymywaniu 
kontaktu z obserwatorami, którzy doceniają gwiazdy i są przekonani o ich 
nieomylności. Warto dodać, że status inluencera może zdobyć jedynie jed-
nostka, która stała się sławna za sprawą wcześniejszych działań internetowych 
(Kuczamer-Kłopotowska, Piekarska 2016, s. 162-163). 

Reklamowany produkt coraz częściej lokowany jest w dyskretny spo-
sób w celu pokazania, że stał się on częścią życia celebryty. Tym samym cały 
przebieg aranżacji przebiega w naturalny oraz nienatarczywy sposób. Sprawia, 
że użytkownik nie ma do czynienia ze standardowym typem reklam emito-
wanych w innych środach masowego przekazu. Widz podświadomie zwraca 
jednak uwagę na asortyment występujący w tle materiału, dzięki czemu koń-
cowy efekt zostaje osiągnięty, nie wzbudzając przy tym żadnych negatywnych 
emocji ze strony odbiorcy. YouTuberzy także mogą reklamować asortyment 
w sieci, wypowiadając się na jego temat w samych superlatywach, zachęcając 
swoich fanów do zakupu. Słysząc przychylne opinie jednostki wierzą, że pro-
dukt jest godny polecenia, więc chętnie nabywają towar, utożsamiając się tym 
samym z idolami (zob. Buben 2017). 

Jeszcze inną formą marketingu internetowego jest możliwość urucho-
mienia strony sklepu klikając na rzecz, która zainteresowała odbiorcę na fo-
tografii. Automatyczne przekierowanie do witryny pozwala w łatwy sposób 
przeglądać konkretnie ten produkt, którym zainteresowany jest użytkownik. 
Dodatkowo w poniższych sekcjach zamieszczone są podobne oferty handlowe, 
które prawdopodobnie również mogłyby zainteresować potencjalnego klienta 
(Kieżel, Świtała 2017, s. 105-107).

Serwis YouTube charakteryzuje się natomiast reklamami wideo, które 
za pomocą większej ilości efektów wizualnych oraz dźwiękowych są w stanie 
przyciągnąć uwagę odbiorcy. Nieprzewidywalna oraz dynamiczna forma spra-
wia, że użytkownik jest zaciekawiony filmikiem, a zwiększona liczba bodźców 
oddziałuje na jego emocje. Dzięki temu dana firma może być lepiej zapamię-
tana (Wyrwisz, Żydek 2016, s. 414).

Materiały w postaci krótkich filmików cieszą się dużą popularnością, cze-
go przykładem może być także serwis TikTok. Dysponuje on możliwością pu-
blikowania krótkich klipów, które mają szansę stać się viralem i tym samym 
rozpowszechniać się w dużej ilości. Działanie to gwarantuje dotarcie do więk-
szej ilości odbiorców, tworząc dodatkowo nowy trend w przestrzeni interne-
towej o międzynarodowym zasięgu (zob. Stefaniak, Bliźniak, Wysocka 2019).
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PUBLIC RELATIONS  
JAKO NARZĘDZIE PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Obecna konkurencja na rynku handlowym powoduje, że firmy rywa-
lizują o uwagę klienta, tworząc materiały w taki sposób, by wyróżnić się na 
tle internetowej społeczności. W związku z tym organizacje podejmują coraz 
nowsze strategie, zapewniające bezpieczną pozycję firmy, tworząc z nimi inter-
netową więź. Dodatkowo przedsiębiorstwa są w pełni świadome, że działania 
te wpływają na opinię publiczną oraz postrzeganie wizerunku firmy w social 
medich (Brylska 2007, s. 229-230).

W skład nowoczesnego marketingu internetowego wchodzi także public 
relations. Termin ten pochodzi z języka angielskiego i dotyczący głównie bez-
pośredniej interakcji z klientem. Każda firma zmierza do stworzenia najbar-
dziej korzystnego wizerunku, który może zagwarantować zdobycie zysku oraz 
popularności. Najważniejszym czynnikiem jest pozytywna atmosfera, która 
powoduje, że użytkownicy chętnie udzielają się na platformach społeczno-
ściowych, mając poczucie, że ich opinia jest istotna z punktu widzenia firmy. 
Wymiana poglądów następuje zwykle w postaci komentarzy lub recenzji na 
danej stronie w aplikacjach, która jest widoczna dla pozostałych członków 
społeczności. Odpowiadanie na te treści pozwala przedsiębiorstwom zbliżyć 
się do odbiorców i nawiązać z nimi interakcję, pokazując tym samym swoje 
zaangażowanie oraz profesjonalizm. Dzięki temu jednostka jest doceniona  
i dowartościowana, czując tym samym dalszą potrzebę śledzenia poczynań 
firmy. Wzbudzanie przychylnego nastawienia i wizerunku marki związane jest 
zatem ze zwiększeniem aktywności w Internecie oraz dbaniu o bezpośrednie 
relacje z klientami, biorąc pod uwagę każdą opinię (Frączek 2011, s. 116-
117). Oprócz tego wszystkie sugestie oraz spostrzeżenia stanowią bazę danych, 
dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą zmieniać swój dotychczasowy plan biz-
nesowy w celu zaspokojenia potrzeb pozostałych osób. Udoskonalenia funkcji 
oraz analizowanie potencjalnych uwag pozwala stworzyć nowy model czyn-
ności internetowych, które będą lepiej akceptowane (Grzegory 2011, s. 39).

Należy zaznaczyć, że nieumiejętne prowadzenie działań marketingowych 
na platformach społecznościowych może spowodować kryzysową sytuację. 
Najczęściej dotyczy ona zamieszczenia w serwisie komunikatu, który przed-
stawia daną firmę w nieprzychylny sposób, krytykując jej działalność. Szyb-
kość przepływu informacji oraz okazała liczba odbiorców powoduje, że treści 
te rozpowszechniają się w natychmiastowym tempie. W wyniku tego wize-
runek firmy może ulec pogorszeniu, tracąc także dotychczasowych klientów. 
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Sytuacja ta odbywa się najczęściej przez konkurencyjne organizacje, które 
oczerniają poczynania swoich rywalów lub nieumiejętne zarządzanie działal-
nością na portalach społecznościowych (Miller 2012, s. 46). 

Zgodnie z regułą public relations w momencie pojawienia się szkodli-
wego komunikatu na temat firmy, należy niezwłocznie zamieścić przejrzysty 
wpis wyjaśniający całe zdarzenie. Istotną rolę odgrywa także szybkość doda-
nia informacji, która zwiększy szansę na skorygowanie błędnych danych oraz 
zniwelowania problemu. Za sprawą szybkiej odpowiedzi sytuacja może zo-
stać szybko zapomniana oraz niewykluczone, że także usunięta. Należy za-
tem śledzić na bieżąco posty zamieszczane w social mediach za pomocą wy-
specjalizowanych narzędzi, ponieważ w momencie zauważenia ryzykownych 
materiałów istnieje możliwość szybkiego zapobiegnięcia całego procesu (Fab-
janiak-Czerniak 2012, s. 190-192).

Kolejnym terminem pojawiającym się w sferze public relations jest mar-
ka osobista, pozwalająca jednostce zareklamować się własnym imieniem oraz 
nazwiskiem. Ujawniając swoje dane przedsiębiorcy zaręczają tym samym  
o profesjonalnych usługach oraz gwarancji jakości. Czynność ta wpływa na 
większe zaufanie odbiorców oraz wiarygodność przekazu. Spersonalizowana 
nazwa wyróżnia firmę na tle konkurencji, wzmacniając jej pozycję na rynku 
(Walczak-Skałecka 2018, s. 274-278).

Tworzenie marki osobistej w przestrzeni internetowej ma miejsce szcze-
gólnie na portalach społecznościowych. Jednostki przedstawiają oferty sprze-
dażowe oddzielając życie zawodowe od prywatnego, ponieważ spontaniczne 
relacje przedstawiające życie towarzyskie mogłyby wpłynąć w negatywny 
sposób na reputację przedsiębiorstwa. Ponadto działalność osób publicznych 
słynie z dzielenia się swoimi zainteresowaniami oraz hobby, motywując użyt-
kowników do spełniania marzeń oraz dążenia do celu. Niejednokrotnie zdra-
dzają swoje początki kariery i plan, który sprawił, że stali się rozpoznawali  
i wpływowi (Klepacz, Niedźwiedziński, Szymańska 2016, s. 344-345). 

Podsumowanie

Działania marketingowe w social mediach związane są z oddziaływa-
niem na emocje klienta oraz inicjowaniem kontaktu, który pozwoli nawiązać 
interakcję. Internet oferuje różnorodne funkcje, pozwalające korzystać z baz 
danych użytkowników, dzięki czemu oferty handlowe mogą być kierowane 
do odbiorców, którzy potencjalnie byliby najbardziej skłonni nabyć dostęp-
ny produkt, bądź usługę. Łatwość oraz szybkość zamieszczania komunikatów  
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w sieci sprawia, że przedsiębiorcy chętnie decydują się na ten rodzaj promowa-
nia marki. Aktywność użytkowników pozwala sprawdzić jakie treści przycią-
gają największą uwagę internautów, uświadamiając jednocześnie jakie zmiany 
należy wprowadzić, by efektywność firmy zwiększała swoje zyski. Tworzenia 
kreatywnych postów wzbudza ciekawość oraz często podświadomie powoduje 
potrzebę integracji z organizacją. Za pomocą przyjaznej atmosfery i podej-
ścia do klienta wzbudza się jego zaufanie oraz decyzję o dokonaniu transakcji  
w końcowym etapie. Bazowanie na emocjach stało się głównym czynnikiem 
oddziaływania na decyzje zakupowe użytkowników portali społecznościo-
wych (Grębosz, Siuda, Szymański 2016, s. 5). 
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SOCIAL MEDIA IN MARKETING  
AND THEIR ROLE IN THE FIELD  

OF PUBLIC RELATIONS

Summary: Social media platforms offer the possibility of contact be-
tween users and provide the latest news. They also help actions that help 
entrepreneurs to reach a larger number of people who could potentially 
show interest in their tricky and conscious offers. The goal can be achi-
ved, among others, by creativity and originality from message, which 
will make them interested in advertising and the available assortment. 
This method has become popular mainly due to the easy access to data 
on members of the community. As a result, personalized offers of adver-
tisers meet their requirements and needs to a greater extent. 

Keywords: marketing, social media, public relations, Internet, 
advertisement 
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POLITECHNIKA KRAKOWSKA

PROBLEMY SPOŁECZNE 
W KONTEKŚCIE 

REWALORYZACJI TERENÓW

Streszczenie: Celem artykułu jest pokazanie wpływu rewaloryzacji na aspekt 
społeczny, na przykładach zrealizowanych na terenie Polski. Przedstawio-
no także znaczenie problemów społecznych w rewitalizacji, której składową 
są zabiegi rewaloryzacji. Przybliżono obie definicje dla baczniejszego zrozu-
mienia różnic zagadnień. Przywołano projekt rewaloryzacji Parku Dittricha 
w Żyrardowie oraz przestrzeni w Ustce oraz projekt rewitalizacji w Lublinie. 
Proces ten jest pełniejszym działaniem, które uleczył zdegradowane tereny oraz  
w znacznie w większym stopniu poprawił ład socjo-przestrzenny, poprzez za-
stosowanie odpowiednich, kompleksowych środków. Najbardziej efektownym 
wynikiem zabiegów konserwatorskich mogą wydawać się remonty budynków 
czy przestrzeni publicznych, jednak najważniejszym żniwem jest przezwycięże-
nie kryzysu społecznego. Dlatego też rewitalizacja, zakłada od początku bezpo-
średnie rozwiązania problemów społecznych. Jest długotrwałym procesem i jej 
powodzenie zależy od wszystkich podmiotów, w szczególności od ludzi oraz 
lokalnej społeczności.

Słowa kluczowe: rewaloryzacja, przestrzeń publiczna, problemy społeczne

WPROWADZENIE

Celem artykułu jest wykazanie wpływu rewaloryzacji na problemy spo-
łeczne, pomimo iż definicja go nie wskazuje. Z definicji jasno wywniosko-
wać można, iż jest to działanie, przywracające dawny wygląd i wartość, oraz 
eksponujące dziedzictwo kulturowe. Wprowadzając aktywności gospodarcze 
oraz społeczne, koncepcja łączy substancję zastaną z poprawą funkcjonalną 
oraz użytkową, która wpisuje się w współczesne potrzeby. Dopiero wówczas 
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uzyskujemy rewitalizację, która zakłada odpowiedź na problemy społeczne.
Rewaloryzacja z definicji, jest działaniem konserwatorskim, które ma na 

celu przywrócenia do życia wartości użytkowych oraz zachowanie znaczenia 
kulturowego danego miejsca, często zespołu urbanistycznego lub pojedyncze-
go zabytku. Rewaloryzacja łączy czynności konserwatorskie, takie jak oczysz-
czanie, reintegracja czy odbudowa, z czynnościami adaptacyjnymi, które przy-
stosowują obszar lub obiekt do potrzeb współczesnej społeczności. Efektem 
działań jest dostosowanie zdegradowanych miejsc pod względem funkcjonal-
nym, przy jednoczesnym zachowaniu walorów historycznych miejsca i zinte-
growaniu jego kontekstu urbanistycznego z nowym programem. 

Rewaloryzacja jest spotykana w większych miastach, aby poprawić iden-
tyfikacje wizualną lub przywrócić estetyczną wartość obiektów. Zdegradowa-
ne tereny, o które nikt nie dba są miejscami, które odstraszają mieszkańców, 
turystów oraz przyjezdnych, odwiedzających miasto. Przestrzeń, z którą nikt 
nie chce się identyfikować, czyni ją niczyją oraz prowadzi do powstawania 
patologii. Miejsca odnowione nie tylko zwiększają prestiż miasta, ale są też 
bardziej uporządkowane. Powodują, iż jakość przestrzeni jest lepsza. Ponadto 
nowe, bardziej przejrzyste oraz przyjazne obszary, sprzyjają interakcjom mię-
dzyludzkim oraz stwarzają warunki korzystne do integracji społecznej. 

Działania rewaloryzacji są szczególnie istotne w mniejszych miastach, 
które posiadają miejsca o historycznej wartości. Małe miasta charakteryzują 
się częściej bardziej zachowanym oraz odczuwalnym historycznym kontek-
stem miejsca. Struktura przestrzenna, na tle walorów krajobrazowych i wi-
dokowych, składa się przede wszystkim z historycznego centrum, które jest 
miejscem integracji oraz pełni funkcję usługową. Zagrożeniem dla utraty dzie-
dzictwa może stać zepchnięcie na margines miejsc o mniejszej skali i randze, na 
rzecz rozwoju większych miast. Może objawiać się to degradacją funkcjonalną 
miasta oraz szeregiem innych negatywnych następstw, w tym powstawaniem 
patologii społecznych czy dekapitalizacji tkanki miejskiej. Często stara archi-
tektura jest zastępowana nową, chaotycznie rozwijającą się. Rewaloryzacja jest 
zatem ratunkiem dla tożsamości regionalnej miejsc, które jeszcze ją posiadają. 
Jest też szansą do przywrócenia dawnej świetności lub stworzenia lepszych 
oraz wygodniejszych przestrzeni wartościowych społecznie.

Rewitalizacja jest natomiast działaniem kompleksowym, wyprowadza-
jącym ze stanu kryzysowego tereny zdegradowane, w sposób holistyczny 
obejmujący kwestie społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, tech-
niczne oraz środowiskowe. Jest zaplanowana poprzez podstawowe narzędzie 
programu rewitalizacji. Działania są ukierunkowane na realizację zadań oraz 
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osiąganie celów obszaru rewitalizacji, które obejmują nie tylko interwencję 
przestrzeni, ale też koncentrują się na społeczności oraz lokalnej gospodarce. 
Zatem rewitalizacja obejmuje szerszy program niż rewaloryzacja. W artykule, 
przedstawiono również wyniki działań tego procesu.

Rewaloryzacja obejmuje działania sprzyjające przywróceniu historycznej 
wartości danego miejsca, przystosowuje przestrzeń do zmieniających się po-
trzeb mieszkańców oraz społeczeństwa, jednocześnie mając na celu podnie-
sienie oraz poprawę walorów przestrzennych. Poprawa jakości ma odzwier-
ciedlenie w zmianach społeczeństwa, które zgodnie z opisanymi przykładami 
poprawiają lub eliminują wcześniej zauważone problemy społeczne. W arty-
kule opisano przykłady rewaloryzacji oraz przykład rewitalizacji, która obej-
muje większą skalę działań w kontekście gospodarczym oraz społecznym.

REWALORYZACJA PARKU DITRICHA W ŻYRARDOWIE

Park został założony w drugiej połowie XIX w., będąc tłem dla willi 
prezesa Towarzystwa Akcyjnego Zakładów Żyrardowskich - Karola Dittricha 
jr. Projekt jest dziełem znanego ogrodnika Warszawskiego Ogrodu Botanicz-
nego Karola Sparmanna. Lokalizacją parku jest centrum miasta, w rezyden-
cjonalnym fragmencie osady fabrycznej. Przywrócenie dawnej świetności, po-
czątkowo było blokowane przez brak wystarczających środków finansowych. 
W 2004 r. pojawiła się możliwość skorzystania z funduszy strukturalnych unii 
europejskiej, co przyczyniło się do pierwszych zadań w ramach rewaloryzacji 
obszaru parku. 

Realizacja projektu, ze względu na niedostateczny stan techniczny obiek-
tu okazała się niezbędna. Park cechował się szeregiem nie wskazanych prawi-
dłowości, jakie dotyczyło np. oświetlenia, które istniało tylko w głównej alejce. 
W dodatku przebiegało w bliskiej odległości drzew oraz było zasilane poprzez 
linie napowietrzne. Stwarzało to liczne uszkodzenia sieci przez łamiące się  
i spadające gałęzie drzew. Większość ławek, których ilość była znikoma oka-
zała się uszkodzona. Także kosze na śmieci były zniszczone lub brakowało ich. 
W kontekście małej architektury, projekt rewaloryzacji zakładał ujednolicenie 
rodzaju ławek oraz koszy, a także zwiększenie ilości, aby wyeliminować wra-
żenie ładu i przypadkowości. Historyczne ścieżki oraz placyki wymagały od-
tworzenia, ponieważ elementy posiadanej dokumentacji historycznej różniły 
się od dotychczasowych elementów, które w wielu miejscach nie były czytel-
ne, a chodnik, z uwagi na zaniedbanie stał się nierówną i nieestetyczną po-
wierzchnią. Także wymiany wymagało zdewastowane ogrodzenie. Od strony 
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ul. Dittricha, widoczny był styl oraz kunszt wykonania, jednak ogrodzenie 
było mocno uszkodzone oraz miejscami wybrakowane. Od strony ul. Lima-
nowskiego wymiany wymagało ogrodzenie z siatki drucianej, natomiast na 
wysokości Muzeum renowacji wymagała zabytkowa, dwuskrzydłowa furtka.

Park wyróżniał niespotykany układny wodny, którego koniecznością 
był remont oraz odtworzenie na ciekach wodnych, przepustów, zgodnie  
z dokumentacją projektową. Zabytkowy jaz, zbudowany ok. 1900, także nie 
przechodził żadnego większego remontu, mimo ciągłego użytkowania. Jego 
zadanie, jest piętrzenie wody do kanału przemysłowego, na rzece Pisi Gągo-
linie oraz umożliwienie wprowadzenia wód do stawu usytuowanego w Parku, 
poprzez cieki wodne usytuowane w zachodniej części parku. 

Projekt rewaloryzacji był podzielony na trzy etapy. Pierwsza faza obej-
mowała powierzchnię 58 000 m2 zagospodarowania parku, a także małą ar-
chitekturę, architekturę krajobrazu. Zaproponowano wybudowanie drewnia-
nej altanki, wykonanie alejek żwirowych, alejek z kostki brukowej, a także 
mostku z daszkiem czy stalowych kładek pieszych. Wymieniono ogrodzenie 
parku, a także inne elementy, które tego wymagały, takie jak oświetlenie par-
kowe czy żeliwne kosze na śmieci. Renowacji została poddana istniejąca furta, 
która koreluje z nowym wygrodzeniem typu słupki, łańcuchy. 

Willa Dittricha jako jednocześnie, budynek Muzeum Mazowsza Za-
chodniego wymagał remontu elewacji oraz tarasu, a także wykonania instala-
cji przyłącza sanitarnego. Zieleń w parku była zadbana, jednak zalecono upo-
rządkowanie układu oraz nasadzenie nowych roślin.

W sąsiedztwie Muzeum Mazowsza Zachodniego wybudowano otwarty 
amfiteatr, a także utworzono żelbetowo – kamienną fontannę, mostki ka-
mienne, plac zabaw dla dzieci, szalet publiczny oraz sieci monitoringu oraz 
elektroenergetyczną. Zmodernizowano zieleń w parku oraz dosadzono krze-
wy i byliny.

Realizacja rewaloryzacji pomogła w rewitalizacji większego obszaru Ży-
rardowa. Zdegradowany teren wymagał planu, który między innymi ożywi 
społeczność gminy oraz poprawi wizerunek Miasta w ocenie mieszkańców 
Żyrardowa, jak i osób spoza. Działania przyczyniły się do wzrostu atrakcyjno-
ści dla osiedlania się oraz inwestowania kapitału. 
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Zdjęcie 1. Zabytkowy jaz na rzece Pisi 

Źródło: http://www.pzstudio.pl/window,12353.html (dostęp: 10.06.2022).

Zdjęcie 2. Muzeum Mazowsza Zachodniego (Willa Dittricha)

Źródło: https://ladnydom.pl/Ogrody/ (dostęp: 10.06.2022).
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Po kompleksowym osiągnieciu zamierzonego efektu, w wyniku rewalo-
ryzacji oraz powrotu do historycznej tkanki zabytku dziedzictwa kulturowego, 
wykonane zostały prace dodatkowe, określone jako drugi oraz trzeci etap re-
waloryzacji. Do ich zakresu należał remont jazu „Luca”, naprawa skarp rzeki 
Pisi przy jazie oraz naprawa lewostronnego brzegu rzeki wraz z wykonaniem 
przelewu wałowego. Poddano renowacji i renaturyzacji układ wód powierzch-
niowych w parku, wykonano instalacje sanitarną budynku Muzeum Mazow-
sza Zachodniego w Żyrardowie, a także wyremontowano elewację wraz z ta-
rasem Muzeum. 

Park Miejski im. Karola Augusta Dittricha po rewitalizacji został odda-
ny oficjalnie do użytku 18 czerwca 2008 roku. Rewaloryzacja pomogła przy-
wrócić obiekt do dawnej świetności oraz stać się atrakcją wypoczynkową dla 
mieszkańców oraz turystów odwiedzających Żyrardów. 

Park świetnie spełnia miejsce spotkań kultur. Odbywają się tu okazjo-
nalnie koncerty, a na co dzień zadbana infrastruktura zachęca bywalców do 
spacerowania oraz spędzania czasu w tym plenerze. Sam Żyrardów jest czę-
ściej odwiedzany przez gości z kraju oraz z zagranicy. Szczególnym zaintereso-
waniem cieszy się historyczne centrum miasta, które jest dziedzictwem euro-
pejskiej kultury materialnej. Strategia rozwoju Żyrardowa była skierowana na 
sferze życia społecznego, w tym problemów i potrzeb społecznych. Konkretne 
działania np. rewaloryzacja Parku była związana ze wspieraniem mieszkańców 
w życiu społecznym. Nowa przestrzeń może być miejscem, które będą odwie-
dzały rodziny, dzieci, młodzież czy osoby z niepełnosprawnością, ponieważ za-
adaptowano przestrzeń dostępną dla wszystkich. Dalsze działania gminy mogą 
być odpowiedzią na potrzeby społeczne, dzięki systematycznej oraz planowej 
realizacji konkretnych działań, a także pozyskiwaniu funduszy zewnętrznym, 
jak w przypadku Parku Miejskiego im. Karola Augusta Ditricha.

REWALORYZACJA PRZESTRZENI W USTCE

Ustka zlokalizowana jest w powiecie słupskim, w województwie pomor-
skim obejmuje powierzchnię ok. 10km2. Układ przestrzenny wyznacza plan 
owalnicowej wsi rybackiej. Ustka była znana już na przełomie XIX i XX wieku 
jako miejscowość letniskowa z morskim kąpieliskiem. Na przełomie lat stała 
się także portem handlowym, a także – ośrodkiem przemysłu stoczniowego  
i przetwórstwa rybnego. W roku 1988 uzyskała status miasta uzdrowiskowego. 

Obecnie ważnym sektorem gospodarczym miasta jest turystyka uzdro-
wiskowo-wypoczynkowa razem z niezbędną infrastrukturą. Funkcje związane  
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z gospodarką morską znacznie zmieniły się w ostatnich latach. Działa tam 
port morski z przejściem granicznym o charakterze osobowo-towarowym,  
ale nie jest to znaczący port przeładunkowo-handlowy ani ważna stocznia po 
Polskiej stronie. W Ustce istnieje działalność usługowo-produkcyjna, ale prze-
mysłowa funkcja miasta zanikła.

Zlikwidowano znaczny sektor przemysłu stoczniowego oraz przetwór-
czego. Niezagospodarowane poprzemysłowe obiekty i posesje w planach, 
mają stać się przeznaczone na funkcje turystyczno-rekreacyjne. Akwen wod-
ny ma być przystosowany na potrzeby nowobudowanego portu jachtowe-
go. Mimo planów, zagospodarowanie części miasta nie jest pewne. Ponadto  
w Ustce spora część terenów jest zamknięta i nie można planować tam no-
wych inwestycji. 

Największa liczba mieszkańców Ustki pracuje w sektorze publiczny,  
a także w małych oraz średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Znacząca 
grupa osób znajduje zatrudnienie w sektorze turystyczno-wypoczynkowo-sa-
natoryjnym, jednak, kiedy ruch turystyczny ustaje poza sezonem, część osób 
zostaje bezrobotna. W rezultacie młodzi ludzi emigruje z Ustki w poszukiwa-
niu pracy.

Ustka jako uzdrowisko stanowi ograniczenie poprzez ograniczenie wyni-
kające ze statusu w zakresie rozbudowy oraz wprowadzenia nowych funkcji. 
Ustalenia w miejscowym planie oraz wytycznych konserwatorskich wytyczają 
kształt nowych budynków oraz precyzują aspekt przebudowy czy adaptacji 
istniejących obiektów. Obostrzenia obowiązują na terenie w zależności od 
przynależenia do strefy ochrony uzdrowiskowej. 

Miasto, chcąc rozwijać funkcje uzdrowiskowe oraz utrzymywać wypo-
czynkową atrakcyjność miejsca zdecydowały o renowacji najstarszej tkan-
ki Ustki. Przed rewaloryzacją, w najstarszej części miasta mieszkało ponad 
30% wszystkich mieszkańców. Miejsce skupiało największą liczbę budynków 
komunalnych, stanowiących 80% takiego typu mieszkań w całym mieście.  
Budynki były w niedostatecznym stanie technicznym. Wiele domów posiada-
ło cenne walory kulturowe, m.in. stuletnie kamienice, których nie odnawiano 
przez blisko siedemdziesiąt lat. Mimo że teren był o niskim standardzie za-
mieszkania, jednocześnie był cenny ze względu na potencjał rozwoju, gdzie 
nadal koncentrowało się życie turystów oraz mieszkańców. 
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Zdjęcie 3. Krajobraz wodny Ustki

Źródło: https://www.rynekinfrastruktury.pl/ (dostęp: 10.06.2022).

W 2003 roku przeprowadzono konsultacje społeczne, które dotyczyły 
najpilniejszych potrzeb miasta. Wytyczono podstawowe problemy społecz-
ne, gospodarcze oraz potrzeby zidentyfikowane na konkretnych obszarach.  
Wśród problemów społecznych znajdował się wysoki poziom bezrobocia,  
niski poziom spójności społecznej , niesamodzielność dużej grupy mieszkań-
ców wyrażająca się w uzależnieniu od pomocy społecznej oraz niskim pozio-
mie przedsiębiorczości mieszkańców, niedostateczna oferta usług społecznych 
skierowana do niepełnosprawnych, osób zależnych, chorych oraz do rodzin  
z dziećmi, niski poziom bezpieczeństwa, niski poziom codziennej jakości ży-
cia spowodowany niedoborami w infrastrukturze technicznej, niski poziom 
kapitału społecznego, niski poziom aktywności społecznej mieszkańców,  
a także brak polityki senioralnej.

W ramach dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej 
umożliwiono Ustce realizacje dwóch większych projektów, które dotyczyły 
odnowy przestrzeni w zabytkowej części miasta. W ramach projektów uli-
ce Chopina, Beniowskiego i Zaruskiego oraz ciągi pieszo-rowerowe zostały 
zmodernizowane. Została również zbudowana sieć oświetlenia ulicznego oraz 
kanalizacja wodno-sanitarna, a także powstały elementy małej architektury. 
W ustce zrealizowane też inne projekty oraz określone niezbędne działania, 
które w przyszłości odpowiadać będą na problemy miasta. 
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Zdjęcie 4. Dzielnica domów w kratę poddana rewaloryzacji

Źródło: http://www.magazyn67.pl/ustka-miasto-w-krate/ (dostęp: 10.06.2022).

Najważniejszymi realizacjami w programie rewitalizacji była rewaloryza-
cja zabytkowych budynków komunalnych, a także budowa nowych obiektów 
w celu zapewnienia miejsc przesiedlenia mieszkańców z degradowanej części 
miasta. Odnowa przestrzenna miasta zmieniła wizerunek Ustki. Poprawiły się 
estetyka, a przede wszystkim warunki zamieszkania. Na rynku nieruchomości 
ruch został ożywiony, także miasto staje się coraz bardziej atrakcyjne tury-
stycznie. Na obszarach zrewaloryzowanych wzrosło poczucie bezpieczeństwa, 
co stawia Ustkę w pozytywnym świetle w oczach mieszkańców oraz turystów.

REWITALIZACJA PRZESTRZENI W LUBLINIE

Lubelskie Stare Miasto posiada specyficzny plan urbanistyczny. Jest do-
skonale wpisany w rzeźbę terenu o bardzo ciekawej i wyraźnej tożsamości. 
Obszar tworzy fragment Lublina, obejmujący dawne mury miejskie wraz  
z zamkowym wzgórzem. Stare Miasto jest miejscem o wartościach użytko-
wych: mieszkaniowych, handlowych, kulturalnych a także turystycznych, któ-
re tworzą współczesny wizerunek Lublina oraz jego mieszkańców.

Lublin otrzymał prawa miejskie na prawie magdeburskim w 1317 roku, 
zostając stolicą województwa niezmiennie od XV w. Od niemal zawsze ist-
niały tu funkcje administracyjne oraz publiczne, np. Trybunał Koronny,  
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a także handel, który był ważnym czynnikiem stawiającym miasto w wysokiej 
randze. Czasy Jagiellonów był dla rozwoju Lublina najlepszym okresem. Mia-
sto znajdowało się na istotnym trakcie krakowsko-wileńskim. Miasto razem 
z szeregiem składowych było jednym z najważniejszych ośrodków Pierwszej 
Rzeczpospolitej. Z tego okresu określa się najważniejsze zabytki oraz fragment 
układu urbanistycznego poza murami miasta. Okres największej świetności 
zakończyły wojny oraz przeniesienie stolicy do Warszawy, ale dzięki funkcjom 
sądowniczym, do rozbiorów – Lublin był ważnym miejscem w skali kraju. 

Spowolnienie rozwoju w okresie od XVII do XX wieku pozwoliły zacho-
wać w znacznej mierze zwarty układ historyczny miasta oraz wiele zabytków 
z epoki renesansu oraz baroku. Zachowane zostały czytelne nawarstwienia 
kolejnych epok rozwoju miasta. Jednak zachowanie autentycznej tkanki jed-
nocześnie ma swoje odbicie w postępującej degradacji Starego Miasta oraz 
centrum miasta, która przez lata bierności, została w ostatnim czasie odbu-
dowywana. Odbudowywanie centrum miasta wydaje się procesem ciągłym 
i nie skończonym, choć już na teraźniejszym etapie, bez widoczne są owoce 
wieloaspektowych działań. 

Zdjęcie 5. Zrewitalizowana część Śródmieścia Miasta Lublin

Źródło: https://mapadotacji.gov.pl/projekty/759231/ (dostęp: 10.06.2022).
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Rewitalizacja Lubelskiego śródmieścia oraz Starego Miasta realizo-
wana jest integralnie z aktywnością kulturalną od początku lat 90. XX w.  
Odbiór przez społeczeństwo zmian jest związany nie z odnowieniem budynków  
i przestrzeni, ale także z ofertą kulturalną, zapewnioną przez miasto. Wzrost 
potrzeb kulturalnych, spowodowany przez zmiany społeczne praz ekonomicz-
ne może przyczynić się do przyspieszenia integracji społeczności lokalnych,  
a także odbudowanie więzów obywatelskich. 

Integracja społeczna umożliwiła rozwiązanie szeregu problemów, z który-
mi borykało się miasto. W okresie kilkunastu lat, zwłaszcza w okolicy starego 
miasta, bezpieczeństwo znacznie się poprawiło. Nie tylko poprzez odnowienie 
elewacji budynków oraz stworzenia dobrze oświetlonej przestrzeni.  Z upły-
wem czasu zdegradowane stare miasto przerodziło się w miejsce o wachlarzu 
funkcji, z którego mieszkańcy jak i turyści chętnie korzystają. Miasto wieczo-
rem tętni życiem towarzyskim, natomiast w dzień stanowi główny ciąg komu-
nikacyjny, którym przyjemnie można spacerować przechodząc ze strategicz-
nych miejsc w mieście oraz przy okazji zaspokajając potrzeby konsumenckie 
czy kulturalne. Istotnym zabiegiem jaki zastosowano w obrębie Starego Mia-
sta jak i deptaku jest zlikwidowanie ruchu kołowego, co też przyczynia się do 
zwiększenia bezpieczeństwa, ale też poczucia większego ładu przestrzennego. 

Szereg procesów budzi kolejne oczekiwania oraz aspiracje, sprzyjając lo-
kowaniu inwestycji oraz realizacji następnych działań mających na celu roz-
wój i tym samym zaangażowanie szerszego grona aktywnych odbiorców oraz 
partnerów rewitalizacji. Przykład rewitalizacji ukazuje szerszy kontekst niż 
sama rewaloryzacja, ponieważ jest procesem holistycznym, który przekłada 
się na jakość życia społeczeństwa w kontekście wieloaspektowym.

PODSUMOWANIE

Wnioskiem rozważań jest zwrócenie uwagi na wpływ działalności rewa-
loryzacyjnej na aspekt społeczny. Poddane rewaloryzacji przykłady, pokazują 
na czym polega cały proces oraz efekty jakie za sobą niesie. Odnowione miej-
sca stają się przestrzenią, która zachęca społeczność do przebywania w niej. 
Dawne zdegradowane tereny nie są już powodem do wstydu, a sztandarowym 
przykładem, wykorzystywania potencjału tożsamości kulturowej. Rewalory-
zacja jest sposobem na zażegnanie kryzysu przestrzennego oraz może przyczy-
nić się do rewolucji większego obszaru, jeśli pojawi się aktywność społeczna, 
która odwróci negatywny trend bierności. 
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Jednak zmiana podejścia, często wiąże się z koniecznością pracy psycho-
logicznej lokalności, która ma na celu podniesienie morałów oraz odnalezie-
niu wiary i sensu ludzi w ich wpływ w otaczającą przestrzeń. W dalsze działa-
nia wchodzi pojęcie rewitalizacji.

Rewitalizacja jest działaniem bardziej kompleksowym oraz długotrwa-
łym, ponieważ zakłada m.in. edukacje urbanistyczną oraz przestrzenną miesz-
kańców. Mieszkańcy są bardziej świadomi swoich praw i obowiązków oraz 
interesują się miastem. Zagłębiają się jak działa, jak jest inwestowane miasto, 
a także nie jest im obce zagadnienie budżetu obywatelskiego. Proces rewolucji 
terenów polega na pracy, która angażuje lokalną społeczność, przez co czują 
się oni odpowiedzialni za miejsce w jakim żyją. Jest to zmiana podejścia, która 
daje najtrwalsze efekty.

Podsumowując rozważania rewaloryzacja wpływa na aspekty społeczne, 
jednak dla efektu długotrwałego, konieczna jest edukacja, wynikająca z cało-
ściowych działań rewitalizacji.
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SOCIAL PROBLEMS IN THE CONTEXT  
OF LAND REDEVELOPMENT

Summary: The aim of the article is to show the impact of revalori-
zation on the social aspect, based on examples carried out in Poland.  
The importance of social problems in revitalization, which includes re-
valorization treatments, is also presented. Both definitions are present-
ed for a more detailed understanding of the differences between the 
issues. The project of revalorization of the Dittrich Park in Żyrardów 
and the space in Ustka as well as the revitalization project in Lublin 
were recalled. This process is a more complete action that has healed 
degraded areas and improved socio-spatial order to a much greater ex-
tent, through the application of appropriate comprehensive measures. 
The most effective result of conservation efforts may seem to be the 
renovation of buildings or public spaces, but the most important har-
vest is overcoming the social crisis. Therefore, revitalization assumes 
direct solutions to social problems from the very beginning. It is a long 
process and its success depends on all actors, in particular on people 
and the local community.

Keywords: brownfield regeneration, public space, social problems
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AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ

PROCES URBANIZACCJI  
NA PODSTAWIE ANALIZY  

XX I XXI WIEKU,  
A STAN BEZPIECZEŃSTWA 

DEMGRAFICZNEGO.  
IMPLIKACJE DLA BEZPIECZEŃSTWA 

WEWNĘTRZNEGO I PODMIOTÓW 
MIĘDZYNARODOWYCH

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie tematyki procesu 
urbanizacji. Odwołuję się do definicji procesu urbanizacji, miasta, historii 
miast oraz przemian zachodzących na przestrzeni lat XX i XXI wieku oraz 
statystyk zaludnienia państw Europy jak i całego świata. Prezentowany temat 
analizowany jest w szerszym kontekście bezpieczeństwa demograficznego świa-
ta, uwzględniając implikacje dla bezpieczeństwa wewnętrznego podmiotu ja-
kim jest państwo. Zaprezentowane zostały zagadnienia takie jak wskaźnik pro-
cesu urbanizacji, cztery główne fazy urbanizacji z uwzględnieniem ich nazw,  
charakterystyki. Omówiono, także cztery płaszczyzny urbanizacji oraz pozy-
tywne i negatywne skutki procesu urbanizacji. Rozważania kończą się podsu-
mowaniem i implikacjami z uwzględnieniem czynników mogących wpływać 
na sytuacje zmiany poziomu bezpieczeństwa demograficznego jak i bezpie-
czeństwa wewnętrznego państw i podmiotów na arenie międzynarodowej.

Słowa klucze: bezpieczeństwo, demografia, urbanizacja, wskaźnik urbanizacji

WPROWADZENIE

Artykuł przybliża definicje procesu urbanizacji jak i dokonywana zostaję 
analiza danych dotyczących tematyki zamieszkania liczby osób na obszarach 



56

MAGDALENA OWSIANKA

miast w XX i XXI wieku. Opisane zostały definicje miast jak i czynniki oraz 
uwarunkowania historyczne związane z polityką współczesną mające wpływ 
na proces urbanizacji w wyżej wymienionym okresie. W publikacji zwraca się 
uwagę na wskaźniki urbanizacji całego świata. Prezentowane są implikację jak 
będzie zmieniać się liczba ludności miast. W dalszej części pracy przedstawio-
no cztery fazy procesu urbanizacji. Są to: urbanizacja wstępna, suburbanizacja, 
reurbanizacja, dezurbanizacja. W kolejnej części zaprezentowano cztery płasz-
czyzny na jakich dokonuje się proces urbanizacji. Dalej przywołana zostaję 
tematyka obliczania wskaźnika procesu urbanizacji. W kolejnym rozdziale 
omówione zostały pozytywne i negatywne skutki urbanizacji jak i wzrostu 
liczby ludności. Poruszona została tematyka implikacjami dla bezpieczeństwa 
demograficznego jak i bezpieczeństwa wewnętrznego państw i podmiotów na 
arenie międzynarodowej. Jest ona początkiem do rozważań w tak obszernej 
tematyce. Całość rozważań kończy podsumowanie wraz z implikacjami dla 
bezpieczeństwa demograficznego jak i bezpieczeństwa wewnętrznego państw  
i podmiotów na arenie międzynarodowej jak i przyszłych pokoleń oraz środo-
wiska naturalnego.

DEFINICJE OMAWIANYCH ZAGADNIEŃ

Miasta są źródłem innowacji, korzyści zewnętrznych, węzłami handlu  
i skupieniami kapitału ludzkiego, dzięki czemu stanowią siłę napędową wzro-
stu gospodarczego w ekonomii opartej na sektorach przemysłu i usług (Berti-
nelli, Strobl 2007, s. 23). Miasto staje się środowiskiem życia coraz większej 
liczby ludności świata, a także miejscem koncentracji różnorodnych form 
działalności człowieka. W 2006 r. po raz pierwszy w dziejach ludzkości liczba 
osób zamieszkujących miasta przekroczyła liczbę mieszkańców wsi. Miasta 
mają decydujący wpływ na przestrzenną organizację społeczeństwa, często  
są zwierciadłem rozwoju krajów i rejonów, dźwignią i nośnikiem postępu.  
W mieście rodzą się i stąd rozprzestrzeniają się nowe idee. Główne miasta na-
zywa się często duchowymi pracowniami ludzkości, twórczymi laboratoriami 
(Łappo 1997, s. 38). Miasta odgrywają bardzo znamienitą rolę: 

[…] z ekonomicznogeograficznego punktu widzenia, miasta wraz z sie-
cią drożną tworzą szkielet, na którym wszystko się opiera i który kształ-
tuje obszar terytorium przez nadanie mu określonych cech. Miasta  
są jak gdyby dowodzącym składnikiem kraju, organizującym jego ży-
cie we wszystkich płaszczyznach – społecznej, gospodarczej, politycz-
nej i kulturalnej (Szymańska 1989, s. 53).
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Odwołując się do definicji słowa urbanizacja jest to: 

proces koncentracji ludności w punktach przestrzeni geograficznej, 
głównie na obszarach miejskich, określający także wzrost liczby lud-
ności miejskiej i jej udziału w liczbie ludności danego obszaru, dzięki 
czynnikom społeczno-kulturowym, demograficznym i ekonomicznym. 
Urbanizacja oznacza także przestrzenny rozwój miast oraz zmianę stylu 
życia na miejski (Węgleński 2002, s. 125). 

UJĘCIE HISTORYCZNE PROCESU URBANIZACJI

Analizując temat trzeba pochylić nad miastami mają one długą historię. 
Za najstarsze uważa się Tell Qaramel w Syrii z XI i X wieku p.n.e. inne bardzo 
stare to Çatalhöyük w Turcji lub Jerycho w Izraelu. Przez tysiąclecia odsetek 
ludności miejskiej (stopień urbanizacji) był bardzo mały. Szacuje się, że na po-
czątku XIX wieku było to zaledwie ok. 3%, a 100 lat później już około 10%. 
Nadal niedużo, oznaczało jednak zwiększenie liczby z 29 do 165 mln. (Kaliń-
ski, Landau 2003, s. 253).

Jedną z nich przyczyn zwiększania się liczby osób mieszkających w mia-
stach była rewolucja przemysłowa, z którą wiązało się zapotrzebowanie na 
dużą liczbę pracowników mieszkających w pobliżu zakładów. Ponieważ wraz 
z rozwojem przemysłowym poprawiały się warunki życia, ludność migrowała 
do miast. Dodatkowo spadała umieralność, więc wysoki przyrost naturalny 
przyczynił się do zwiększenia liczby ludności miejskiej. Tam, gdzie rewolucja 
przemysłowa nie miała miejsca, ludności w miastach nadal było bardzo mało. 
W 1950 roku w miastach żyło ok. 29% ludzi na świecie, choć w rozbiciu na 
kontynenty było to wyraźnie zróżnicowane (Kaliński, Landau 2003 s. 247).

Jeśli chodzi o losy Polski: lata dziewięćdziesiąte i początek XXI w. to dla 
większości krajów środkowoeuropejskich, dawnych państw „bloku wschod-
niego”, okres transformacji gospodarczo-ustrojowej poprzedzającej akcesję do 
UE. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych nastąpiła zmiana 
ustroju politycznego i gospodarczego. Obowiązująca wcześniej doktryna so-
cjalistyczna z centralnie planowaną gospodarką została zastąpiona przez re-
guły wolnego rynku. Z uwagi na to, że jedną z cech gospodarki centralnie 
planowanej był priorytet industrializacji nad urbanizacją (Węcławowicz 2003,  
s. 38), rozwój miast permanentnie nie nadążał za rozwojem przemysłu. Dlate-
go też spośród dawnych krajów socjalistycznych w 1995 r. stopień urbanizacji 
porównywalny z krajami Europy Zachodniej miały jedynie Czechy (74,6%). 
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Umiarkowanie wysoki udział ludności miejskiej cechował również Litwę, 
Łotwę i Estonię. Spośród ówczesnych członków UE, słabo zurbanizowane  
(poniżej 60%) były Irlandia, Grecja i Portugalia, a zatem kraje w tamtym okre-
sie wciąż w znacznym stopniu rolnicze. Z postępami transformacji wiązało 
się oczekiwanie nadrobienia zaległości nawarstwionych w okresie socjalizmu, 
w szczególności – rozwiązania problemu braku mieszkań. Większa swoboda 
ustrojowa i ożywienie gospodarcze przyczyniły się jednak przede wszystkim 
do rozwoju przedmieść, czyli suburbanizacji. Uwolnienie rynku nierucho-
mości spowodowało wzrost podaży budownictwa mieszkaniowego na tere-
nach niezurbanizowanych, a w konsekwencji nastąpiły migracje mieszkańców 
na przedmieścia. W rezultacie w latach 1995–2005 w postsocjalistycznych 
krajach kandydujących do UE zmalała liczba ludności miejskiej. Największy 
spadek nastąpił w krajach nadbałtyckich, które jeszcze w 1995 r. zaliczały się  
w tym gronie do najbardziej zurbanizowanych. Spadek ten wiązać można też 
ze złą koniunkturą demograficzną, wywołaną deficytem urodzeń, jednak nie-
wątpliwie większą rolę odegrała suburbanizacja. W tym samym czasie wzrosła 
zarówno liczba, jak i odsetek ludności miejskiej w krajach Unii Europejskiej 
w jej ówczesnych granicach (UE–15). Państwa Europy Zachodniej apogeum 
suburbanizacji przechodziły we wcześniejszym okresie, od lat sześćdziesiątych 
do lat osiemdziesiątych XX w. W obrębie UE–15 następowała w latach 1995–
2005 konwergencja stopnia urbanizacji, ponieważ liczba ludności miejskiej 
wzrosła najbardziej w krajach najsłabiej zurbanizowanych: Irlandii i Portuga-
lii, a w nieco mniejszym stopniu również w Grecji. Jak zatem można zauważyć, 
irlandzki „cud gospodarczy” w dużym stopniu związany jest z intensywnym 
rozwojem miast. 

Wykres poniżej przedstawia stopień urbanizacji w 1995r., a przyrost licz-
by ludności w latach 1995-2005.

Państwa przodujące w wzroście ludności miast to: Irlandia, Portugalia, 
Cypr, Holandia. Najmniejszy przyrost zauważa się w takich państwach jak: 
Łotwa, Estonia, Litwa, Rumunia. W Polsce bliski jest 0.

Wykres 2. przedstawia stopień urbanizacji w 2005 r. a prognozowany 
przyrost ludności miejskiej w latach 2005-2015 informację opublikowane zo-
stały w roku 2008.

Państwa przodujące w wzroście ludności miast to: Irlandia, Portugalia, 
Cypr, Luksemburg. Najmniejszy przyrost zauważa się w takich państwach jak: 
Łotwa, Estonia, Litwa, Rumunia, Czechy. W Polsce przyrost naturalny kla-
suję się nieco poniżej 0.
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Wykres 1. Stopień urbanizacji w 1995 r. a przyrost ludności w latach 1995-2005

Źródło: (Radzimski 2008).

Wykres 2. Stopień urbanizacji w 2005 r. a prognozowany przyrost ludności miejskiej w latach 
2005-2015

Źródło: (Radzimski 2008).
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W maju 2004 r. i styczniu 2007 r. Unia Europejska powiększyła się  
o dwanaście państw. Wydarzenie to jest szczególnie znaczące w historii in-
tegracji europejskiej z uwagi na fakt, że większość nowych członków (z wy-
jątkiem Cypru i Malty) stanowią dawne kraje socjalistyczne. Dysproporcje 
stopnia urbanizacji w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej są większe niż 
przed akcesją. Dość wyraźnie zaznacza się podział na stare kraje członkow-
skie oraz nowe kraje akcesyjne. Generalnie rzecz biorąc, stopień urbanizacji 
wśród państw UE jest najniższy w nowych krajach akcesyjnych, szczególnie  
w Europie Środkowo-Wschodniej. Udział ludności miejskiej w nowych kra-
jach Unii (2005 r.), wyłączając szczególny przypadek Malty (93,6%), waha się 
od 73,5% w Czechach do 49,5% w Słowenii. 

Wśród starych państw członkowskich najsilniej zurbanizowany kraj  
to Belgia, a najsłabiej – Portugalia (57,6%). Przewidywanie przyszłego pozio-
mu urbanizacji jest obarczone dużym poziomem niepewności, ponieważ opie-
ra się na założeniach odnośnie do wielkości strumieni migracyjnych pomiędzy 
miastem i wsią. Wynikają stąd różnice pomiędzy prognozami pochodzącymi 
z różnych źródeł. Przykładowo, różnica pomiędzy liczbą ludności miejskiej  
w Polsce w 2030 r. prognozowaną przez Organizację Narodów Zjednoczo-
nych a prognozą Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 1 mln 551,5 tys. 
osób na korzyść prognozy ONZ. Analizując prognozy urbanizacji, należy 
mieć zatem świadomość, że ryzyko ich błędu jest wysokie. 

Rysunek 1. Stopień (procent) urbanizacji na świecie

Źródło: (Jarzyna 2015).

Najbardziej zurbanizowanym kontynentem jest Ameryka Północna 
(ludność miejska stanowiła w 2012 roku 79% całkowitej liczby ludności). 
Najmniej zurbanizowany kontynent to Afryka (ludność miejska stanowi 39% 
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całkowitej liczby ludności). W Europie współczynnik urbanizacji wynosi 
71%. Najbardziej zurbanizowane są oczywiście państwa-miasta – np. Singa-
pur (100%), niektóre państwa Ameryki Łacińskiej (Brazylia – 85%, Argenty-
na – 92%, Urugwaj – 93%), niektóre pustynne kraje arabskie (Katar – 99%, 
Arabia Saudyjska – 82%) i kraje wysoko rozwinięte (Belgia – 97%, Francja – 
86%, Japonia – 91%). Należy też pamiętać, że proces urbanizacji przyspieszył 
w 2 poł. XX wieku. O ile w latach 1950-2000 liczba ludności świata wzrosła  
o 150%, o tyle liczba ludności miejskiej o 320%. Obok eksplozji demogra-
ficznej można więc mówić o eksplozji urbanizacyjnej (Jarzyna, 2012)

Tabela 4. Podstawowe fazy procesu urbanizacji z uwzględnieniem płaszczyzny urbanizacji

Faza Cechy charakterystyczne Typ:

1 wstępna 
urbanizacja

Skupianie się ludności w miastach oraz w centrach 
powstających aglomeracji: napływ ludności do 
miast i aglomeracji jest spowodowany zwiększonym 
zapotrzebowaniem na siłę roboczą dla szybko rozwi-
jającego się przemysłu i w dalszej kolejności usług. 
Najbardziej widocznymi skutkami są gwałtowny 
wzrost odsetka ludności mieszkającej w miastach  
i bardzo wysoka gęstość zaludnienia w ich centrach.

demograficzna, 
ekonomiczna

2 suburbanizacja

Znaczne przyspieszenie napływu ludności do miast, 
które zaczynają gwałtownie zwiększać nie tylko 
liczbę ludności, lecz również rozrastać się prze-
strzennie, gdyż duży odsetek migrantów osiedla się 
w tworzącej się strefie podmiejskiej. Z kolei ludność 
najbardziej zamożna zaczyna opuszczać zatłoczone 
centrum miasta (gdzie spada gęstość zaludnienia)  
i przenosi się do dzielnic rezydencjalnych położo-
nych w strefie podmiejskiej.

demograficzna, 
ekonomiczna, 
przestrzenna

3 dezurbanizacja

Charakterystyczną cechą jest spadek znaczenia 
śródmieścia, następuje przeprowadzka ludności na 
peryferia nie tylko z dzielnic centralnych, lecz także 
z dotychczasowych przedmieść. Powoduje to  
z jednej strony utratę znaczenia śródmieścia  
(w Polsce dobrym przykładem może być utrata 
handlowego znaczenia śródmieścia wielkich miast 
na rzecz peryferii, gdzie są lokalizowane wielkie cen-
tra handlowe z hipermarketami), z drugiej znaczy 
wzrost przestrzenny strefy podmiejskiej. Dezurba-
nizacja jest możliwa z racji przemian w przemyśle 
(automatyzacja i przenoszenie zakładów do strefy 
podmiejskiej), rozwoju motoryzacji i wzrostu 
zamożności społeczeństwa.

ekonomiczna, 
przestrzenna

4 reurbanizacja

Dalszy wzrost zamożności społeczeństwa, w tym 
rozwój motoryzacji oraz przemiany z gospodarce 
(zwłaszcza wzrost znaczenia usług) powodują dalsze 
przemieszczanie się ludności na coraz dalsze od 
śródmieścia peryferie. Intensywne próby mające 
za zadanie przywrócenie znaczenia śródmieściu 
(programy rewitalizacji centrów miast)

społeczna, 
przestrzenna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Solecki, Malikowski 1999).
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Tabela 1. prezentuję cztery podstawowe fazy procesu urbanizacji ich cha-
rakterystykę z uwzględnieniem płaszczyzny urbanizacji. Proces rozpoczyna się 
od urbanizacji wstępnej, następnie dochodzi do suburbanizacji kiedy ludność 
przenosi się na peryferie miast mówimy o dezurbanizacji po którym następu-
je reurbanizacji. Fazy te trwają na przestrzeni lat. Faza urbanizacji dzieli się 
na typ demograficzny i ekonomiczny. Faza suburbanizacji na demograficzny, 
ekonomiczny i przestrzenny. Faza dezurbanizacji natomiast na ekonomiczny 
i przestrzenny. Natomiast faza reurbanizacji wyróżnia typ społeczny i prze-
strzenny. Rysunek poniżej przedstawia cztery płaszczyzny urbanizacji.

Rysunek 2. Płaszczyzny urbanizacji.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Jałowiecki 1999).

Rysunek 2. przedstawia płaszczyzny urbanizacji, wśród których wyróż-
niamy cztery: urbanizacja demograficzna, ekologiczna, przestrzenna oraz 
urbanizacja społeczna. Wskaźnik urbanizacji to:

• wskaźnik określający procentowy udział ludności miejskiej w ogól-
nej liczbie ludności w danym kraju (na danym obszarze);

• wskaźnik określający liczbę miast na jednostkę powierzchni;
• wskaźnik określający liczbę miast w stosunku do ich wielkości (klasy);
• wskaźnik określający rozmieszczenie ludności w miastach, ze wzglę-

du na ich klasę;
• wskaźnik określający koncentrację miast na danym obszarze.

Rysunek powyżej przedstawia wzór na wskaźnik urbanizacji. Liczbę lud-
ności w miastach należy podzielić przez liczbę ludności ogółem, wynik po-
mnożyć razy 100%.
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Rysunek 3. Wzór na wskaźnik urbanizacji

gdzie:
U - wskaźnik urbanizacji
Lm - liczba ludnosci w miastach
L - liczba ludnosci ogółem

Źródło: (Mazurek 2020).

POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI 
PROCESU URBANIZACJI

Możemy wyróżnić pozytywne oraz negatywne skutki urbanizacji.  
Do pozytywnych możemy wymienić: 

• rozwinięta infrastruktura techniczna; 
• ułatwiony dostęp do dóbr kultury, służby zdrowia, szkół, wyższych 

uczelni; powszechniejszy; 
• dostęp do informacji i nowoczesnych technologii; 
• większa możliwość rozwijania zainteresowań; 
• większy komfort życia; 
• łatwy dostęp do komunikacji; 
• większy rynek pracy duży rynek zbytu; 
• większy wybór towarów w sklepach (Maik 1997).

Do negatywnych natomiast zaliczamy:

• problemy komunikacyjne: zbytnie zagęszczenie ruchu, „korki” pro-
blemy z wodą i z odprowadzaniem dużej ilości ścieków problemy  
z gromadzeniem i utylizacją śmieci; 

• wzrost powierzchni śmietnisk; 
• zwiększenie hałasu rozpowszechnianie się chorób cywilizacyjnych; 
• wysokie ceny nieruchomości; 
• wzrost liczby bezdomnych; 
• zmniejszenie powierzchni gruntów zielonych; 
• pogłębianie się różnic cywilizacyjnych dzielnice nędzy i bogactwa; 
• wzrost przestępczości i patologii anonimowość; 
• przyczyniająca się do znieczulicy społecznej; 
• zmiana modelu rodziny; 
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• rozpad więzi rodzinnych; 
• spadek poczucia bezpieczeństwa (Maik 1997).

IMPLIKACJE DLA BEZPIECZEŃSTWA 
DEMOGRAFICZNEGO ORAZ PAŃSTW I PODMIOTÓW 
NA ARENIE MIĘDYZNARODOWEJ

Gdy prosi się zarówno naukowców, jak i polityków o wymienienie trzech 
najważniejszych problemów współczesnego świata, to prawie jednomyślnie 
twierdzą, że są to: zagrożenie atomowe, głód i wzrost miast. Traktują więc 
galopującą urbanizację jako globalne niebezpieczeństwo.

Jako świadome społeczeństwo winniśmy bacznie obserwować pozytywne 
jak i negatywne skutki. Zastanowić się czy można przeciwdziałać tym nega-
tywnych, jeśli tak to w jaki sposób. Troszcząc się o bezpieczeństwo demo-
graficzne, szczególnie gdy współcześnie wiele państw zmaga się z ujemnym 
przyrostem naturalnym, a w innym obszarze świata miasta są przeludnione 
co obniża komfort i jakoś życia społeczeństw. Uwagę należy zwrócić także na 
podmioty międzynarodowe jako przykład można przywołać różnorakie or-
ganizacje, związki czy współprace państw w danej dziedzinie. Te podmioty 
także odczuwają zmiany jakie wynikają ze zmieniającej się sytuacji związanej 
z bezpieczeństwem demograficznym. Implikuję się, iż podmioty państwowe 
jak i organizację międzynarodowe powinny zwracać uwagę czy rozpoczynane 
procesy jaki czynniki- jeśli mają na nie jakiś wpływ jako podmioty zewnętrzne 
przyniosą pozytywne czy negatywne skutki dla bezpieczeństwa demograficz-
nego. Warto odwołać się do wartości jaką jest myślenie przyszłościowe o ko-
lejnych pokoleniach niż przestawianie ponad to swoich prywatnych korzyści.

PODSUMOWANIE

Ziemia stała się planetą miast, a proces urbanizacji jest jednym z najbar-
dziej uderzających przejawów współczesnej cywilizacji, obserwuje się zarówno 
jego skutki pozytywne, jak i negatywne. Ma on duży wpływ na dynamikę 
i przestrzenną strukturę produkcji społecznej oraz na warunki życia ludno-
ści. Szczególnie jaskrawo zarysowuje się tendencja do nadmiernego, wręcz 
niebezpiecznego wzrostu wielkich miast (miast „milionowych”, aglomeracji 
miejskich, megalopolis) i rozległych stref zurbanizowanych oraz ściśle z tym 
związana nierównomierność w rozwoju osadnictwa na różnych obszarach 
(Szymańska 1989, s. 56).
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Reasumując powyższe rozważania zauważyć można tendencję wzrostową, 
jeśli chodzi o wzrost liczby mieszkańców. W odpowiedniej polityce państw 
i podmiotów należy uwzględnić dbanie o racjonalnie prowadzoną politykę 
demograficzną. Już dziś należy zwrócić uwagę jakie skutki dla przyszłych 
pokoleń przyniesie szybki rozwój społeczeństw, rozwój miast. W niniejszej 
analizie nie można ominąć uwzględnieniem środowiska naturalnego, a także 
z poszanowaniem ludzkiego życia, które jest nadrzędną wartością. Szukając 
rozwiązania w formie społecznego konsensusu oraz uwzględniając potrzebę 
odczuwania bezpieczeństwa jako jednostki jako wartości potrzebnej do roz-
woju i trwania.
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THE URBANIZATION PROCESS BASED  
ON THE ANALYSIS OF THE XX AND XXI CENTURY 

AND THE STATE OF DEMGRAPHIC SAFETY. 
IMPLICATIONS FOR INTERNAL SECURITY 

AND INTERNATIONAL ENTITIES

Summary: The aim of this article is to present the subject of the urbaniza-
tion process. I refer to the definition of the urbanization process, the city, the 
history of cities and the changes taking place over the twentieth and twenty- 
first centuries as well as the population statistics of European countries  
and the whole world. The presented topic is analyzed in the broader context  
of the world's demographic security, taking into account the implications for 
the internal security of the state entity. Issues such as the index of the urban-
ization process, four main stages of urbanization, including their names and 
characteristics, were presented. The four planes of urbanization as well as the 
positive and negative effects of the urbanization process were also discussed.  
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The considerations end with a summary and implications, taking into account 
the factors that may affect the situation of changing the level of demographic 
security and the internal security of states and entities on the international 
arena.

Keywords: security, demography, urbanization, urbanization index
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UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

PODATKI W KOŚCIELE KATOLICKIM

Streszczenie: Mimo powszechnej opinii księża są zobowiązani do płace-
nia podatków. Celem artykułu jest m.in. porównanie płaconych podatków 
przez księży katolickich – wikariuszy i proboszczy. Celem było również 
określenie stopy podatkowej dla księży. Przedmiotem badań niniejszego  
artykułu jest podatek płacony przez osoby duchowne w Kościele Katolic-
kim do Skarbu Państwa. W artykule zostały wykorzystane m.in. takie me-
tody badawcze, jak: przegląd literatury przedmiotu, porównawcza oraz me-
toda dedukcji (wyprowadzanie wniosków z założeń uznanych za prawdziwe) 
i syntezy (zebranie pewniej ilości literatury, co miało na celu dokładne po-
znanie badanego zjawiska). Dzięki zastosowanym metodom badawczym 
stwierdzono, że osoby duchowne płacą mniejsze podatki od osób świeckich 
oraz płacą je raz na kwartał. Proboszcz płaci większe podatki niż wikariusz  
w takiej samej parafii. Kwota ryczałtu jest zależna od liczby mieszkańców miej-
scowości/gminy, na której położona jest parafia. Określona stopa podatkowa 
osób duchownych znacznie różni się od stopy podatkowej osób świeckich.

Słowa kluczowe: podatek, ryczałt, Kościół, parafia

WPROWADZENIE 

Mimo powszechnej opinii osoby duchowne w Polsce mają obowiązek 
płacenia podatków. Można jednak wnioskować, że kwota odprowadzana 
przez nich do Skarbu Państwa jest mała po ulgach podatkowych, zwolnieniach,  
a także innych przywilejach z tym związanych. Kwestie podatkowe proboszczy 
i wikariuszy są uregulowane m.in. w ustawie o podatku dochodowym od osób 
prawnych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku 
od towarów i usług, czy ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (PodatkiGP 2022). 
Przywilejem osób duchownych jest np. fakt, że nie podlegają opodatkowaniu 
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zyski z tzw. „tacy”, czy za sakramenty (chrzest, ślub, czy pogrzeb). Tak samo 
wpływy tytułem darowizny na cele charytatywne mogą być w całości odli-
czone od dochodu. Według art. 17 ust. 1 pkt. 4a Ustawy z dnia 15 listopada 
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych dochody te stanowią zysk 
z niegospodarczej działalności Kościołów i są one zwolnione od podatku do-
chodowego od osób prawnych (u.p.d.o.f.). 

Według ustawy o podatku od towarów i usług część podmiotów jest 
zwolnionych z obowiązku odprowadzania podatku VAT. Do tych pod-
miotów zalicza się m.in. kościoły oraz związki wyznaniowe. Według ustawy  
o podatku dochodowym od osób prawnych od podatku CIT zwalnia się do-
chody kościelnych osób prawnych z niegospodarczej działalności statutowej 
(PodatkiGP 2022). Księża nie są opodatkowani na zasadach ogólnych, czyli 
nie wykazują w zeznaniu podatkowym wysokości dochodu. Osoby duchowne 
są jednak zobowiązane do złożenia deklaracji podatkowych. Muszą oni złożyć 
formularz PIT-19A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, która 
została zapłacona i odliczona od zryczałtowanego podatku dochodowego od 
przychodów osób duchownych w konkretnych kwartałach roku podatkowe-
go do 31 stycznia po roku podatkowym (PodatkiGP 2022).

ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY

Zryczałtowany podatek dochodowy jest rodzajem opodatkowania do-
chodu osobistego, z której mogą skorzystać głównie przedsiębiorcy, którzy 
prowadzą jednoosobowe działalności (dla małych i średnich przedsiębiorstw) 
(Lityńska 2007, s. 179 – 185). Według art. 1 Ustawy o zryczałtowanym po-
datku dochodowym, możliwość z opodatkowania w formie ryczałtu posiadają 
jednostki:

• prowadzące pozarolniczą działalnością gospodarczą,
• sprawujące funkcję osób duchownych (według art. 42 u.z.p.d.o.f. 

ryczałt od przychodów osób duchownych obejmuje w swym zakre-
sie przedmiotowym przychody danych osób otrzymane w związku 
z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim (Mastalski, 
Fojcik-Mastalska 2013, s. 306),

• osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, 
poddzierżawy itp., jeśli nie są one związane z pozarolniczą działalno-
ścią gospodarczą,
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• osiągające przychody ze sprzedaży opisanej w Ustawie o podatku 
dochodowym od osób fizycznych z 1991 roku,

• osiągające przychody przedsiębiorstwa bez osobowości prawnej oraz 
przejęte w wyniku spadku uzyskane od momentu otrzymania spad-
ku do dnia, w którym wygasa zarząd sukcesyjny, czy uprawnienie do 
powołania zarządcy sukcesyjnego (u.z.p.d.o.f.).

Ryczałt w prawie podatkowym występuje jako:

• element konstrukcji prawa materialnego – ten ryczałt polega głów-
nie na tym, że normodawca posługuje się wielkościami globalnymi, 
które są ustalone z góry w ustawie, gdy tworzy podatkowoprawny 
stan faktyczny. Przykładem ryczałtu jako elementu konstrukcji pra-
wa materialnego może być np. ustalenie w podatku dochodowym, 
który jest uregulowany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych, wielkości kosztów, które pod-
legają odliczeniu od przychodu podatkowego w określonej kwocie 
albo w stosunku procentowym do przychodu 

• instytucja postępowania podatkowego – ten ryczałt polega na tym, 
że oblicza się należności podatkowe bez ustalenia podstawy opodat-
kowania według jej konstrukcji w ustawach normujących podatki 
(dochodu czy przychodu itd.), zgodnie z przyjętą dla ryczałtu pod-
stawą obliczania podatku. Może to być ryczałt kwotowy, czyli ze-
wnętrzne oznaki działalności podatnika albo ryczałt procentowy, 
czyli przyjęta specjalnie dla ryczałtu podstawa obliczania oraz stawka 
podatkowa. Istnieje jeszcze ryczałt umowny, który nie jest stosowa-
ny w Polsce (Mastalski, Fojcik-Mastalska 2013, s. 305).

Mimo to, że ryczałt w postępowaniu podatkowym jest zewnętrznie po-
dobny do ryczałtu w prawie materialnym, to w znacznym stopniu się od niego 
różni. Ryczałtowe ustalanie należności podatkowych to zamierzone przez nor-
modawcę odejście od pełnej realizacji prawa materialnego. Ryczałt w prawie 
materialnym to element tego prawa i stanowi wyjątek od generalnych zało-
żeń konstrukcji podatkowoprawnego stanu faktycznego (Mastalski, Fojcik- 
Mastalska 2013, s. 305).

Korzystając z instytucji ryczałtu w płaszczyźnie materialnoprawnej, czy 
proceduralnej, należy mieć na uwadze fakt, że może on prowadzić do sprzecz-
ności z zasadą sprawiedliwości opodatkowania, jego równości oraz powszech-
ności. O jego zastosowaniu zatem mogą decydować tylko praktyczne aspek-
ty opodatkowania. Głównie dotyczy to sytuacji, kiedy ustalanie podstawy 
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opodatkowania w oparciu o jej determinację prawną pociągałoby za sobą duże 
koszty w porównaniu z efektami. Ryczałt utrudnia również skuteczność poli-
tyki podatkowej oraz jej elastyczność, a także nierzadko jest sprzeczny z istotą 
i celami prawa podatkowego. Najbardziej niebezpieczne są zmiany z powodu 
ryczałtu założeń ustaw regulujących poszczególne podatki. Określone man-
kamenty ryczałtu powodują, że we współczesnych systemach podatkowych 
traktuje się go jako wyjątkową instytucją prawną (Mastalski, Fojcik-Mastalska 
2013, s. 305). 

Podatnik ma również możliwość zrzeknięcia się prawa do ryczałtu na 
dwa sposoby: 

• domniemany – nie składa wcześniej oświadczenia o wyborze opo-
datkowania w formie ryczałtu

• bezpośredni – składa wcześniej odpowiednie oświadczenie. 

Jeśli podatnik zrzeknie się tego prawa, to będzie podlegał opodatkowaniu 
na zasadach ogólnych (Mastalski, Fojcik-Mastalska 2013, s. 306).

HISTORIA PODATKÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 
W POLSCE 

W okresie międzywojennym interesy opodatkowania, a także zwolnienia 
od podatków Kościoła katolickiego opierano na ustawodawstwie podatko-
wym i na postanowieniach konkordatu oraz na przepisach prawa kanoniczne-
go. W danym okresie księża korzystali w przestronnym zakresie ze zwolnień 
od podatków przychodowych oraz majątkowych. Zwolnienia od podatku 
przyznawano w sposób postanowień konkordatu, jeśli prawo podatkowe nie 
przewidywało takich zwolnień. Ustawodawstwo podatkowe w Polsce często 
ulegało zmianom w okresie międzywojennym. Powodem tego były rosnące 
potrzeby finansowe państwa, nieraz doraźne oraz pod wpływem nacisku sfer 
gospodarczych, głównie kapitalistycznych (Pietrzak 2003, s. 193-194). 

Zasadnicze znaczenie, jeśli chodzi o proces unifikacji podatków bezpo-
średnich miała ustawa z dnia 16 lipca 1920 roku o państwowym podatku do-
chodowym, która była wzorowana na podatku pruskim. Celem ustawodawcy 
było, aby podatek dochodowy stanowił podstawowe źródło dochodów pań-
stwa. Dany podatek spełniał nadzieje, które w nim pokładano z punktu wi-
dzenia fiskalnego, a dodatkowo najbardziej ze wszystkich podatków spełniał 
zasadę sprawiedliwości, jednocześnie będąc podatkiem elastycznym (Pietrzak 
2003, s. 193-194). 
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Opodatkowanie Kościoła katolickiego było oparte nie tylko na usta-
wodawstwie podatkowym, ale także na postanowieniach konkordatu  
z 1925 roku1. Konkordat ten w art. XV ustanawiał, że majątek osób duchow-
nych, a także majątek osób zakonnych i prawnych kościelnych miał podle-
gać opodatkowaniu analogicznie z majątkiem obywateli Polski, a także osób 
prawnych świeckich. Budynki, które były poświęcone służbie Bożej, domy 
przygotowujące zakonnice oraz zakonników, którzy składają śluby ubóstwa, 
seminaria duchowne czy dobra i prawa majątkowe, których dochody prze-
znaczano na zadania kultu religijnego i nie stanowiły dochodów osobistych 
beneficjentów były wyjątkiem od danej reguły. Budynki biskupów oraz du-
chowieństwa parafialnego, a także ich lokale urzędowe były traktowane przez 
Skarb Państwa w taki sam sposób, jak pomieszczenia urzędowe funkcjonariu-
szy oraz lokale instytucji państwowych. Obydwie polskie konstytucje oma-
wianego okresu (marcowa z 17.03.1921 r. oraz kwietniowa z 23.04.1935 
r.) kreowały przesłanki, aby traktować w ustawodawstwie polskim kościoły 
oraz związki wyznaniowe, a także pracowników kultu religijnego jako osoby 
posiadających pewne przywileje z powodu pełnionych zadań w porównaniu  
z innymi osobami fizycznymi oraz prawnymi (Pietrzak 2003, s. 199). 

W Polsce, gdy zakończyła się II wojna światowa na początku korzystano 
z systemu podatkowego okresu dwudziestolecia międzywojennego. W efek-
cie ustaleń układu jałtańskiego, a także objęcia Polski wpływami sowieckimi  
w ustawodawstwie podatkowym coraz bardziej stosowano obce dotychczaso-
wej kulturze prawnej wzory ustawodawstwa radzieckiego, które polegały na 
konflikcie z zasadą równości podatników wobec prawa. Zmiany ustrojowe po 
II wojnie światowej o których wspomniano, a zwłaszcza zerwanie konkordatu 
z 1925 r. zadecydowały o kierunku zmian, jakie nastąpiły na odcinku usta-
wodawstwa podatkowego oraz stosunków pomiędzy państwem a Kościołem 
(Pietrzak 2003, s. 199).

Według dekretów oraz ustaw o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, osoby duchowne w przeszłości miały obowiązek prowadzenia ksiąg 
podatkowych, które w swobodny sposób uznawane były za dowód w prze-
biegu ustalania podstawy opodatkowania. Po październiku 1956 r. istniała 
możliwość, aby ustalić inny sposób opodatkowania duchownych, a kon-
kretniej został wprowadzony ryczałtowy sposób ustalania wysokości docho-
dów, który zależał od liczby mieszkańców parafii i jej położenia. Ten sposób 

1 Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Rzymie  
dn. 10 lutego 1925 r.
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opodatkowania został ustalony okólnikiem ministra finansów z 25 lutego 
1959 r. i przetrwał do 9 kwietnia 1982 r. (Dz. U. z 1982 r., nr 12, poz. 96)  
i 20 grudnia 1991 r. (Dz. U. 1991 r., nr 124, poz. 552). Na mocy tych rozpo-
rządzeń ustanowiono osobie duchownej nie tak, jak do tej pory przewidywaną 
wysokość dochodu, a kwotową, kwartalną wysokość podatku, która zależała 
od funkcji duchownego, liczby mieszkańców parafii (a nie wiernych), a także 
jej położenia (PTX 2022).

Na mocy art. 42 ust.1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałto-
wanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne (Dz. U. z 1989 r. nr 144, poz. 930 ze zm.) opodatkowanie 
duchownych otrzymało swoją klarowną podstawę ustawową. Dana ustawa 
reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym wybrane 
przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność 
gospodarczą oraz przez osoby duchowne. Osoby duchowne prawnie uzna-
nych wyznań (m.in. katolicyzm, protestantyzm, buddyzm, islam, prawosła-
wie judaizm itd..), które otrzymują przychody z opłat pozyskiwanych z uwagi 
na pełnione funkcje o charakterze duszpasterskim, opłacają podatek docho-
dowy, jako ryczałt od przychodów osób duchownych (art.2 pkt 2 Ustawy). 
Państwo potraktowało proboszczów i wikariuszy w podobny sposób jak osoby 
fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Osoby duchowne 
płacą podatek zryczałtowany, czyli nie płacą go od dochodu, tylko co kwartał 
płacą konkretną kwotę. Dane stawki ryczałtu są zamieszczone w załącznikach 
5 i 6 do ustawy i stosuje się je tak samo do osób duchownych innych wyznań, 
którzy sprawują podobne funkcje (PTX 2022).

ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY  
OD PRZYCHODÓW KSIĘŻY W KOŚCIELE KATOLICKIM

W ciągu 14 dni od objęcia funkcji o charakterze duszpasterskim osoby 
te zawiadamiają odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczę-
ciu sprawowania funkcji. Podatek dotyczy osób duchownych, które osiągają 
przychody z opłat uzyskiwanych dzięki pełnionym funkcjom duszpasterskim. 
W załącznikach 5 oraz 6 do Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałto-
wanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne określono stawki ryczałtu od przychodów proboszczów oraz 
od przychodów wikariuszy. Dany ryczałt obniża się o kwotę stawki na ubez-
pieczenie zdrowotne. Przepisy te stosuje się nie tylko do osób duchownych 
Kościoła Katolickiego, ale do wszystkich wyznań (Szczodrowski 2007, s. 154). 
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Stawki podane są kwotowo i zależą od sprawowanej funkcji przez osobę 
duchowną (np. wikariusz czy proboszcz), a także od liczby mieszkańców na 
terenie objętym przez nią działalnością duszpasterską. Wikariusz i proboszcz 
mają możliwość zrzeknięcia się zryczałtowanego opodatkowania i tym samym 
przejść na zasady ogólne, czyli opodatkowaną księgę przychodów i rozchodów.

W tabeli 1 przedstawiono kwartalny ryczałt, jaki płaci proboszcz uwzględ-
niając liczbę mieszkańców danej parafii. 

Tabela 1. Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów (stan na 2021 rok)

W parafiach o liczbie mieszkańców Wysokość stawek w złotych

powyżej do

— 1000 458

1000 2000 522

2000 3000 562

3000 4000 616

4000 5000 670

5000 6000 732

6000 7000 797

7000 8000 861

8000 9000 929

9000 10000 1009

10000 12000 1099

12000 14000 1191

14000 16000 1297

16000 18000 1404

18000 20000 1520

20000 — 1648

Źródło: (u.z.p.d.o.f.).

Jak można zauważyć najmniejszą kwotę odprowadzaną co kwartał do 
Skarbu Państwa płaci proboszcz, który sprawuje swoją posługę w parafii do 
1000 mieszkańców (400 zł), natomiast największą kwotę płaci proboszcz spra-
wujący swoją posługę w parafii powyżej 20000 mieszkańców (1431 zł). Im 
więcej osób mieszkających na terenie danej parafii, tym większy jest ryczałt 
płacony przez proboszcza. 

W tabeli 2 przedstawiono kwartalny ryczałt, jaki płaci wikariusz uwzględ-
niając liczbę mieszkańców danej parafii. 
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Tabela 2. Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów wikariuszy (stan na 2021 rok)

W parafiach 
o liczbie 
mieszkańców

Jeżeli siedziba 
parafii znajduje 
się:

powyżej do

na terenie gminy  
lub miasta o liczbie 
mieszkańców  
do 5 000

w mieście 
o liczbie 
mieszkańców

powyżej 5 000 
do 50 000 powyżej 50 000

wysokość stawek  
w złotych

— 1000 137 288 415

1000 3000 415 435 435

3000 5000 435 463 480

5000 8000 445 480 493

8000 10000 463 504 520

10000 — 480 520 531

Źródło: (u.z.p.d.o.f.).

Jak można zauważyć, wikariusz płaci najmniejszy ryczałt w parafii do 
1000 mieszkańców, która znajduje się na terenie gminy, albo miasta do 5000 
mieszkańców (122 zł). Największy ryczałt płaci wikariusz w parafii powyżej 
10000 mieszkańców, która znajduje się na terenie miasta bądź gminy powy-
żej 50000 mieszkańców (464 zł). Podobnie, jak w przypadku proboszcza – 
im większa liczba mieszkańców na terenie parafii, tym większy ryczałt płaci 
wikariusz. 

Porównując ryczałt płacony przez wikariusza i proboszcza można za-
uważyć, że większą kwotę płaci proboszcz, niż wikariusz. Najmniejszą kwotę 
ryczałtu kwartalnego, jaką może zapłacić wikariusz, to 83 zł, natomiast pro-
boszcz 257 zł Największą kwotę, jaką może zapłacić wikariusz, to 299 zł, na-
tomiast proboszcz 911 zł

ZAROBKI KSIĘŻY W KOŚCIELE KATOLICKIM 

Nie można jednoznacznie stwierdzić, ile zarabiają Księża z poszczegól-
nych parafii. Przyjmują oni inne kwoty („co łaska”, ale często są ustalone 
minimalne kwoty) za sakramenty i różne otrzymują w ramach kolęd, czy  
z tzw. „tacy”, albo wpłat na konto. 



77

PODATKI W KOŚCIELE KATOLICKIM

Na rysunku 1 przedstawiono roczne przychody jednej z Parafii na tere-
nie Trójmiasta, które udostępnił Proboszcz na oficjalnej stronie Kościoła, co 
może pokazać wyobrażenie tego, ile Księża mogą zarobić w parafiach w Polsce. 

Wykres 1. Przychody parafii na terenie Trójmiasta w roku 2020 (w zł)

Źródło: (NP. 2022).

Jak można zauważyć, najwięcej przychodów w parafii w 2020 roku otrzy-
mano z tzw. kolekty (prawie 140 tys. zł), natomiast najmniej z udzielonych 
sakramentów (łącznie za chrzest, ślub, pogrzeb) (ponad 34 tys. zł). 

Przychody z sakramentów wyniosły 34 300 zł, natomiast po odjęciu 
kosztów posługi organisty (70 zł za pogrzeb, których w 2020 roku było  
91 oraz 100 zł za ślub, których w 2020 roku było 10) zarobki dla parafii wy-
niosły 26 930 zł (w tym koszty posługi księdza, które wynosiły: za pogrzeb 

– 80 zł oraz ślub – 100 zł). 
W każdym miesiącu przychody z kolekty się różniły. Na wykresie  

2 przedstawiono przychody z kolekty w poszczególnych miesiącach  
w 2020 roku w jednej z parafii na terenie Trójmiasta. 

Jak można zauważyć najwięcej przychodów z kolekty w 2020 roku pa-
rafia otrzymała w styczniu (ponad 16 tys. zł), natomiast najmniej w kwietniu 
(ponad 6 tys. zł). W marcu nastąpił największy spadek przychodów z kolekty 
w porównaniu z poprzednim miesiącem. 
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Wykres 2. Przychody z kolekty w 2020 roku w parafii w Trójmieście (w zł)

Źródło: (NP. 2022).

W tabeli 3 przedstawiono roczne przychody parafii w Trójmieście oraz 
średnie miesięczne i trzymiesięczne przychody. 

Tabela 3. Przychody parafii w Trójmieście (2020 rok)

Rodzaj przychodu Przychód roczny 
(zł)

Średni przychód 
miesięczny (zł)

Średni przychód trzymie-
sięczny (zł)

Sakramenty 26 930 2 244,17 6 732,50

Kolęda 30 810 2 567,50 7 702,50

Kolekta 139 204 11 600,33 34 801,00

Wpłaty na konto 57 201 4 766,75 14 300,25

Razem 254 145 21 179 63 536
Źródło: (NP. 2022).

Jak widać, najważniejszym przychodem w parafii jest kolekta. Średni 
miesięczny przychód parafii, to 21 792,91 zł Kwota za sakramenty jest kwotą 
po odjęciu kosztów posługi organisty. Otrzymana kwota, to przychody Wika-
riusza i Proboszcza razem. 

W mieście, do którego należy parafia jest niecałe 471 tys mieszkańców, 
natomiast w parafii zameldowanych jest 7 791 osób. Dzięki tym danym moż-
na sprawdzić jaką kwotę ryczałtu płacą księża w danej parafii (w zł). W tabeli  
4 przedstawiono kwoty ryczałtów płaconych przez Wikariusza oraz Probosz-
cza w jednej z parafii w Trójmieście. Wyliczono również średnią miesięczną 
kwotę płaconą do Skarbu Państwa oraz roczną. 
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Tabela 4. Kwota ryczałtu w parafii w Trójmieście

Ksiądz Średnia miesięczna  
stawka ryczałtu

Stawka ryczałtu Średnia roczna  
stawka ryczałtu

Proboszcz 287 861 3444

Wikary 164,33 493 1972

Razem 451,33 1354 5416

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z (NP. 2022).

Jak można zauważyć na przykładzie parafii w Trójmieście średnia mie-
sięczna kwota proboszcza i wikarego razem odprowadzana do Skarbu Państwa 
nie przekracza 452 zł Ich suma ryczałtu razem wynosi 1354 zł, co rocznie daje 
kwotę 5416 zł 

W tabeli 5 obliczono stopę podatkową jaką płacą razem Proboszcz i Wi-
kariusz. Nie można jednoznacznie stwierdzić, ile z przychodów z parafii otrzy-
muje Proboszcz, a ile Wikariusz, dlatego obliczono stopę podatkowa razem. 

Tabela 5. Stopa podatkowa na przykładzie parafii w Trójmieście

Data Przychody parafii 
(zł)

Kwota odprowadzana do 
Skarbu Państwa (zł)

Stopa podatkowa 
(%)

miesięczne 21 179 451,33 2,13

trzymiesięczne 63 536 1354

roczne 254 145 5416

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z (NP. 2022).

Jak można zauważyć stopa podatkowa Księży w danej parafii wynosi ok. 
2,13%. Po odliczeniu wydatków na: podatek od nieruchomości (108 zł rocz-
nie), kurię i seminarium (w 2020 roku zapłacono 58 588 zł razem z zaległo-
ściami z poprzednich lat), a także na pensje osób świeckich zatrudnionych  
w parafii (67 300 zł w 2020 roku) stopa podatku wyniesie ok. 4,23%. Jak wi-
dać kwota ta w porównaniu do płaconych podatków przez osoby świeckie jest 
bardzo niska, gdzie np. wysokość podatku liniowego wynosi 19%, natomiast 
skala podatkowa wynosi 17% i 32%.

PODSUMOWANIE

Zasady działania ryczałtu, a także związane z nim obowiązki podatników 
oraz przysługujące im przywileje są ustalone w Ustawie z 20.11.1998 r. o zry-
czałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne (Frymark 2003, s. 160).
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Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych dochody z tzw. „tacy” są zyskiem księży z niegospodarczej 
działalności Kościołów i zwolniono od podatku dochodowego od osób praw-
nych (art. 17 ust 1 pkt 4a u.p.d.o.f.).

Gdy osoba obejmie funkcję o charakterze duszpasterskim, to jest zobowią-
zana do zgłoszenia do odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego, że rozpo-
częła sprawować takową funkcji (art. 42.2 u.z.p.d.o.f.). Księża, którzy osiągają 
przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charak-
terze duszpasterskim muszą opłacać od tych przychodów podatek dochodowy  
w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych (art. 42.1 u.z.p.d.o.f.).

Kwoty ryczałtu odprowadzane przez Księży do Skarbu Państwa znacznie 
różnią się od kwot płaconych przez osoby świeckie. Osoby duchowne płacą 
nawet od 8 do ponad 15 razy mniejsze podatki niż osoby świeckie. 

Należy jednak mieć na uwadze fakt, że osoby duchowne, mimo licznych 
zwolnień również płacą podatki. Gdy obejmują funkcję nauczyciela religii, to 
płacą takie same podatki, jak osoby świeckie. Tak samo płacą podatki, gdy 
prowadzą działalność gospodarczą (KsInf 2022).
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TAXES IN THE CATHOLIC CHURCH 

Summary: Despite popular belief, priests are obliged to pay taxes. The pur-
pose of the article is to compare the taxes paid by Catholic priests – vicars 
and pastors. The aim was also to establish a tax rate for priests. The subject of 
this article is the tax paid by clergymen in the Catholic Church to the State  
Treasury. Research methods such as scientific sources and comparative me-
thods are used in the article. Applied research methods have shown that clergy-
men pay fewer taxes than laymen and pay them quarterly. A pastor pays more 
taxes than a vicar in the same parish. The amount of the lump sum depends  
on the number of inhabitants of the place/commune where the parish is located. 
A certain tax rate for clergymen differs considerably from that for laymen.

Keywords: Tax, lump sum, church, parish
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COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY 
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

SOCJOLOGICZNE UJĘCIE 
DOŚWIADCZENIA PORONIENIA     

LUB MARTWEGO URODZENIA

Streszczenie: Celem artykułu jest ujęcie tematu śmierci płodu z perspektywy 
socjologicznej z dostrzeżeniem jego wieloaspektowości. Obecnie wątek ten w 
świadomości społecznej jest mocno ograniczony, a nabiera szczególnego zna-
czenia w zestawieniu z presją posiadania potomstwa czy sytuacją w polskim 
systemie ochrony zdrowia. Może być kryterium pozwalającym na ocenę spo-
łecznego obrazu ojca jako rodzica gorszej kategorii, niepotrzebującego syste-
mowej pomocy w sytuacjach granicznych. Zwrócenie uwagi na stan prawny 
związany ze śmiercią płodu ukazuje stosunek ustawodawcy do cierpienia do-
tykającego duży odsetek obywateli. Dehumanizacja płodów w dyskursie o do-
stępie do przerywania ciąży czy antynatalizmie wskazuje natomiast na obecne 
w społeczeństwie przyzwolenie na dyskusję o tematach trudnych bez okazania 
szacunku osobom, których omawiane problemy szczególnie dotyczą. Jednak-
że, w polskim społeczeństwie widać działania prognozujące pozytywną zmianę 
wagi omawianego tematu w dyskursie publicznym i podejścia zbiorowości do 
doświadczenia śmierci płodu. Temat wybrany został ze względu na potrzebę 
szerokiego spojrzenia na problem poronienia, który dotyczy dużej liczby Polek 
i Polaków.

Słowa kluczowe: poronienie, płód, społeczeństwo, tabuizacja

WPROWADZENIE

W 1908 roku austriacki archeolog Josef Szombathy odkrył jeden z naj-
słynniejszych wytworów kultury prehistorycznej – Wenus z Willendorfu (Ve-
nus of Willendorf. Description… 2021). Posążek kobiety o uwydatnionych 
piersiach, pośladkach i sromie stał się najpopularniejszym w naszych czasach 
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obrazem hołdu płodności – jednego z najwcześniejszych kultów w historii 
ludzkości.

Zdolność do prokreacji pod wieloma kątami była i jest postrzegana, jako 
miara wartości człowieka. Według Tory wezwanie do rozrodu było pierwszym 
nakazem danym przez Boga. Przez wiele wieków w judaizmie bezpłodność 
traktowana była, jako kara za grzechy. W kulturze afrykańskiej poronienie 
jest źródłem stygmatyzacji, ponieważ może być ono traktowane, jako kara za 
rozwiązłość kobiety (Why we need to talk about losing a baby 2021). W ujęciu 
ewolucyjnym głównym zadaniem organizmu – oprócz przeżycia – jest zacho-
wanie ciągłości gatunku. Ponadto, dzieci nadal są pojmowane w zbiorowej 
mentalności, jako zabezpieczenie na przyszłość i darmowa opieka zdrowotna 
na starość.

Niewątpliwie mamy wpojony w społeczną świadomość religijny, ewo-
lucyjny i utylitarny imperatyw posiadania potomstwa. Biorąc to pod uwagę, 
należy uznać doświadczenie poronienia za niezwykle ważny temat, którym 
należy zająć się również w ujęciu socjologicznym.

PORONIENIE JAKO TEMAT TABU W SPOŁECZEŃSTWIE

Dyskurs na całym świecie niemalże nie dotyka tematu poronienia (Why 
we need to talk about losing a baby 2021). Problem niezamierzonej śmierci pło-
du i wszystkich jej konsekwencji w zbiorowej świadomości prawie nie istnieje. 
Dla przykładu w dniach 4-10 kwietnia 2021 roku w wyszukiwarce Google 
słowo poronienie było wyszukiwane w Polsce ponad 3 razy rzadziej niż słowo 
ciąża, 12 razy rzadziej niż szczepionka i ponad 60 razy rzadziej niż koronawirus 
(o którym w przeciwieństwie do śmierci płodu nie trzeba było wówczas czytać 
w internecie, by nieustannie o nim słyszeć) (Google Trends – poronienie, cią-
ża… 2021). Te liczby pokazują, iż temat poronienia jest niewątpliwie tematem 
tabu, skoro zainteresowanie nim jest niewspółmiernie małe względem realnego 
wpływu śmierci płodu na życie Polaków – „około 25% wszystkich kobiet, któ-
re zaszły w ciążę, straciło jedną lub więcej ciąż” (Skrzypczak 2015, s. 85).

Niewątpliwie jednym z głównych objawów tabuizacji omawianego pro-
blemu jest nieinformowanie bliskich o utracie dziecka. Często wynika to  
z faktu nastąpienia poronienia jeszcze przed ujawnieniem faktu zajścia w cią-
żę. Powiedzenie własnym rodzicom o śmierci ich wnuka, gdy ci nie wiedzieli  
o jego istnieniu, może graniczyć z niemożliwością. Zauważalnym schema-
tem postępowania wśród rodziców, którzy doświadczyli śmierci płodu, jest 
ukrywanie kolejnych ciąż w okresie najczęstszych poronień. Bez wątpienia 



85

SOCJOLOGICZNE UJĘCIE DOŚWIADCZENIA PORONIENIA...

jest to forma ochrony samych siebie – tworzenie konieczności informowania  
o śmierci płodu jest zgodą na dzielenie się cierpieniem, którym dzielić się 
wielu nie umie bądź nie chce.

Drugim przejawem tabuizacji poronienia jest nieumiejętność rozmowy 
z bliskimi o poronieniu. W Polsce na żadnym etapie edukacji obowiązkowej 
nie uczy się solidnie psychologii czy umiejętności miękkich. Temat rozmowy 
o cierpieniu, śmierci czy żałobie raczej nie jest poruszany. Skutkuje to tym,  
że poinformowanie bliskich o śmierci dziecka często nie wiąże się z otrzyma-
niem od nich należytego wsparcia. Trudno nie założyć, iż wynika to zazwyczaj 
z nieumiejętności jego okazywania. Na jednym z polskich forów dla rodziców 
o poronieniu jedna z członkiń pisze: „Chcę Wam opowiedzieć moją historię. 
Moi bliscy radzą sobie z tą tragedią na swój sposób – milcząc. A ja muszę wy-
krzyczeć jakoś mój ból” (I znów cisza pod sercem 2021).

Polskie społeczeństwo nadal nie dojrzało do rozmowy o śmierci. Nie 
mówi się np. o samobójstwach, mimo że każdego roku cierpi przez nie mi-
lion Polaków (Czego nie wiesz o samobójstwie? 2021). Milczy się, więc również  
o poronieniach. Należy, zatem zadać sobie pytanie, jak świadczy o kondycji 
społeczeństwa fakt jego upośledzenia w okazywaniu niezbędnego wsparcia  
w sytuacjach granicznych.

Społeczna zmowa milczenia o temacie poronienia może prowadzić do 
tragicznych konsekwencji - zabiera wielu osobom możliwość przeżycia żałoby. 
Rytuał pozwalający przejść przez doświadczenie straty jest jedną z podstawo-
wych potrzeb psychologicznych człowieka. Żałoba jest, zatem odpowiedzią 
na konieczność mądrego i zdrowego pogodzenia się ze śmiercią bliskiej osoby.

Tabuizacja poronienia uniemożliwia jej swobodne przeżycie. Oczywi-
ście, jeśli przeżywanie żałoby po cichu jest dobrowolnym wyborem rodziców, 
należy się tej decyzji podstawowy szacunek. Wielu spośród nich jest jednak 
zmuszonych do ukrywania swojego bólu przez to, że ich otoczenie nie jest na 
tyle dojrzałe, by zachować się odpowiednio.

Stygmatyzacja i tabuizacja poronienia to zjawisko obecne na całym świe-
cie. W odpowiedzi na to od 1988 roku w Stanach Zjednoczonych obchodzi 
się Dzień Dziecka Utraconego, znany tam jako Dzień Pamięci Dzieci Nie-
narodzonych i Zmarłych. W Polsce wyróżnienie takiego dnia rozpoczęło się 
w 2004 roku. Polskie społeczeństwo dojrzało już na tyle, by – również dzię-
ki temu świętu – o utracie dziecka mówić w mediach. Być może tylko raz  
w roku, ale ma to potencjał rozpoczęcia przełomu, początku uwrażliwiania na 
cierpienie związane ze śmiercią płodu.
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Należy jasno powiedzieć, iż bierność (będąca de facto milczącą akcep-
tacją statusu quo) w dziedzinie tabuizacji poronienia dosłownie prowadzi do 
śmierci. Śmierć płodu może być przyczyną różnych chorób i zaburzeń psy-
chicznych, m.in. depresji czy zespołu stresu pourazowego (Your mental health 
2021). Te z kolei prowadzą niejednokrotnie do samobójstw. Nieporuszanie 
tematu poronienia w przestrzeni publicznej i powiązane z tym nieokazywanie 
wsparcia rodzicom po stracie dziecka jest przyzwoleniem na przeżywanie tak 
dużego cierpienia bez żadnej pomocy – jest potencjalną zgodą na czyjąś depre-
sję, która może doprowadzić do kolejnej śmierci.

PORONIENIE A SPOŁECZNA PRESJA POSIADANIA 
POTOMSTWA

W polskim społeczeństwie funkcjonuje praktyka zbyt dużego intere-
sowania się cudzym życiem, któremu brak podstawowej empatii, wrażliwo-
ści, kultury osobistej. Coraz częściej mówi się o społecznym przyzwoleniu 
na stygmatyzację ludzi z otyłością, dla wielu osoba z chorobą alkoholową to 
tylko „pijak”. Często można usłyszeć komentarze dotyczące cudzego życia  
w aspektach, które absolutnie nie powinny innych interesować, a nawet, jeśli 
tak, to tylko z troski, której często w tych opiniach brak. Należy mówić o tym, 
iż społeczna presja posiadania potomstwa przybiera formy, które krzywdzą 
osoby po doświadczeniu poronienia.

Nachalne pytania o to, czy i kiedy dany związek będzie miał dzieci, to 
nierzadka składowa imprez rodzinnych, sąsiedzkich wymian zdań czy roz-
mów o pracę. Brak w naszym społeczeństwie wrażliwości, która nie pozwoli 
na zadanie takiego pytania, bo rozumie, że może ono być niezwykle raniące 
dla milionów Polek i Polaków. Przykładowo, 7-15% kobiet miesiączkujących 
choruje na endometriozę, która wiąże się z problemami z płodnością. (Kotlar-
ski, Skrzypczak, 2015, s. 245) Inni pragną potomstwa, ale nie mogą sobie na 
nie pozwolić ze względów ekonomicznych. Jednak owo pytanie otrzymuje 
wydźwięk wręcz tragiczny, gdy zostaje zadane osobom, których dzieci zmarły 
po latach walki z chorobą, tym, którzy z trudem podjęli decyzję o aborcji  
(np. przez wady rozwojowe płodu) czy parom po doświadczeniu poronienia.

Zastanówmy się jednak, z czego wynika problem tego niestosownego 
pytania. We wstępie wymieniłem kilka rodzajów przyczyn imperatywu pro-
kreacji. Wielkość ich oddziaływania na mentalność Polaków pokazują wyni-
ki badań ankietowych, przeprowadzonych w 2001 roku przez Iwonę Przy-
był, ukazujących stosunek wobec bezdzietności. Ponad 71% respondentów 
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uznało bezpłodne kobiety za nieszczęśliwe, cierpiące i niespełnione. Wśród 
odpowiedzi padały na przykład osądy nazywające brak potomstwa „życiową 
tragedią”. Tylko 20% uczestników badań uznało kobiety niepłodne za tak 
samo wartościowe, jak kobiety płodne i stwierdziło, że mogą one mieć inne 
cele w życiu. (Przybył, 2003, s. 55).

W przypadku osądu bezpłodnych mężczyzn jest niewiele lepiej. Nadal 
rezonuje w naszej świadomości warunkowe stwierdzenie o prawdziwym męż-
czyźnie – ma zasadzić drzewo, zbudować dom i spłodzić syna.

Można, wysunąć wniosek, iż społeczna presja na posiadanie potom-
stwa wynika przede wszystkim z troski. Dzieci są po prostu nadal traktowane 
jako warunek i oznaka prawdziwego sukcesu życiowego oraz zabezpieczenie 
na przyszłość. O ile sam w sobie ten pogląd nie musi być szkodliwy – wręcz 
przeciwnie, wszak pod kątem antropologicznym, ewolucyjnym i społecznym 
przynosi wiele wymiernych korzyści – to dojrzałe społeczeństwo powinno wza-
jemnie edukować się o psychologicznych konsekwencjach i skutkach socjolo-
gicznych bezrefleksyjnego okazywania go. A problem jest rzeczywiście istotny. 
W jednym z badań aż 40% respondentów przyznało, iż zetknęli się z naciskiem  
ze strony rodziców na szybkie posiadanie potomstwa (Przybył, 2003, s. 56).

PORONIENIE A SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

Rodzice zmarłego dziecka dowiadują się o poronieniu lub uzyskują po-
twierdzenie swoich wcześniejszych podejrzeń od medyka – najczęściej lekarza 
lub położnej. Mimo że dysponujemy coraz większą wiedzą i świadomością, 
jak duże znaczenie ma sposób komunikacji z pacjentem, nadal wielu rodziców 
nie otrzymuje należytego wsparcia ze strony tych, którzy przynoszą im infor-
mację, mającą po chwili zniszczyć ich dotychczasową rzeczywistość.

Na stronie WHO (ang. World Health Organization) możemy przeczytać 
świadectwo Andrei, Kolumbijki: „Nie otrzymałam żadnych informacji o tym, 
dlaczego poroniłam. Pielęgniarki były bardzo zimne i nieprzyjazne, zachowy-
wały się tak, jakby to był tylko zabieg medyczny” (Why we need to talk about 
losing a baby 2021). Becky, z innego zakątka świata, mówi: „Ogólnie rzecz 
biorąc, szpital był niesamowicie wspierający i otrzymaliśmy prywatny pokój 
i czas na spędzenie czasu z Islą. Jednak wielu lekarzy wykazało całkowitą nie-
wrażliwość, a jeden nawet zapytał, dlaczego płaczę i powiedział mi, żebym się 
rozweseliła” (Why we need to talk about losing a baby 2021). Podobne historie 
mogą nam godzinami opowiadać tysiące Polek.
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Doświadczenia rodziców mogą być oczywiście diametralnie różne, a ja-
kakolwiek generalizacja byłaby krzywdząca – i dla tych, którzy doświadczyli 
poronienia, i dla tych medyków, którzy stają na głowie, by pomóc im w tym 
cierpieniu.

Należy w tym miejscu – dla przejrzystości i wiarygodności dalszych re-
fleksji – jasno zaznaczyć, iż personel medyczny nie ma mocy zdjąć brzemienia 
poronienia z barków rodziców. Jeśli po śmierci płodu pojawi się w nich cier-
pienie, medycy mogą jedynie współtowarzyszyć, stworzyć przestrzeń szacun-
ku i zaufania, okazać fundamentalne współczucie cierpiącemu człowiekowi 
oraz poinformować o pomocy, jaką rodzice mogą otrzymać.

Jednak tych kilka rzeczy może zaważyć o ich przyszłości. Odpowiednia 
komunikacja niewerbalna położnej z kobietą po poronieniu ma moc ukie-
runkowywać kolejne etapy kryzysu także po powrocie do domu. (Sebastyań-
ska-Targowska, 2012, s. 69). Zwróćmy uwagę na to, iż mowa tutaj o spojrze-
niach, gestach czy dotyku. Autorka pisze również: „Mimika, dotyk, bliskość 
fizyczna może w pewnym stopniu przywrócić pacjentce utracone poczucie 
bezpieczeństwa i sprawić, że będzie czuć się, choć trochę, mniej osamotniona 
i bezbronna w swoim bólu” (Sebastyańska-Targowska, 2012, s. 69).

Bez wątpienia można wyróżnić, co najmniej kilka potencjalnych przy-
czyn niekompetencji komunikacyjnych personelu medycznego w Polsce. 
Spróbujmy krótko przeanalizować to zagadnienie.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na dysproporcję między obcią-
żeniem medyków a troską państwa o ich dobrobyt psychiczny. Spośród 817 
ankietowanych pielęgniarek i położnych tylko 49 z nich nie doświadczyło 
agresji podczas wykonywania swojej pracy (Stop agresji wobec pielęgniarek  
i położnych… 2021). Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych, wskazuje na problem zbyt małego dostępu do psycho-
loga dla pielęgniarek (Pielęgniarki ofiarami agresywnych pacjentów 2021).  
W świetle tak powszechnego problemu z przemocą wobec nich i oczywiste-
go obciążenia psychicznego, jakie niesie ze sobą praca z pacjentami, fakt ten 
nabiera szczególnego znaczenia. Ponadto personel medyczny w Polsce jest 
permanentnie przepracowany, otrzymując nieproporcjonalne wynagrodzenie 
finansowe (Pielęgniarki pracują po 360 godzin 2021). Coraz częściej medycy 
mówią głośno o tym, że praca w polskim systemie ochrony zdrowia wiąże się 
z nieustannym upokorzeniem.

Należy też zwrócić uwagę na fakt, iż ginekolodzy i położne mają do czy-
nienia z poronieniami niemalże każdego dnia. Bez wątpienia profesjonalizm 
nie może pozwolić na spowszednienie im śmierci płodów, na przywyknięcie, 
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które przyniesie nieokazywanie wsparcia i szacunku rodzicom. Jednakże waż-
ne jest zrozumienie sytuacji osób przepracowanych, niedopłacanych, poni-
żanych i oczernianych, które w pewnym momencie tracą siły konieczne do 
kolejnego uśmiechu do osoby cierpiącej i chorej. Oczywiście, zrozumienie ich 
sytuacji nie może doprowadzić do usprawiedliwiania nieczułości względem 
rodziców, którzy stracili swe dziecko, i innych pacjentów. Powinno jednak 
ono prowadzić do konkretnych konkluzji mających potencjał na zmianę sta-
tusu quo – w interesie całego społeczeństwa.

Zastanówmy się, więc, jakie zmiany mogłyby zwiększyć komfort psy-
chiczny rodziców po poronieniu. Podzielmy je na systemowe i społeczne. Je-
śli chodzi o rozwiązania systemowe, od razu na myśl przychodzi wzrost wy-
nagrodzeń, krótszy czas pracy czy zwiększenie liczby personelu medycznego. 
Szczególnie ważna jest ta ostatnia zmiana. Więcej medyków oznacza więcej 
czasu, który można przeznaczyć na jednego pacjenta – czasu mogącego stać 
się bardziej wypełnionym szacunku, cierpliwości, zrozumienia i współczucia.

Coraz częściej zwraca się uwagę na wpływ organizacji przestrzennej jed-
nostek medycznych na pacjentów. Mowa tu nie tylko o szpitalach brudnych, 
obskurnych, z odpadającym ze ścian tynkiem, lecz także o braku wymogu 
obecności specjalnej przestrzeni dla pacjentek, których płód obumarł. W ra-
porcie o opiece nad pacjentkami w przypadku poronień i martwych urodzeń 
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że w 14% skontrolowanych placó-
wek matki po poronieniach lub martwych urodzeniach przebywały w jednej 
sali, razem z ciężarnymi, bądź świeżo upieczonymi rodzicami zdrowych dzieci. 
W jednym z podmiotów były one hospitalizowane na szpitalnym korytarzu. 
Ponadto, wśród obserwowanych szpitali nie było ani jednego, w którym za-
troszczono się o specjalne pomieszczenie do pożegnań ze zmarłym dzieckiem 
(NIK o opiece nad pacjentkami 2021).

Niewątpliwie jednak takie zmiany – decyzje systemowe – nie są bez-
pośrednio zależne od obywateli oraz wymagają czasu i ogromnego nakładu 
finansowego, przez co nadal pozostają w dużej mierze w sferze utopii. Jednak 
możliwe jest zmienianie świadomości społeczeństwa. Konieczne jest reagowa-
nie, gdy w naszej obecności medyków się poniża bądź stosuje się względem 
nich przemoc. Uzasadnione jest głośne mówienie o upokorzeniu polskich 
medyków, apelowanie o większe dla nich zrozumienie, o fundamentalne zało-
żenie, iż chcą dla nas i naszych bliskich dobrze. Oczywiście, niekiedy trudno 
jest w to uwierzyć, czasem ta niewiara jest w pełni uzasadniona (nie chodzi 
o przymykanie oczu na zachowania nieprofesjonalne czy przemocowe), jed-
nak nie ulega wątpliwości fakt, iż naturalną odpowiedzią na lepszy stosunek 
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społeczeństwa wobec personelu medycznego będzie większa wyrozumiałość  
i wrażliwość dla pacjentów. Każdy członek społeczeństwa ma, zatem moc 
zmieniać je w kierunku społeczności, w której pacjenci i medycy nie będą 
swoimi wrogami.

PORONIENIE TEMATEM NIEDOTYCZĄCYM 
MĘŻCZYZN W ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ

Jedną z najbardziej przerażających obserwacji w socjologicznym ujęciu 
tematu doświadczenia poronienia jest reguła, według której zasadniczo od-
biera się prawo do cierpienia po poronieniu dziecka połowie dotkniętych tym 
brzemieniem osób. Mowa tu o ojcach, którzy nie funkcjonują w świadomości 
społecznej, jako ci, których poronienie dotyka. A nawet, jeśli się o nich pa-
mięta, to i tak są powszechnie marginalizowani w dyskursie o śmierci płodu 
czy systemach pomocowych. Miejsca mające być przestrzenią dla rodziców po 
poronieniu, przede wszystkim fora internetowe, są niemalże w całości sfemi-
nizowane. Na wielu z tych forów widać wręcz, iż posty pisze się z założeniem, 
iż będą je czytać wyłącznie kobiety.

Oczywiście, cierpienie matki i ojca jest niewspółmiernie inne. To nie 
mężczyzna nosił pod sercem rozwijające się życie. To nie on ma za sobą do-
świadczenie noszenia w sobie dziecka już martwego. Jego organizm nie będzie 
przeżywał połogu, nie doświadczy laktacji. Cierpienie mężczyzny jest inne, 
nie ulega to wątpliwości. Ale jest obecne. Należy zastanowić się czy ma on  
w Polsce szanse na dobre przeżycie tego bólu.

Według obowiązującego w Polsce prawa kobieta po poronieniu ma do 
wykorzystania, 8 tygodni urlopu macierzyńskiego. Ojcu adekwatny urlop nie 
przysługuje – według Kodeksu Pracy urlop ojcowski należy się na rzecz wy-
chowywania dziecka, a trudno jest przecież wychowywać martwo urodzony 
płód. Mężczyźnie na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 15 maja 1996 roku przysługują dwa urlopy okolicznościowe – z racji 
narodzin dziecka oraz śmierci i pogrzebu. Sumarycznie wynoszą one aż 4 dni 
(Prawa ojca po stracie 2021).

Polska XXI wieku daje ojcu po poronieniu 96 godzin urlopu. Choć słowo 
urlop jest tutaj bardzo niestosowne, bo gdy wielu kojarzy je z odpoczynkiem, 
mężczyzna ma w ciągu tych kilku dni opiekować się matką dziecka (nie tylko 
z racji wciąż obowiązującej w społeczeństwie, zwłaszcza w takich sytuacjach, 
roli mężczyzny, jako opiekuna rodziny, lecz także przez to, że intuicyjnie za-
kłada się, jak już wspomniałem, że jej cierpienie może być w tym momencie 
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głębsze, dotkliwsze), walczyć z biurokracją, by zorganizować pogrzeb, kupić 
drewnianą trumnę (choć miał kupować właśnie kołyskę).

4 dni – symbol systemowego upokorzenia mężczyzn i postrzegania ich, 
jako rodziców gorszych, mniej kompetentnych, niewartych zaufania i jakiej-
kolwiek uwagi. Jest to bardzo kompatybilne z danymi GUS-u z 2013 roku, 
według których tylko 4% spraw o przyznanie prawa do opieki nad dzieckiem 
zakończyło się wygraną ojców (Prawo ojca do opieki nad dzieckiem 2021).

Mamy do czynienia z prawną dyskryminacją ojców ze względu na płeć. 
Nie można dyskutować o doświadczeniu poronienia w ujęciu socjologicznym 
bez wyraźnego zaznaczenia tej dysproporcji szans rodziców. Zwłaszcza, że ude-
rza ona w oboje rodziców, bo mówimy nie tylko o niemożności odpoczynku 
psychicznego i możliwości spokojnego przeżycia początku żałoby przez ojca, 
lecz także o matkach, które z tą żałobą muszą zmagać się bez wystarczającego 
wsparcia męża, który w tym momencie musi iść do pracy.

Mężczyźni muszą się zmagać z odrzuceniem również w sferze nauko-
wej poświęconej tematowi poronienia. Mimo że powinna ona przełamywać 
szkodliwe schematy myślowe funkcjonujące w społeczeństwie i kreować nową 
jakość podejścia do tak trudnych problemów, dysproporcja między tematem 
opieki nad kobietą a nad mężczyzną po poronieniu w świecie nauki jest zna-
cząca i bardzo widoczna choćby po liczbie prac poświęconych tym dwóm 
zagadnieniom.

Mówiąc o nieobecności tematu cierpienia ojców, w kontekście społecz-
nego pojmowania doświadczenia poronienia należy wspomnieć o jeszcze 
jednym czynniku, który uznać można za kolejną przyczynę tego zjawiska.  
W naszym społeczeństwie nadal rezonuje postrzeganie mężczyzny jako tego, 
który nie może okazywać nieprzyjemnych emocji, który nie ma prawa do 
słabości. Mowa tu nie tylko o pozornie niewinnym powiedzeniu „chłopacy 
nie płaczą”, lecz przede wszystkim o braku wystarczającej pomocy mężczy-
znom w potrzebie w wielu dziedzinach życia. Mężczyzna w Polsce ma po pro-
stu poradzić sobie sam. Żyjemy w państwie niemalże bez domów samotnego 
ojca, z niewielką liczbą zakrojonych na szeroką skalę kampanii promujących 
profilaktykę chorób typowo męskich, np. chorób prostaty (zwłaszcza w zesta-
wieniu z nakładami finansowymi przeznaczanymi każdego roku na programy 
promujące profilaktykę zdrowotną kobiet) czy wreszcie bez mówienia w ma-
instreamie o przejawach dyskryminacji, czy złej sytuacji mężczyzn, chociażby  
o niemalże stuprocentowej maskulinizacji zawodów najcięższych i najbar-
dziej w społeczeństwie pogardzanych. Żyjemy zatem w państwie, w którym 
na jedno samobójstwo kobiety przypada 6-7 samobójstw mężczyzn (razem 
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z Ukrainą Polska przoduje w tej statystyce) (Czy społeczeństwo ma wpływ… 
2021), być może również z tego powodu, że mężczyznom się nie pomaga.

Dyskryminacja mężczyzn w sferze dyskusji o poronieniu jest kolejnym 
przejawem schematu myślowego, powszechnego w naszym społeczeństwie, 
który każdego dnia skutkuje śmiercią wielu mężczyzn – w wypadkach pod-
czas pracy, w samobójstwach, w wyniku niewystarczającej opieki zdrowotnej.

PRAWNE ASPEKTY ŻAŁOBY PO ŚMIERCI PŁODU

Nie ulega wątpliwości, iż utrudnianie przez prawo godnego przeżycia ża-
łoby po stracie dziecka rodzi negatywne skutki społeczne. Prawodawca powi-
nien maksymalnie redukować niepotrzebną biurokrację i kreować przestrzeń 
pełną bezpieczeństwa i szacunku w obliczu tak wielkiego cierpienia obywateli.

Pogrzeb bliskiej nam osoby jest rytuałem, który z psychologicznego 
punktu widzenia pozwala na lepsze i zdrowsze przeżycie strat, zatem po-
winnością społeczeństwa i rządzących jest troska o możliwość jej dobrego 
przeżycia wszystkim rodzicom – niezależnie od wieku i okresu rozwojowego, 
w którym ich dziecko zmarło.

Obecnie w Polsce rodzice mają możliwość pochówku zmarłego płodu 
niezależnie od jego wieku. Nie jest to jednak ich obowiązek – jeśli matka 
i ojciec nie wykażą potrzeby pogrzebu, obowiązek pochowania zwłok spada 
na szpital (Pogrzeb dziecka nienarodzonego… 2021). Jednak dopiero od kilku-
nastu lat polskie prawo w tym zakresie ma taki kształt. Do 2007 roku pogrzeb 
przysługiwał tylko dzieciom martwo urodzonym (czyli od 22. tygodnia ciąży), 
które do 2002 miały status „szczątków”, przez co „traktowano je na równi 
z „częściami ciała odłączonymi od całości”, czyli spopielano, jako odpady me-
dyczne” (Nowicka, 2017, s. 150).

Według obowiązujących obecnie w Polsce przepisów bez informacji  
o płci poronionego płodu szpital może wydać rodzicom tylko jego kartę zgo-
nu. Pozwala ona na zorganizowanie pogrzebu, jednak nie daje innych benefi-
tów. Aby odebrać zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 złotych, zarejestro-
wać dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego i skorzystać ze skróconego urlopu 
macierzyńskiego, rodzice muszą posiadać kartę martwego urodzenia (Pogrzeb 
po poronieniu… 2021).

Jednakże, do jej wydania wymagana jest informacja o płci dziecka. Czę-
sto poronienie następuje w czasie, kiedy lekarz nie mógł jeszcze jej określić. 
W takiej sytuacji rodzice chcący otrzymać kartę martwego urodzenia muszą 
wykonać badanie genetyczne w cenie 800-1000 złotych, które muszą sami 
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opłacić. Problemem jest jednak to, iż nie zawsze są oni świadomi istnienia 
takiej możliwości, a chęć skorzystania z niej powinni wykazać odpowiednio 
wcześnie, by lekarz odpowiednio wykonał zabieg łyżeczkowania i wydobył do-
stateczną ilość odpowiedniej tkanki kosmówki. Nieinformowanie rodziców  
o szansie na otrzymanie zasiłku i urlopu macierzyńskiego oraz o koniecznych 
do spełnienia warunków skutkuje rozpaczą wielu rodziców, którzy po fakcie 
mogą nie być już w stanie przeprowadzić wymagane badania genetyczne (Dla-
czego badania genetyczne… 2021).

SPOŁECZNA WRAŻLIWOŚĆ NA CIERPIENIE 
RODZICÓW PO PORONIENIU A DYSKURS 
W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Najgłośniejszym w naszym społeczeństwie tematem, w którym dotyka 
się problemu życia prenatalnego, jest niewątpliwie temat aborcji. Dyskusje o 
niej nierzadko stają się przestrzenią pełną agresji i wzajemnego niezrozumie-
nia. Niezależnie od poglądów na jej temat oraz od naszej filozoficzno-mo-
ralnej oceny czy płód jest osobą, jego odczłowieczenie jest antynaukowym 
przejawem braku fundamentalnej wrażliwości na cudze cierpienie.

Nazywanie płodów „zlepkami komórek” bez wątpienia rani i zabiera 
przestrzeń na ból i żałobę rodziców po poronieniach i części osób, które doko-
nały aborcji. Jeśli chcemy być społeczeństwem dojrzałym, musimy – niezależ-
nie od naszych poglądów na ten temat – dyskutować o dostępności do przery-
wania ciąży z zachowaniem podstawowej kultury osobistej oraz z nieustannie 
obecną w nas wrażliwością, która pozwoli założyć, iż nasz dyskutant może 
być osobą, dla której z racji przeróżnych doświadczeń życiowych omawiany 
problem – nawet bez stygmatyzujących i dehumanizujących określeń – jest 
przestrzenią wielkiego bólu i cierpienia.

Drugą coraz popularniejszą przestrzenią, w której niezwykle istotny jest 
temat zarodków i płodów, jest antynatalizm jako pogląd głoszący niemoral-
ność prokreacji i przedłużania gatunku ludzkiego.

Poglądy antynatalistyczne mogą być bardzo zróżnicowane i oparte na 
różnych fundamentach – od nihilistycznego poczucia bezsensu istnienia 
przepełnionego cierpieniem po strach przed zagładą klimatyczną. Według 
szwedzkich naukowców z Uniwersytetu w Lund, jeden potomek w Stanach 
Zjednoczonych to 58,6 tony szkodliwych emisji rocznie (Albo klimat, albo 
dzieci… 2021). Zauważalna jest jednak tendencja nachalnego komentowania 
przez niektórych zwolenników tego stanowiska czyjejś decyzji o posiadaniu 
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dziecka – dochodzi np. do stygmatyzowania niektórych aktywistów klima-
tycznych za posiadanie potomstwa i oskarżania ich o hipokryzję.

Bezmyślna forma głoszenia takich poglądów może okazać się tragiczna 
w skutkach. Dyskusji na temat moralności prokreacji absolutnie nie może to-
warzyszyć ton stygmatyzacji i hejtu skierowanego wobec rodziców – może to 
niezwykle krzywdzić osoby, które dziecko utraciły, w tym rodziców po poro-
nieniu. Jeśli chcemy być dojrzałym społeczeństwem, nie możemy pozwolić na 
to, by ludzie w żałobie czuli, iż ich olbrzymia strata jest wartością i powinna 
być źródłem radości.

PODSUMOWANIE

Doświadczenie poronienia to problem bardzo interdyscyplinarny, któ-
ry wiąże się z wielkim cierpieniem tysięcy Polaków rocznie. O dojrzałości 
polskiej społeczności, jako aspirującej do coraz większego rozwoju, świadczy 
zbiorowa świadomość i stosunek do tego tematu. To od jej członków zależy, 
czy społeczeństwo będzie coraz bezpieczniejsze, coraz bardziej oparte na wza-
jemnym szacunku i wrażliwości na cudzą krzywdę. Wartościowe jest, zatem 
kreowanie zmian, które wprowadzą temat poronienia do przestrzeni publicz-
nej. Dzięki temu cierpienie rodziców, którzy stracili swoje dzieci, będzie coraz 
bardziej zauważane, a oni będą mogli być częściej otaczani należytą im opieką.
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SOCIOLOGICAL REPORT FOR EXPERIENCE  
OF MISCARRIAGE OR DEATH BIRTH

Summary: The aim of the article is to look at the issue of foetal death from  
a sociological perspective and to recognize its versatility. This issue is currently 
very limited in public awareness and it is of particular importance in compa-
rison with the pressure of having children and the situation in the Polish heal-
thcare system. It can be a criterion for assessing the social image of the father 
as an inferior parent who does not need systemic help in the hardest situations. 
Paying attention to the legal status related to the death of a fetus shows the 
legislator's attitude to suffering affecting a large percentage of citizens. On the 
other hand, the dehumanization of fetuses in the discourse on access to abor-
tion or anti-natalism points to the consent in society to discuss difficult topics 
without respect for the people who are particularly affected by the problems 
mentioned. However, in Polish society there are actions forecasting a positive 
change in the importance of the discussed topic in the public discourse and 
the collective approach to the experience of fetal death. The topic was chosen 
because of the need to take a comprehensive look at the problem of miscarria-
ge, which affects a large number of Polish women and man.

Keywords: miscarriage, fetus, socjety, taboo




