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BoLeSŁAW IWAn
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Obiekty sakralne regiOnu świętOkrzyskiegO  
jakO prOdukt turystyczny

sacred FaciLities oF tHe ŚWiĘtokrzyski region as a tourist 
product

Wstęp

Współczesnym turystom nie wystarczy już zaspokajanie potrzeb turystycznych w formie 
biernego wypoczynku na plaży nad morzem czy jeziorem. Świadomi turyści poszukują 
miejsc niebanalnych oraz zagadkowych z elementami tajemniczości. Atrakcyjnymi de-
stynacjami stają się miejsca i obiekty jedyne w swoim rodzaju, do których każdy turysta 
pragnie powrócić i zostać dłużej celem odkrycia nowych wrażeń. Takim regionem jest 
niewątpliwie województwo świętokrzyskie. W poszukiwaniu sił duchowych płynących 
z pobudek religijnych można odbyć wędrówkę na Święty Krzyż i do Świętej Katarzyny czy 
też Kałkowa-Godowa. Turyści mają także możliwość przemierzania szlaku cysterskiego 
czy też wędrowania szlakiem sanktuariów. W trakcie wędrówek pieszych czy rowerowych 
mogą zatrzymać się i odpocząć przy przydrożnych kapliczkach oraz zwiedzić mniejsze 
i większe świątynie. Przeżyć intelektualnych dostarczą podróże do wielu historycznych 
miejsc w ziemi świętokrzyskiej.

Województwo świętokrzyskie to niepowtarzalne tereny o urzekających urodą krajo-
brazach oraz bogatej i szlachetnej przeszłości. Praktycznie każdy turysta, wśród atrakcji 
przyrodniczych, historycznych oraz kulturowych, może odkryć tu coś niezwykłego i orygi-
nalnego. Województwo świętokrzyskie na tle innych regionów w kraju charakteryzuje się 
wyjątkowym nagromadzeniem oraz zróżnicowaniem walorów przyrodniczych i antropo-
logicznych, w tym zabytków sakralnych. Dzięki swojemu położeniu geograficznemu oraz 
dużemu potencjałowi społeczno-gospodarczemu, a także bogactwu kulturowemu jest to 
jeden z najciekawszych regionów w Polsce.

Głównym celem niniejszego opracowania jest pogłębiona charakterystyka wybranych 
obiektów sakralnych w województwie świętokrzyskim. Niniejszy artykuł stanowi niejako 
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kontynuację rozważań na ten temat, które znalazły się w numerze 27(1) czasopisma 
„Turystyka i Rekreacja”. Nie sposób bowiem w krótkim opracowaniu omówić wielkiej różno-
rodności wszystkich atrakcji sakralnych jako produktów turystycznych znajdujących się 
na terenie omawianego województwa.

Metodyka badawcza wykorzystana w trakcie opracowania niniejszego artykułu jest 
związana z jego celami. Przygotowanie artykułu rozpoczęto od zgromadzenia wiarygod-
nych informacji, które następnie poddano selekcji i ocenie. Do opracowania użyta została 
także metoda uczestniczącej obserwacji naukowej. Autor niniejszego artykułu kilkakrotnie 
odwiedził analizowane obiekty sakralne. Znane mu jest zatem dobrze unikalne niekiedy 
dziedzictwo kulturowe województwa świętokrzyskiego, jak również jego obiekty sakral-
ne. W pracy korzystano także z metody opisowej i porównawczej. Opracowanie zostało 
ponadto wzbogacone ilustracjami niektórych analizowanych obiektów. Materiał opracowa-
no na podstawie wiedzy autora. Cennych uzupełniających informacji dostarczyły również 
przewodniki turystyczne oddające walory turystyczno-rekreacyjne regionu.

Prezentacja województwa świętokrzyskiego

Początki rozwoju województwa świętokrzyskiego sięgają czasów prehistorycznych. 
Jego przeszłość, a także teraźniejszość są fascynujące. Omawiane województwo to kraina 
prastarych Gór Świętokrzyskich z bujną zielenią lasów i łąk, brązem zaoranych pól i złotem 
zbóż. W tym niezwykłym krajobrazie stoją wyniosłe budowle kościołów oraz rozliczne 
kapliczki przydrożne, klasztory, dwory i chaty wiejskie. Na ziemi świętokrzyskiej znajduje 
się także wiele różnorodnych wytworów pracy żyjących tam od setek lat mieszkańców. 
Można więc z pewnością uznać Kielecczyznę za swego rodzaju pomnik narodowej kultury. 
W warunkach dalszego jednoczenia się Europy dziedzictwo to staje się fundamentem do-
brze pojętego lokalnego patriotyzmu i dumy narodowej. Jak już podkreślono, województwo 
świętokrzyskie cechuje się bogatym dziedzictwem przeszłości – archeologią, literaturą, 
miejscami pamięci narodowej oraz kultu religijnego różnych wyznań. Przez omawiane 
województwo biegną również europejskie szlaki zakonów – benedyktynów i cystersów. 
Wieś kielecka jest także zasobna w budownictwo sakralne. Na uwagę turystów z pewno-
ścią zasługują kościoły katolickie, cerkwie prawosławne oraz kaplice, dzwonnice, krzyże 
i kapliczki przydrożne, a także świątynie żydowskie.
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Mapa 1. Położenie województwa świętokrzyskiego
Źródło: https://spcleantech.pl/ [15.10.2021].

Województwo świętokrzyskie położone jest w środkowo-południowej części Polski, na 
Wyżynie Małopolskiej. Zajmuje ono powierzchnię 11,7 tys. km2 (3,7% powierzchni ogólnej 
kraju). Jest to jedno z najmniejszych województw w Polsce. Zamieszkuje je 1,3 mln osób 
(3,4% populacji kraju). Należy także dodać, że województwo świętokrzyskie zalicza się 
do obszarów najmniej zurbanizowanych w kraju. Kontakt z przyrodą oraz z różnorodnymi 
zabytkami cywilnymi i sakralnymi zapewniają też setki kilometrów szlaków turystycznych 
pieszych i rowerowych1.

Charakterystyka antropogenicznych sakralnych atrakcji 
turystycznych województwa świętokrzyskiego

Kielecczyzna obfituje w obiekty o charakterze sakralnym o dużej wartości historycz-
nej i naukowej oraz emocjonalnej. W niniejszym opracowaniu analizą zostaną objęte te 
budowle sakralne, o których nie wspomniano w poprzednim opracowaniu2.

1 B. Iwan, Szlaki turystyczne w Górach Świętokrzyskich, [w:] Kultura i przyroda w turystyce górskiej, red. B. Iwan, 
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa 2017, s. 16–18; idem, Naturalne atrakcje turystyczne 
Regionu Świętokrzyskiego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie” 2020, 
26(2), s. 30–31; W Góry Świętokrzyskie, Amart Media, Kraków 2012, s. 7–8.
2 „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie” 2021, 27(1).



Bolesław Iwan8

obiekty sakralne w Sandomierzu

Sandomierz to jedno z najpiękniejszych miast Polski posiadające cenne zabytki cy-
wilne i sakralne. Jest ono chętnie odwiedzane przez turystów polskich i zagranicznych. 
Ma wielowiekowe tradycje kulturowe. Dowodem tego są liczne zachowane do czasów 
współczes nych zabytki sztuki sakralnej i świeckiej. Przetrwało tam ponad 120 zabyt-
ków architektury z różnych epok. Do najwyższej klasy zalicza się m.in. średniowieczny 
układ urbanistyczny miasta, a także jeden z najstarszych obiektów ceglanych w Polsce – 
kościół św. Jakuba. Czasy panowania króla Kazimierza Wielkiego (XIV w.) pamiętają 
m.in. zamek królewski, gdzie aktualnie mieści się siedziba muzeum okręgowego, Brama 
Opatowska oraz bazylika katedralna z XIV w. z niezwykle cennymi freskami bizantyj-
sko-ruskimi. Do ważnych antropogenicznych sakralnych atrakcji turystycznych należy 
też zaliczyć wspomniany kościół św. Jakuba oraz zespół klasztorny przy kościele św. 
Jakuba i kościół św. Pawła.

Bazylika katedralna narodzenia najświętszej Marii Panny

Geneza tej świątyni sięga XII w. Początkowo pełniła ona funkcję kolegiaty. Najazd 
Turków w XIII w. spowodował zniszczenia w mieście, w tym i zburzenie kościoła. Budo-
wa nowej świątyni, tym razem w stylu gotyckim, która została ufundowana przez króla 
Kazimierza Wielkiego, została ukończona w XIV w. Zbudowano wówczas kościół halowy. 
Prezbiterium świątyni zostało ozdobione malarstwem ikonograficznym w stylu bizantyjskim. 
Polichromie ze scenami z życia Matki Bożej i Chrystusa ufundował król Władysław Jagiełło 
ok. 1420 r. Kolegiata ufundowana przez króla Kazimierza Wielkiego, wraz z utworzeniem 
diecezji sandomierskiej w 1818 r., podniesiona została do godności katedry, a w 1960 r. 
otrzymała tytuł bazyliki katedralnej. Ołtarze i portale wyrzeźbione zostały z czarnego 
marmuru i ozdobione fragmentami różowego. Wnętrze bazyliki zdobi niezwykły zespół 
rokokowych ołtarzy przy międzynawowych filarach. Ołtarze te są dziełem mistrza Macieja 
Polejowskiego ze Lwowa.
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Fot. 1. Bazylika katedralna Narodzenia Najświętszej Marii Panny
Źródło: https://podroze.onet.pl/ [22.10.2021]. 

Na ścianach naw kościoła znajduje się 16 obrazów: 12 z nich przedstawia cykl tzw. Ka-
lendarium. Pozostałe, pod chórem, prezentują natomiast sceny z historii Sandomierza: 
męczeństwo sandomierzan oraz dominikanów w 1260 r., rytualny mord Żydów i wy-
sadzenie zamku przez Szwedów w 1656 r. To ostatnie dzieło przedstawia legendarne 
wydarzenie, kiedy to porwany podmuchem wiatru rycerz Bobola został przerzucony 
wraz z koniem przez Wisłę. Uznano to za cud, gdyż rycerz nie doznał wówczas żadnego 
uszczerbku na zdrowiu.

W skarbcu katedry przechowywane są liczne inkunabuły i relikwiarz Drzewa Krzyża 
Świętego. Został on podarowany kolegiacie przez króla Władysława Jagiełłę w uznaniu 
zasług rycerstwa sandomierskiego w bitwie pod Grunwaldem3.

Kościół św. Jakuba i zespół klasztorny dominikanów

Kościół św. Jakuba został zbudowany dzięki fundacji córki Kazimierza II Sprawiedliwe-
go przed rokiem 1226. Budowla zachowała klasyczny układ przestrzenny budownictwa 
klasztornego. Posiada interesującą i bogatą dekorację plastyczną wykonaną z cegły for-
mowanej i glazurowanej. Omawiany zespół klasztorny jest jednocześnie najcenniejszym 
zabytkiem klasztornym Sandomierza.

3 https//www.sandomierz.pl [10.10.2021].
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Fot. 2. Kościół św. Jakuba i zespół klasztorny dominikanów
Źródło: https://pl.aleteia.org/ [25.10.2021]. 

Kościół św. Jakuba i kompleks klasztorny zaliczane są do nielicznej grupy zabytków 
najwyższej klasy. Wzgórze, gdzie wzniesiono ten kościół, nazywane jest Świętojakubowym 
bądź Staromiejskim. W końcu XII w. księżna Adelajda ufundowała pierwotną świątynię. 
Obok niej w latach 1226–1250 z fundacji Iwo Odrowąża dominikanie wznieśli kompleks 
budynków klasztornych i osiedlili się w Sandomierzu. Kościół ma formę trójnawową 
z wydłużonym trójprzęsłowym prezbiterium. Do tej świątyni przylegają nadal częściowo 
zachowane skrzydła klasztoru oraz dzwonnica z 1314 r., a ponadto kaplica poświęcona 
męczennikom sandomierskim z połowy XVII w. Na uwagę wiernych i turystów zasługuje 
również późnoromańska dekoracja ceramiczna elewacji, a zwłaszcza portal północny. 
Jest on zaliczany do najcenniejszych i najpiękniejszych w kraju. Wnętrze kościoła zdo-
bią cenne witraże z lat 1910–1918, wykonane według projektu Karola Frycza, skrzydła 
dawnego ołtarza głównego z 1599 r. i sztukaterie sklepienia w prezbiterium i Kaplicy 
Męczenników z XVII w.

Kościół św. Pawła

Do cennych zabytków sakralnych w Sandomierzu trzeba zaliczyć również kościół 
św. Pawła. Należy on do najstarszych w Sandomierzu. Został wzniesiony w latach 1426–
1434. Kształt architektoniczny świątyni jest mieszaniną stylów gotyckiego i renesansowego 
oraz barokowego. Uwagę turystów przyciągają bogato złocone i polichromowane ołtarze, 
stalle oraz ambona i chór. Interesujący jest także wystrój kaplicy św. Barbary.

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Muzeum to mieści się w Domu Długosza, który jest przykładem doskonale zachowane-
go gotyckiego budynku mieszkalnego. Dom ten, zbudowany z czerwonej cegły, pochodzi 
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z 1476 r. W muzeum turyści mają możliwość obejrzeć wiele rzeźb sakralnych oraz dzieł 
malarstwa i tkanin, a także przykłady sztuki zdobniczej oraz ceramiki i kolekcję mebli4.

Pocysterski zespół klasztorny w Koprzywnicy

Kompleks opactwa cystersów w Koprzywnicy obejmuje kościół romański św. Floriana oraz 
dobrze zachowane skrzydło wschodnie klasztoru wzniesione na początku XIII w. Kościół ten 
wraz z kapitularzem oraz zachowanymi do czasów współczesnych obiektami poklasztornymi 
stanowią sakralne obiekty unikalnej wartości architektonicznej w skali całego kraju. Pocy-
sterski zespół klasztorny w Koprzywnicy posiada bezcenne i unikatowe walory artystyczne, 
albowiem łączy estetykę stylu romańskiego z elementami sztuki gotyckiej i barokowej5.

Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach

Ta unikatowa budowla jest pokamedulskim zespołem klasztornym. Współcześnie turyści 
mogą podziwiać barokowy kościół pod wezwaniem Zwiastowania NMP oraz część partero-
wych zabudowań klasztornych z tzw. Eremu Tęczyńskiego. Pustelnia ta aktualnie jest siedzi-
bą Relaksacyjno-Kontemplacyjnego Centrum Terapeutycznego SPeS, otwartego dla osób 
pragnących w atmosferze ciszy i odosobnienia zregenerować siły fizyczne oraz duchowe. 
Turyści mogą zwiedzać galerię kamedulską oraz muzeum serialu Czarne chmury. Rezy-
denci mają też możliwość podziwiania urzekających oryginalnością oraz niepowtarzalnym 
pięknem ogrodów klasztornych, a w miejscowej kuchni – spożycia klasztornych posiłków6.

Fot. 3. Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach
Źródło: https://pustelnia.com.pl [3.11.2021]. 

4 M. Władyszewska, S. Skuta, Paszport turystyczny. Świętokrzyskie. Teksty i mapa, Dragon, Kielce 2018, s. 53; 
B. Iwan, Obiekty sakralne jako elementy atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego, „Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie” 2010, 6(2), s. 104.
5 M. Władyszewska, S. Skuta, Paszport turystyczny…, op. cit., s. 56.
6 Ibidem, s. 37.
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Wąchock

Wąchock to miasto cudów słynące nie tylko z dowcipów, ale również z niezwykłego 
klasztoru. Założyli go cystersi, którzy zostali sprowadzeni w Góry Świętokrzyskie w 1179 r. 
z burgundzkiego opactwa Morimond przez biskupa krakowskiego Gedeona Gryfitę. Same 
budowle klasztorne zostały wzniesione w Wąchocku w latach 1218–1239. Są to obiekty 
kamienne wzorowane na sakralnej architekturze toskańskiej.

Fot. 4. Kościół i klasztor cystersów w Wąchocku
Źródło: https://swietokrzyskie.travel/ [3.11.2021]. 

Zakon cystersów od setek lat ma swoje opactwo w Wąchocku. Wierni oraz pielgrzymi 
mogą uczestniczyć w monastycznych modlitwach brewiarzowych oraz słuchać śpiewów 
chóralnych. Turyści mają też okazję podziwiać dwunastowieczny klasztor w stylu ro-
mańskim. Należy podkreślić jeszcze, że szczególnie celebrowana jest tu uroczystość 
Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Mnisi zapalają wówczas na wirydarzu (ogro-
dzie wewnątrz murów klasztornych) setki świec emitujących blask „setek migoczących 
duszyczek”.

Pielgrzymi oraz turyści mogą podziwiać późnoromański kościół przyklasztorny pod 
wezwaniem Matki Boskiej Miłosierdzia i św. Floriana Męczennika. Kościół ten jest wy-
budowany na planie krzyża łacińskiego z dwubarwnych bloków kamiennych piaskowca 
w kolorze szarym i czerwonym. Jest to zabytek klasy zerowej. Zespół kościelno-klasz-
torny to mieszanka stylów architektonicznych: romańskiego, gotyckiego i barokowego. 
Szczególną uwagę zwiedzających zwraca ołtarz główny w świątyni. Pod romańską rozetą 
oświetlającą prezbiterium znajduje się obraz Matki Bożej Wąchockiej. Dzieło to oraz 
udekorowana zasłona pochodzą z XVII w. Matka Boża na tym obrazie posiada postać 
królowej Cecylii Renaty – żony Władysława IV. Na zasłonie natomiast ponownie została 
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przedstawiona NMP oraz św. Florian. Do namalowania tych postaci wykorzystano wize-
runki pary królewskiej, tj. Ludwiki Marii i króla Jana Kazimierza7. Cystersi w Wąchocku, 
tak jak przed wiekami, żyją nadal z pracy własnych rąk. Produkują bowiem mleko, sery, 
uprawiają owoce i warzywa. Na szczególną uwagę koneserów sztuki zasługują wnętrza 
klasztoru z XII w. Wśród nich należy wyszczególnić zwłaszcza romański kapitularz ze 
sklepieniem krzyżowo-żebrowym oraz skarbiec. W tym ostatnim przechowywany jest 
bogaty księgozbiór. Niezwykłą ciekawostką dla zwiedzających jest karcer pod scho-
dami. W obrębie obiektów klasztornych funkcjonuje również muzeum ojców cystersów. 
W skarbcu turyści oraz wierni mogą podziwiać elementy sztuki romańskiej oraz niezwykłą 
ceramikę wytwarzaną w klasztornej manufakturze.

Turyści i pielgrzymi zwiedzający dwunastowieczne zabytki klasztorne w Wąchocku, 
chodząc po wirydarzu, stąpają po grobach zakonników cysterskich, których grzebano tam 
od wieków. We wnętrzu kościoła NMP i św. Floriana zachowało się wiele późnoromańskich 
ozdób kamiennych. W wyposażeniu króluje jednak barok8. Turyści mogą zwiedzać także 
kapitularz z kamiennymi sklepieniami wspartymi na czterech kolumnach. Przygotowano 
dla nich ponadto możliwość zwiedzania dormitorium oraz fraterni, tzn. pomieszczenia 
służącego jako pracownia i refektarz, gdzie mnisi spożywali posiłki. W krużgankach 
klasztornych otaczających wirydarz zbudowano w 1998 r. grób cichociemnego – święto-
krzyskiego dowódcy oddziałów Armii Krajowej majora Jana Piwnika „Ponurego”.

W dawnym refektarzu klasztornym urządzono muzeum tradycji narodowowyzwoleń-
czych. W gablotach zainstalowanych wewnątrz zostały wyeksponowane listy różnych 
dowódców. Wystawiono tam również oryginalną broń z różnych epok, a także inne pamiątki. 
Wśród nich są okazy z czasów I Rzeczypospolitej, powstań narodowych oraz II wojny 
światowej. Zgromadzone eksponaty muzealne w znacznej części pochodzą z kolekcji 
wieloletniego proboszcza z Nowej Słupi – żołnierza i kapłana ppłk. Walentego Ślusarczyka. 
Żył on na ziemi świętokrzyskiej w latach 1904–19819.

Ojcowie i bracia cystersi zgodnie ze swoim charyzmatem klasztornym zajmowali się 
też bardzo pożyteczną cywilną działalnością, m.in. górnictwem i hutnictwem. Cystersi 
z Wąchocka upowszechnili ponadto zastosowanie koła wodnego. Dzięki nim i ich dzia-
łalności w regionie świętokrzyskim został zapoczątkowany rozwój Staropolskiego Okręgu 
Przemysłowego. Cystersi z Wąchocka zbudowali i z powodzeniem eksploatowali kopalnie 
rud żelaza oraz piece do wytopu żelaza. Cystersi zbudowali też i wyposażyli zakłady 
metalowe w Starachowicach, Rejowie, Bzinie oraz Skarżysku-Kamiennej, Marcinkowie, 
Mostkach, Parszewie i w Wąchocku.

Współcześnie turyści mogą zwiedzać ruiny dawnego zakładu metalowego z pierwszej 
połowy XIX w., wraz z budynkiem mieszkalno-administracyjnym. Obiekt ten nosi nazwę 

7 J. Sala, Przewodnik po gminach LGD „Wokół Łysej Góry”, Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry, Bieliny 
2009, s. 6–7.
8 J. Sala, A. Drogosz, Przewodnik po gminach LGD „Wokół Łysej Góry”, Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej 
Góry, Bieliny 2011, s. 35–36.
9 Największe atrakcje turystyczne Ziemi Świętokrzyskiej, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa 
Świętokrzyskiego, Kielce 2012, s. 17.
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pałacu Schoenbergów, od nazwiska późniejszych właścicieli budynku. Turyści mogą po-
nadto zwiedzać dawne hale fabryczne oraz podziwiać pozostałości ujęcia wody na rzece 
Kamienna. Przeznaczone ono było na potrzeby rozwijającego się w okolicy przemysłu.

Omawiany kompleks architektoniczny dawnego zespołu fabrycznego obejmuje wspo-
mniany już pałac Schoenbergów oraz budynki fabryczne. Po 1888 r. w zmodernizowanym 
zakładzie produkowano m.in. walce młyńskie i narzędzia rolnicze. Aktualnie właścicielem 
obiektów jest przedsiębiorca ze Starachowic10.

Od kilkunastu lat władze Wąchocka organizują festiwal prezentacji satyrycznych: Wą-
chock – europejska stolica humoru i satyry. Bohaterem większości dowcipów jest sołtys, 
mimo że Wąchock jest miastem i urząd sprawuje tam burmistrz. Niemniej urzęduje tam 

„honorowy sołtys”. Jako insygnium władzy posiada on wielką pieczęć i wybierany jest co 
cztery lata. W czerwcu 2003 r. odsłonięto zresztą pomnik sołtysa odlany z brązu.

Święta Katarzyna

Święta Katarzyna to mała miejscowość, ale posiada wiele ciekawych zabytków sa-
kralnych. Położona jest w sercu Gór Świętokrzyskich, u podnóża najwyższego szczytu, 
tj. Łysicy (612 m n.p.m.). Przez tę miejscowość biegnie szereg szlaków turystycznych. 
Dostępność komunikacyjna, różnorodność oferty turystycznej i noclegowej oraz gastro-
nomicznej powodują, że miejscowość ta jest bardzo dobrym punktem dalszych wycieczek 
w Góry Świętokrzyskie.

Kapliczka Żeromskiego – obiekt murowany kryty gontem. Została zbudowana w 1818 r. 
przez Wincentego Janikowskiego dla zmarłej żony Tekli. Nieoficjalna nazwa kapliczki 
wywodzi się od wydarzenia z sierpnia 190? r., kiedy to Stefan Żeromski z kolegą skryli 
się przed burzą w kaplicy i wyryli tam swoje nazwiska. Obok są dwie bezimienne mo-
giły. W jednej z nich spoczywa powstaniec z 1863 r., druga pochodzi z czasów II wojny 
światowej11.

Ważne znaczenie ma także zespół klasztorny sióstr bernardynek w Świętej Katarzynie. 
Klasztor został założony w drugiej połowie XV w. Budowla nie ma określonego i jednolitego 
stylu architektonicznego. Jedynie wirydarz cechuje się stylem renesansowym i otaczają 
go długie krużganki. Uwagę zwraca kopia figury św. Katarzyny w kościele przyklasztornym. 
Oryginał tej rzeźby pochodził z Afryki Północnej, ale zaginął podczas pożaru świątyni 
w XIX w.12

10 J. Sala, Przewodnik po gminach LGD…, op. cit., s. 6–7; J. Sala, A. Drogosz, Przewodnik po gminach LGD…, 
op. cit., s. 16–17; W Góry Świętokrzyskie, op. cit., s. 68.
11 W Góry Świętokrzyskie, op. cit., s. 68.
12 Ibidem.
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Fot. 5. Klasztor sióstr bernardynek w Świętej Katarzynie
Źródło: http://swietokrzyskie.pl/ [3.11.2021]. 

Klasztor bernardynek (dawniej benedyktynów) powstał na miejscu dawnego chramu 
pogańskiego. Bernardynki to mniszki klauzurowe zachowujące regułę św. Franciszka 
z Asyżu: prowadzą kontemplacyjny tryb życia, spędzając czas na modlitwie i pracy. Zaj-
mują się tkactwem, haftem oraz szyciem, zwłaszcza szat liturgicznych. Uprawiają też duży 
przyklasztorny ogród z pasieką.

Powstanie kościoła w Świętej Katarzynie ma interesującą i romantyczną historię. 
W 1399 r. rycerz Wacławek – kompan Władysława Jagiełły – porzucił stan rycerski i po-
stanowił wybudować kościółek, w którym umieścił czarną rzeźbę św. Katarzyny z jej atry-
butami: kołem, mieczem i palmą. Figurkę tę rycerz przywiózł z krucjaty do Ziemi Świętej. 
Jej cudowna moc sprawiła, że królewicz Władysław (późniejszy król Władysław IV) został 
uzdrowiony13. 

nowa Słupia

Nowa Słupia jest również interesującym miejscem dla turystów, gdyż mogą tam zna-
leźć ciekawe zabytki. Jest to duża wieś gminna zlokalizowana w Górach Świętokrzyskich 
pomiędzy Pasmem Jeleniowskim a Łysogórskim. Początki osadnictwa w tym miejscu 
związane są z rozwijającym się tam między II w. p.n.e. a IV w. n.e. hutnictwem żelaza. 
Nowa Słupia jest też dobrym miejscem do rozpoczęcia wędrówek w Góry Świętokrzyskie. 
Można stąd dojść do Świętego Krzyża tzw. Drogą Królewską, która istniała już w czasach 
przedchrześcijańskich. Szlak ten od wieków stanowił jedyne dojście do klasztoru na Świę-
tym Krzyżu. Na Drodze Królewskiej usytuowano 14 stacji drogi krzyżowej. Rozpoczyna się 
od kościoła św. Wawrzyńca w Nowej Słupi i prowadzi na szczyt Łysej Góry i do klasztoru. 
Niestety do czasów współczesnych zachowały się tylko dwie zabytkowe stacje drogi 

13 J. Sala, Przewodnik po gminach LGD…, op. cit., s. 13.
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krzyżowej14. Tuż przed bramą Świętokrzyskiego Parku Narodowego można podziwiać 
wykutą z kamienia figurę św. Emeryka. Rzeźba ta przedstawia klęczącego pielgrzyma 
z rękami złożonymi do modlitwy.

Jednym z obiektów sakralnych w Nowej Słupi jest Dom Opata, czyli tzw. Opatówka. 
W tym miejscu już w XVI w. stał szpital i kościół św. Michała. Nowe obiekty zbudowa-
no w XVIII w. Wzniesiono wówczas plebanię i mury nowej świątyni. Zostały one potem 
zburzone. Do czasów współczesnych przetrwały jedynie ślady – pozostałość zabezpie-
czonych przed całkowitym zniszczeniem fundamentów świątynnych.

Kościół św. Wawrzyńca w nowej Słupi

Został on wzniesiony w XVII w. Na szczególną uwagę zasługują znajdujące się w ni-
szach świątyni kamienne rzeźby św. Wawrzyńca, św. Benedykta i św. Scholastyki. We 
wnętrzu znajduje się ołtarz główny wykonany z czarnego marmuru chęcińskiego. Ołtarze 
boczne z kolei są ozdobione obrazami pochodzącymi z XVII oraz XVIII w. Na obrazach 
namalowana jest m.in. Matka Boska z Dzieciątkiem oraz św. Anna15. Przy murze cmen-
tarnym znajduje się tajemniczy posąg postaci kobiecej w koronie. Legenda głosi, iż jest 
to rzeźba żony słynnego pielgrzyma, wspomnianego już Emeryka.

Bodzentyn

Bodzentyn to miasteczko o długiej historii. Jest ono położone u podnóża Gór Święto-
krzyski, a dokładniej – u stóp Pasma Klonowskiego, nad rzeką Psarką. Prawa miejskie 
Bodzentyn otrzymał już w 1355 r. i utrzymał je aż do 1870 r. Ponownie zostały mu przy-
znane w 1994 r. W 1365 r. biskup Florian z Mokrska zbudował i otoczył miasto murami 
obronnymi. Zespół zamkowy pełnił funkcję rezydencji biskupów krakowskich. Kompleks 
zamkowy obejmował zwierzyniec, liczne budynki gospodarcze, a także ogród włoski. 
Aktualnie zachowały się tylko ruiny zamku.

Ważnym zabytkowym obiektem sakralnym Bodzentyna jest kościół parafialny Wnie-
bowzięcia Marii Panny i św. Stanisława Biskupa. Obiekt ten został wzniesiony w latach 
1440–1452 przez biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego. To bazylika trzynawowa 
zbudowana w stylu późnogotyckim. Na uwagę zasługuje renesansowy ołtarz główny 
ufundowany przez króla Zygmunta Starego, a wykonany w latach 1545–1546 na zlecenie 
biskupa Jana Konarskiego. Ten urzekający monumentalny ołtarz przeznaczony był pier-
wotnie do katedry na Wawelu, stamtąd jednak przeniesiony został do katedry kieleckiej, 
a z Kielc z kolei trafił do Bodzentyna. W kościele jest też piękna siedemnastowieczna 
drewniana pieta. Interesującym zabytkiem bazyliki w Bodzentynie jest również ostro-
łukowy portal z tablicą erekcyjną z 1452 r. oraz bezcenny tryptyk gotycki namalowany 

14 W Góry Świętokrzyskie, op. cit., s. 18.
15 Ibidem, s. 22.
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w 1508 r. przez zięcia Wita Stwosza – Marcina Czarnego. Znajduje się on w końcowej 
części północnej nawy.

Innym obiektem sakralnym w Bodzentynie jest też odbudowany kościół św. Ducha, 
który spłonął w 1917 r., w czasie wielkiego pożaru miasta. Jeszcze do niedawna były tam 
tylko mury. W 2009 r. przeprowadzono odbudowę i remont kościoła. Aktualnie służy jako 
kaplica cmentarna16.

Wiślica

Omawiając zabytki sakralne w województwie świętokrzyskim, należy poświęcić nieco 
uwagi tym w Wiślicy. Znajduje się tam jeden z najstarszych obiektów sakralnych w Pol-
sce. Miasteczko Wiślica znajduje się w podregionie Ponidzia. Jej powstanie datuje się na 
IX wiek. Legenda głosi, że założycielem Wiślicy był książę Wiślimir, a nazwa miasteczka 
pochodzi od jego imienia. Wiślica była też jednym z grodów państwa Wiślan. Została 
włączona do dzielnicy Polan w 990 r. przez Mieszka I. Niektóre źródła historyczne po-
dają, że książę państwa Wiślan przyjął w Wiślicy chrzest w 880 r., a więc jeszcze przed 
chrztem Polski. Do czasów współczesnych zachowała się misa chrzcielna o średnicy 
4,5 m. W dawnych czasach służyła ona do chrztu zbiorowego.

Fot. 6. Misa chrzcielna w Wiślicy
Źródło: https://www.flickr.com [3.11.2021].

Nad omawianym miasteczkiem góruje wzniesiona kolegiata ufundowana przez króla 
Kazimierza Wielkiego. Została ona podniesiona do godności bazyliki mniejszej. W ba-
zylice tej znajduje się romańsko-gotycka figura Matki Boskiej z 1300 r. zwana Madonną 
Łokietkową. Bazylika znana jest jako sanktuarium Matki Bożej Wiślickiej. Pod posadzką 

16 J. Sala, Przewodnik po gminach LGD…, op. cit., s. 36.
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świątyni zbudowanej w stylu gotyckim znaleziono pozostałości dwóch romańskich świątyń 
z XII i XIII w. Odnaleziono tam ponadto wyjątkowy zabytek w postaci posadzki wiślickiej, 
tzw. płytę orantów datowaną na 1170 r. Jest to unikatowy zabytek nie tylko w skali Polski, 
ale i całej Europy.

Fot. 7. Bazylika kolegiacka w Wiślicy
Źródło: Wikipedia.pl [10.11.2021].

Warto również dodać, że już w 1347 r. w Wiślicy ogłoszono tzw. statut wiślicki. Został 
on uznany za pierwszą polską kodyfikację prawa. W obrębie zabytkowego układu urbani-
stycznego na uwagę zasługują też m.in. Dom Długosza z 1460 r., gdzie aktualnie mieści 
się muzeum regionalne, oraz kościelna dzwonnica w stylu gotyckim17.

Podsumowanie

Województwo świętokrzyskie posiada rozliczne i urozmaicone zasoby dóbr turystycz-
nych, które są otwarte na recepcję turystów. Na obszarze analizowanego województwa 
znajdują się nie tylko lasy oraz parki narodowe i krajobrazowe, ale również liczne zabytki 
kultury materialnej i duchowej. Wiele dóbr dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków 
sakralnych, posiada unikatowe znaczenie dla kultury polskiej. W opracowaniu dokonano 
pogłębionej, choć syntetycznej analizy wybranych antropogenicznych atrakcji turystycz-
nych o charakterze sakralnym w Sandomierzu, Wąchocku, Świętej Katarzynie, Nowej 
Słupi, Bodzentynie oraz Wiślicy.

17 Największe atrakcje…, op. cit., s. 7.
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Streszczenie

Region świętokrzyski jest niezwykle atrakcyjną destynacją turystyczną. Obszar ten oferuje tury-
stom piękną i nieskażoną przyrodę z parkami narodowymi i krajobrazowymi oraz rezerwatami. 
Turystów przyciąga również bogactwo dziedzictwa kulturowego. W niniejszym opracowaniu 
zawarto pogłębioną charakterystykę wybranych zabytków o charakterze sakralnym, tj. kościo-
łów, kapliczek oraz klasztorów. Niektóre z nich posiadają wielką wartość kulturową nie tylko dla 
kultury polskiej, ale też europejskiej. Analizą objęto zabytki sakralne w Sandomierzu, Wąchocku, 
Świętej Katarzynie, Nowej Słupi, Bodzentynie oraz Wiślicy.

Słowa kluczowe: region świętokrzyski, turystyka, dziedzictwo kulturowe, zabytki sakralne, 
sanktuaria

Abstract

The świętokrzyskie region is an extremely attractive tourist destination. The region offers beautiful 
unspoiled nature in national and landscape parks. Tourists can also admire the richness of the 
cultural heritage. This study contains an in-depth description of selected religious monuments, 
i.e. churches, chapels and monasteries. Some of them have great cultural value not only for Polish 
but also European culture. The analysis covered sacred monuments in Sandomierz, Wąchock, 
Święta Katarzyna, Nowa Słupia, Bodzentyn and Wiślica.

Keywords: region, tourism, cultural heritage, sacred monuments, sanctuaries
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WIeSŁAW SZCZęSny
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

turystyka w Okresie kryzysu gOspOdarczegO 
spOwOdOwanegO pandemią cOVid-19

tourisM in tHe period oF econoMic crisis caused  
by tHe pandeMic oF coVid-19

Wstęp

Kryzys gospodarczy to zjawisko ekonomiczne w gospodarce mające wiele określeń, 
a ważniejsze z nich to: krach, recesja, załamanie, zapaść, depresja, spowolnienie itp. 
Ogólnie kryzys objawia się nagłym pogorszeniem stanu gospodarki. W czasie jego trwa-
nia dochodzi do upadłości wielu przedsiębiorstw. Następują masowe zwolnienia, utrata 
miejsc pracy i zmniejszanie liczby etatów1.

Turystyka jako zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi związane jest z dobrowolną 
zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. Obejmuje stosunki i zjawiska doty-
czące ruchu turystycznego. Definicji turystyki jest wiele. Jedna z bardziej znanych to ta 
prezentowana przez Władysława Włodzimierza Gaworeckiego: „Turystyka obejmuje ogół 
czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub 
innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem”2.

Turystyka jest powiązana z różnymi dziedzinami życia, co czyni ją zjawiskiem inter-
dyscyplinarnym. Należy do branży, która jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się 
w gospodarce. Efekt ekonomiczny wynikający z ruchu turystycznego nie jest związany 
wyłącznie z usługami czysto turystycznymi, takimi jak obsługa ruchu turystycznego, ho-
telarstwo, gastronomia, transport itp. Na potrzeby turystyki działają także inne podmioty 
gospodarcze, m.in. bankowość, handel, gospodarka komunalna, transport itp. Trzeba też 
zaznaczyć, że turystyka daje zatrudnienie dużej grupie osób3.

Z punktu widzenia społecznego turystykę należy traktować jak wszystkie zjawiska 
czasowej i dobrowolnej podróży, które są związane ze zmianami w środowisku i rytmie 
życia. Odnosi się ona do społecznych kontaktów z naturalnymi, kulturowymi i społecznymi 
walorami odwiedzanego obszaru. Specyfika turystyki polega na zmianach. Może to być 

1 www.pl.wikipedia.org [12.01.2022].
2 W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2010, s. 20.
3 A. Panasiuk, Ekonomiczne podstawy turystyki, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2004, s. 8.
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zmiana środowiska przyrodniczego, kulturowego bądź społecznego, a także trybu życia. 
Istotną wartością turystyki jest wchodzenie w kontakt z przyrodą, kulturą lub ludźmi4.

Turystykę należy również traktować jako zjawisko psychologiczne. Staje się ona coraz 
ważniejsza dla współczesnego człowieka, który podejmuje podróż pod wpływem różnych 
motywów. Wyobraża ją sobie jeszcze przed wyjazdem i rozpatruje korzyści, jakie mu przy-
niesie. Dopiero w jej trakcie i po niej jest w stanie ocenić, czy spełniły się jego oczekiwania5.

Usługi turystyczne są świadczone przede wszystkim przez biura podróży, hotelarstwo, 
gastronomię i transport.

Podstawą do napisania artykułu były druki zwarte dotyczące problematyki funkcjo-
nowania turystyki, materiały internetowe, artykuły prasowe oraz informacje płynące od 
organizacji zajmujących się turystyką.

Wpływ pandemii CoVID-19 na życie społeczne i gospodarcze

Prawie od dwóch lat wszyscy doświadczamy negatywnych skutków związanych z pan-
demią we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Mamy do czynie-
nia ze zjawiskiem, którego w takiej skali nigdy nie zaznaliśmy. Rynki światowe ulegały 
negatywnym przeobrażeniom. W Polsce proces degradacji gospodarki rozpoczął się 
w marcu 2020 r., kiedy zaobserwowano pierwsze zachorowanie na COVID-19. Jej obraz 
stał się zatrważający. Podobna sytuacja nie miała dotychczas miejsca. Zaczął się kryzys 
ekonomiczny. W gospodarce pojawiła się wielka niepewność, która dotyczyła wielu branż.

Zmiany odnotowano w odniesieniu do barier działalności gospodarczej. Od początku 
transformacji gospodarki najsilniej odczuwane były bariery: popytowa, prawna i podatkowa. 
Obecnie na pierwsze miejsce wysunął się brak siły roboczej, zarówno wykwalifikowanej, 
jak i niewykwalifikowanej. Problemy te wynikają z sytuacji demograficznej, a zostały po-
głębione przez wysoką śmiertelność. W zależności od szacunków była ona od 20% do 
40% wyższa od przeciętnej dla krajów europejskich. Na początku 2022 roku w Polsce 
odnotowano 100 tys. ofiar pandemii6.

Sytuacja kryzysowa daje się zauważyć także w funkcjonowaniu gospodarstw domo-
wych, które pesymistycznie oceniają swoją sytuację finansową. Odczuwają wzrost kosztów 
utrzymania i obawiają się dalszej eskalacji cen. To skłania do przyspieszonych zakupów 
dóbr trwałego użytku, a także remontów i zakupu mieszkań oraz budowy domów. Maleje 
skłonność do oszczędzania. Konsumpcja, która do 2020 roku przebiegała w sposób wy-
gładzony, w czasie pandemii odnotowała znaczny spadek. Wzrost popytu nastąpił także 
na skutek wysokich obaw inflacyjnych konsumentów.

Kryzys covidowy ma swoich zwycięzców i przegranych. Do grona tych pierwszych 
należy zaliczyć podmioty, które mogły i potrafiły przenieść swoją działalność do inter-
netu i wykorzystać możliwości stwarzane przez nowe technologie. Najbardziej ucierpieli 

4 Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, PWN, Warszawa–Poznań 2002, s. 22–23.
5 W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 2000, s. 17–18.
6 www.medonet.pl [13.01.2022].
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przedstawiciele biznesów, które wymagały kontaktów bezpośrednich, jak turystyka, ga-
stronomia, służba zdrowia czy oświata.

Zgromadzone w czasie kryzysu covidowego doświadczenia wskazują na konieczność 
zmian w gospodarce. Zapowiadany jest napływ środków finansowych z Europejskiego 
Funduszu Odbudowy Gospodarek i Polskiego Ładu. Zmiany powinny dotyczyć przede 
wszystkim tych branż, które najgorzej poradziły sobie z kryzysem, w tym turystyki. Głów-
nym czynnikiem mającym decydujący wpływ na wzrost gospodarczy w długim okresie są 
inwestycje, zarówno publiczne, jak i prywatne.

Utrzymujące się pesymistyczne nastroje przedsiębiorców, połączone ze wzrostem 
cen surowców i materiałów oraz presją na podwyżkę wynagrodzeń, nie zachęcają do 
zwiększania inwestycji, co hamuje wprowadzanie nowych technologii i tempo zmian 
strukturalnych w gospodarce. Rozkręcająca się spirala inflacyjna stanowi zagrożenie 
także dla wymiany międzynarodowej.

Hotelarstwo w okresie pandemii CoVID-19

Trwająca pandemia niesie wiele negatywnych skutków dla całej gospodarki. Następuje 
spadek wydatków konsumpcyjnych, zamykane są sklepy, nie korzystamy z wielu usług. 
Wydaje się, że najbardziej poszkodowana została branża turystyczna. Dramaturgii dodaje 
zmniejszona podaż siły roboczej. Choroby i ciągłe kwarantanny prowadzą do ograniczenia 
dochodów. Trwający regres gospodarczy jest uzależniony od występowania pandemii, 
której czas trwania i następstwa są trudne do przewidzenia. Jedno jest pewne, pande-
mia wywoła negatywne skutki dla całej gospodarki, w tym także dla turystyki, zwłaszcza 
hotelarstwa.

Hotelarstwo jest jednym z obszarów najbardziej dotkniętych skutkami pandemii. Od 
ponad roku działalność hoteli przypomina falę sinusoidalną. Naprzemiennie tymczasowo 
są zamykane i otwierane dla określonych grup. Wydawane są kolejne obostrzenia rządu, 
ograniczenia w przemieszczaniu się zarówno w granicach Polski, jak i poza nimi. Ponadto 
brak możliwości wcześniejszego zaplanowania urlopów czy wyjazdów służbowych wpłynął 
na drastyczne spadki poziomu obłożenia pokoi w obiektach hotelowych. Pierwsze nega-
tywne konsekwencje epidemii COVID-19 dla polskiego rynku turystycznego pojawiły się już 
w marcu 2020 r., objawiając się zmniejszeniem liczby międzynarodowych lotów, połączeń 
kolejowych oraz autobusowych, ograniczeniem funkcjonowania hotelowych obiektów 
gastronomicznych i rozrywkowych, z pewnymi wyjątkami dotyczącymi m.in. udzielania 
noclegów osobom objętym kwarantanną czy wykonującym zawody medyczne albo bę-
dącymi w delegacji7.

Według danych GUS na 31 lipca 2019 w Polsce działało 11 251 obiektów noclego-
wych, z czego 4229 stanowiły hotele, a 7022 – pozostałe obiekty noclegowe, tj. motele, 
zajazdy, gospodarstwa agroturystyczne itp. Największe problemy z działalnością mają 

7 www.horecanet.pl [13.01.2022].
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duże hotele. Uważa się, że obecnie od 25 do 35% hoteli zagrożonych jest upadłością. 
Przy czym te dolne wartości odnoszą się do obszarów wypoczynkowych, zaś większe – 
do hoteli miejskich. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego podaje, że w 2020 r. pracę 
straciło 38% osób zatrudnionych w hotelarstwie. Bez pilnego rządowego wsparcia kolejne 
16% miejsc pracy może zniknąć – co oznacza nawet 110 tys. osób bez pracy8.

Pandemia w Polsce miała kilka kulminacji. Naprzemiennie zamykano i otwierano hotele. 
Stosunkowo dużą „wolność ekonomiczną” mieliśmy w okresie letnim. Wówczas działały 
hotele w regionach nadmorskich, na pojezierzu oraz na obszarach podgórskich. Pozwoliło 
to na pewne zarobkowanie. Okres ograniczeń gospodarczych najbardziej odczuli hotelarze 
w górach oraz w miastach, których atrakcyjność turystyczna jest bardzo duża. Analizując 
informację o sytuacji hotelarskiej w Europie i na świecie, można stwierdzić, że kondycja tej 
branży w Polsce jest nieco lepsza niż w innych krajach. Aby zapobiec dalszemu kryzysowi, 
należałoby część środków unijnych przeznaczyć na wsparcie hotelarstwa9.

Pandemia niczym tsunami uderzyła w hotelarstwo. Tłumy turystów podczas ostatnich 
wakacji są pozytywnym znakiem na przyszłość, a hotelarstwo ma nadzieję, że ten dobry 
sygnał jest początkiem długoterminowego procesu ożywienia i powrotu do normalności.

Hotelarstwo jest jednym z gospodarczych „kół zamachowych” turystyki. Standard usług 
hoteli w Polsce jest na wysokim poziomie, co daje pracę setkom tysięcy osób bezpośrednio 
lub pośrednio zatrudnionych w hotelach. Pandemia zaburzyła budowany od dekad cykl 
biznesowy związany z sezonowością klientów biznesowych i prywatnych. Niemożność 
wcześniejszego zaplanowania urlopów czy wyjazdów lub imprez służbowych wpłynęła 
na drastyczne spadki poziomu obłożenia pokoi w obiektach hotelarskich. Niepewna 
przyszłość powoduje wiele trudności dla menadżerów hotelarstwa, którzy muszą stale 
monitorować bieżącą sytuację i szybko wdrażać alternatywne rozwiązania awaryjne. Ko-
lejne obostrzenia, zamykanie i tymczasowe otwierane obiektów dla określonych grup, 
ograniczenia w przemieszczaniu się zarówno w kraju, jak i poza nim mają fatalny wpływ 
na całe hotelarstwo. Wszyscy jednak wierzą, że ten najgorszy czas już minął i pragną 
szybkiego powrotu do normalności10. 

Pandemia przyspieszyła wile procesów, np. cyfryzację. Wpłynęła także na zmianę 
naszego stylu podróżowania i preferowanych destynacji zagranicznych. Spragnieni waka-
cji, po długim okresie pandemicznych ograniczeń i zamknięciu hoteli, Polacy wracają do 
wojaży. Firmy turystyczne przeżywają prawdziwe oblężenie, ruszyliśmy na zagraniczne 
wakacje, gdzie częściej wybieramy droższe, wyższej klasy kurorty oraz oferty all inclusive, 
najchętniej z pełnym ubezpieczeniem i bliskim terminem wylotu. Determinacja turystów jest 
tak duża, że nie odstraszają ich obostrzenia i dodatkowe formalności. Obecnie większość 
klientów kupuje wyjazdy w ostatniej chwili. Natomiast podróże służbowe to od dawna siła 
napędowa przychodów hotelarstwa i gastronomii hotelowej. Wielu ekspertów wskazuje, że 
powrót do normalności w tym zakresie zajmie od dwóch do trzech lat, choć niewykluczone, 

8 www.pwste.edu.pl [13.01.2022].
9 Ibidem.
10 www.filarybiznesu.pl [13.01.2022].
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że na mniejszą skalę, ponieważ firmy, które kiedyś korzystały z tych rozwiązań, mogą 
zniknąć z rynku11.

Rozwój pracy hybrydowej, ewolucja oprogramowania do wideokonferencji i rosnąca 
koncentracja korporacji na zrównoważonym rozwoju podważyły   utrwalone od dawna 
normy dotyczące podróży służbowych. Rozwijają się również spotkania klastrowe. To 
coraz bardziej powszechny rodzaj grup przedsiębiorstw lub instytucji powiązanych ze sobą 
profilem działalności, skupiających się na danym obszarze geograficznym lub wyznacza-
jących regionalne punkty, w których ludzie mogą łączyć się w grupy wirtualnie. Wiadomo 
jednak, że nie wszystko można przeprowadzić zdalnie, a brak możliwości organizacji 
wielu wydarzeń, np. targów, koncertów czy konferencji, generuje potężne straty. Hotelar-
stwo przechodzi bardzo trudny czas. Wielu przedsiębiorców z powodu pandemii wpadło 
w problemy finansowe. Sporo doświadczonych fachowców postanowiło przebranżowić 
się lub zostało do tego zmuszonych przez obecną sytuację.

Gastronomia w czasie pandemii CoVID-19

Jeszcze na początku marca 2020 r. nikt nie spodziewał się, że od pojedynczych in-
formacji płynących z Wuhan zacznie się pandemia, która skomplikuje życie społeczne 
i gospodarcze na całym świecie. 20 marca w Polsce wprowadzono stan zagrożenia epi-
demicznego12. Restauracje zostały zamknięte i mogły realizować jedynie zamówienia na 
wynos albo z dostawą. Taka sytuacja trwała aż do 18 maja, kiedy to lokale gastronomiczne 
zostały znów otwarte. Przychody w gastronomii spadły w tym okresie średnio o 60%. Gdy 
18 maja odmrożono tę część gospodarki, co piąty lokal nadal pozostawał nieczynny. Do 
restauracji wróciło zaledwie 20% gości. Przychody z zamówień z dostawą od połowy marca 
do końca maja zwiększyły się o 20%. Restauratorzy, którzy włączyli do swoich usług dowozy, 
uniknęli gwałtownego spadku obrotów. Ponieważ większość Polaków wakacje postanowiła 
spędzić w kraju, nad morzem, jeziorami i w górach zaroiło się od turystów. Znajdujące się 
tam restauracje szybko stanęły na nogi. Otworzyły się także nowe punkty gastronomicz-
ne. Wspomniane już dostawy i dowozy zostaną zapewne w gastronomii na dłużej. Wiele 
restauracji znacznie ograniczyło swoje menu ze względu na ryzyko nowych obostrzeń, 
zamknięcie granic czy innych utrudnień w zakupach. Krótka karta oparta w większości 
na sezonowych, lokalnych i łatwo dostępnych produktach to brak problemów z logistyką. 
Minione miesiące pokazały, że bez względu na sytuację warto stosować dobre praktyki 
i otwierać się na swoich klientów, uznając ich sugestie. Dzielenie się wiedzą i budowanie 
społeczności może tylko zaprocentować na przyszłość. W segmencie restauracyjnym 
najbardziej ucierpiały lokale, w których oferta nie była przystosowana do sprzedaży z do-
wozem czy na wynos. Zaliczają się do nich m.in. bary alkoholowe czy kawiarnie. Z kolei 
na rynku cateringu relatywnie dobrze poradził sobie catering dietetyczny13.

11 Ibidem.
12 www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-stan-epidemii-w-polsce [13.01.2022].
13 www.smazymy.com/covid-19 [14.01.2022].
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W wyniku pandemii COVID-19 wartość rynku gastronomii hotelowej zmalała w 2020 r. 
o 32,1% w stosunku do rekordowego 2019. Analitycy prognozują, że branża odbuduje 
się w pełni dopiero za kilka lat. Po pierwszej (w marcu 2020 r.), drugiej (jesienią 2021 r.) 
i trzeciej (wiosną 2021 r.) tzw. fali pandemicznej Polska zmaga się obecnie z falą czwar-
tą, a w perspektywie jest piąta. Od pojawienia się pierwszego pacjenta covidowego, co 
oficjalnie potwierdziło wybuch pandemii COVID-19 w Polsce, do końca 2021 r. minęło 
ponad 900 dni. Dla rynku gastronomicznego był to najtrudniejszy okres ostatnich dzie-
sięcioleci. Z badań rynku i prognozy rozwoju na lata 2021–2026 wynika, że powrót do 
wartości rynku z 2019 r. będzie możliwy dopiero około 2024 r. W badaniu wzięto pod 
uwagę takie czynniki, jak ruch turystyczny, życie społeczne i biznesowe, a także sytuację 
ekonomiczną konsumentów14.

Negatywne skutki pandemii najsilniej odczuła – uzależniona od ruchu turystycznego – 
gastronomia hotelowa. W segmencie restauracyjnym najbardziej ucierpiały lokale, których 
oferta nie jest przystosowana do sprzedaży z dowozem czy na wynos. Wzrost zakażeń 
spowodował mniej jedzenia na mieście, co znacznie wpłynęło na skłonność Polaków do 
odwiedzania restauracji, barów i innych punktów zajmujących się gastronomią. Badania 
potwierdziły, że na początku listopada 2021 r. ponad połowa ankietowanych zgodziła się 
ze stwierdzeniem, że obecny wzrost zakażeń zniechęca do wizyt w lokalach gastrono-
micznych. To, jak bardzo deklaracje respondentów przełożą się ostatecznie na realny ruch 
w lokalach gastronomicznych, zostanie zweryfikowane przez rozwój pandemii i nie tylko. 
Również wzrost cen odstrasza Polaków. W ostatnich miesiącach 2021 r. na sile nabierała 
inflacja. Jest to jeden z głównych czynników spowalniających powrót branży gastrono-
micznej do stanu sprzed pandemii. Rosnące ceny m.in. surowców, energii elektrycznej 
czy żywności, wzrost kosztów związanych z prowadzeniem działalności, a także chęć 
odrobienia strat po pandemii napędzają wzrosty cen usług hotelarskich i gastronomicz-
nych. W kwestii postępującej inflacji wyniki badań również są niepokojące. Ponad połowa 
Polaków ogranicza wizyty w lokalach gastronomicznych lub zamawianie z dowozem albo 
na wynos z powodu wzrostu cen15.

Pandemia w sposób szczególny dotknęła branżę gastronomiczną. Długi czas lock-
downu sprawił, że tysiące punktów w całym kraju musiało wybierać między likwidacją 
lub zawieszeniem działalności. W ocenie kondycji rynku usług gastronomicznych w kraju 
przydatna może okazać się baza firm. Znajdują się w niej rozbudowane informacje na 
temat wszystkich aktywnych podmiotów gospodarczych. Dzięki temu możliwa staje się, 
z jednej strony, weryfikacja danych dotyczących konkretnej firmy, z drugiej natomiast – 
analiza całych branż czy przedsiębiorstw w konkretnej lokalizacji. W bazie można znaleźć 
podmioty zajmujące się prowadzeniem restauracji lub cateringiem. To ważny i ciągle 
rozwijający się segment rynku, który odpowiada również za generowanie setek tysięcy 
miejsc pracy.

14 www.e-hotelarz.pl/artykul [14.01.2022].
15 Ibidem.
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Gastronomia bez wątpienia najbardziej odczuła gospodarcze następstwa pandemii. 
Znalazło to odzwierciedlenie w zamknięciach lub likwidacjach firm. Łącznie między stycz-
niem 2020 a sierpniem 2021 r. zdecydowało się na to 14 202 przedsiębiorców. Było to 
uwarunkowane kolejnymi falami zachorowań i obostrzeniami wprowadzanymi przez rząd. 
Jak widać, problemy gospodarcze związane z pandemią mają charakter długofalowy, 
a wiele firm, które przetrwały, utraciło płynność finansową i nie jest w stanie funkcjonować 
pomimo możliwości korzystania z tarcz osłonowych i przy zdecydowanie bardziej libe-
ralnych obostrzeniach sanitarnych. Pandemia COVID-19 trwale zmieniła obraz polskiej 
gastronomii, w związku z czym z gastronomicznej mapy kraju zniknęła niemal 1/5 pod-
miotów, które prosperowały jeszcze przed pandemią. Sam rynek jest bardzo zróżnico-
wany. O ile niektóre rodzaje działalności (np. pizzerie) zdecydowanie lepiej radziły sobie 
z utrzymaniem rentowności w warunkach, w których główny przychód czerpały z dowozu, 
to jednak zdecydowana większość podmiotów musiała pogodzić się ze znacznie gorszy-
mi wynikami. Olbrzymi wpływ na przyszłość rodzimej gastronomii ma to, jak będzie się 
rozwijać sytuacja epidemiczna16.

Należy zwrócić uwagę na inne możliwości popandemicznego rozwoju gastronomii 
hotelowej. Oprócz dostarczania posiłków należałoby umożliwić ich serwowanie klientom 
zewnętrznym oraz utrzymanie usług cateringu. Pozwoli to szybciej wychodzić z kryzysu 
hotelom, które świadczą usługi gastronomiczne w swoich obiektach.

Biura podróży w okresie pandemii CoVID-19

Pandemia uderza we wszystkich, co do tego nie ma wątpliwości. Każdy mierzy się 
z wyzwaniami, jakie stawia nowa rzeczywistość – zamknięte szkoły, przedszkola i uczelnie, 
próby wprowadzenia nauki zdalnej, walka o utrzymanie przedsiębiorstw i miejsc pracy. 
Są jednak przedsiębiorstwa, dla których w obecnej sytuacji utrzymanie się na rynku jest 
szczególnie trudne. Zakaz przemieszczania się i zgromadzeń najmocniej uderzył w przed-
siębiorców zajmujących się organizacją i obsługą turystów, eventów, wystaw i innych 
wydarzeń kulturalno-rozrywkowych. Masowo odwoływane wycieczki, koncerty czy targi 
oznaczają nie tylko brak możliwości uzyskiwania bieżących przychodów, ale także ko-
nieczność zwrotu środków wpłaconych przez uczestników w formie zaliczek lub przedpłat.

Sytuacja związana z pandemią znacząco wpłynęła na branżę turystyczną, ale także 
na plany urlopowe. Zamiast cieszyć się upragnionym urlopem, zastanawiamy się, dokąd 
jechać, jak i czy odwołać zaplanowane wyjazdy, jak uniknąć zakażenia i przede wszyst-
kim – jak rozwinie się sytuacja. Trudności w branży turystycznej wywołane przez pandemię 
zmusiły do zamknięcia działalności część biur podróży, a większość z nich popadła w długi. 
Problemy finansowe wpływają na to, że każdy przedsiębiorca poszukuje oszczędności. 
Jest to zachowanie zrozumiałe pod warunkiem, że nie wpływa na jakość usług. Do innych 
problemów właścicieli biur podróży zaliczyć można zmianę terminów wylotu, niewliczanie 

16 www.newgastr.pl [14.01.2022].
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opłat obligatoryjnych w cenę podaną w umowie, narzucanie stałej opłaty manipulacyjnej 
w sytuacji, gdy dokonuje się zmiany warunków umowy17.

Wśród pytań o nową normalność po ustąpieniu pandemii pojawiają się takie, które 
dotyczą działalności turystycznej. Ta branża jest jedną z najbardziej dotkniętych przez 
pandemię COVID-19. Ma wpływ na konsumpcję, inwestycje, eksport, import, zatrudnie-
nie w całej gospodarce. Jest ważnym składnikiem modelu konsumpcji współczesnego 
człowieka, który zaspokaja dzięki niej potrzeby spędzania wolnego czasu, kontaktu ze 
środowiskiem, rekreacji, odpoczynku. Dla dostawców tego rodzaju usług turystyka jest 
pomysłem na prowadzenie działalności gospodarczej, sposobem zarobkowania, miej-
scem pracy. Jednocześnie stwarza też określone zagrożenia dla środowiska naturalnego. 
Pandemia to trudny okres dla wszystkich na całym świecie. Przedsiębiorstwa turystyczne 
popadły w problemy, jedni stracili bliskich, inni – pracę, wszyscy musieli przyzwyczaić 
się do niepewności jutra, ryzyka zachorowania, rozwoju dolegliwości czy powikłań po 
zwyczajnych nieleczonych chorobach. Nietypowe warunki funkcjonowania, ograniczenia 
w przemieszczaniu się, praca w domu połączona ze zdalnym nauczaniem dzieci, brak 
możliwości wyjazdu na wakacje, zasady społecznego dystansu, samotność – wszystko 
to stanowi źródło stresu, powoduje emocjonalne i psychiczne zmęczenie, a dla wielu – 
zaburzenia zdrowia. Stąd potrzeba inwestycji w fizyczne i psychiczne samopoczucie. 
Można oczekiwać, że krajowe podróże turystyczne ożywią się stosunkowo wcześnie. 
Turystyka będzie prawdopodobnie początkowo ukierunkowana na lokalne doświadczenia, 
w szczególności wycieczki jednodniowe i weekendowe, a także podróże służbowe dla 
kluczowych klientów i dostawców. Atrakcje i doświadczenia odwiedzających będą odgrywać 
szczególną rolę w tej wczesnej fazie, przyczyniając się do budowania zaufania. Klienci, 
którzy wcześniej wybierali wakacje za granicą, urlop będą spędzać w kraju i to stanie 
się okazją do ożywienia popytu wewnątrzkrajowego. Sukces w tych fazach strukturalnej 
zmiany rynku turystycznego ma duże szanse przełożyć się na trwałe relacje z lojalnymi 
klientami, ponieważ lokalne podróże oparte na doświadczeniu stają się zakorzenione 
i aspiracyjne w całej szerokiej bazie społeczeństwa. Ta perspektywa pozwoli powrócić do 
normalnej działalności biurom podróży i ożywić całą branżę turystyczną.

Podróże w czasie pandemii CoVID-19

Podróże w czasie pandemii COVID-19 łączą się z wieloma utrudnieniami. Jest dużo 
ryzyka i wiele niewiadomych. Aby je zminimalizować, warto się do wyjazdu precyzyjnie 
przygotować, szczególnie skorzystać ze szczepień, nie tylko covidowych, a przede wszyst-
kim zadbać o ubezpieczenie. W obecnych czasach pandemii jest to niezbędne. Należy 
zwrócić uwagę na wyższe stawki ubezpieczenia z uwagi na większe ryzyko zachorowania. 
Jeszcze do niedawna żaden z ubezpieczycieli nie zapewniał ochrony na wypadek epide-
mii. Dziś jest to właściwie obligatoryjne, bo nikt nie zaryzykuje wykupienia ubezpieczenia 

17 https://erif.pl/poradnik-konsumenta/pandemia-a-biura-podrozy-hotele-i-linie-lotnicze-sprawdz-z-kim-spedzasz- 
wakacje/ [14.01.2022].
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bez pewności, że otrzyma pomoc w razie zakażenia wirusem. Podróże są jeszcze cały 
czas mocno ograniczone. Nie wszędzie się da dojechać, większość krajów wymaga przed-
stawienia negatywnego testu, certyfikatu na COVID-19 albo odbycia kwarantanny. Warto 
jednak pamiętać, że takie wyjazdy mogą wiązać się z licznymi problemami, na przykład 
z powrotem do kraju czy z ograniczeniami w ruchu lotniczym, kolejowym albo autokarowym. 
Aby nie mieć problemu z wyjazdem, pobytem i powrotem, przed wyjazdem należy spraw-
dzić wiele procedur. Wszystko się zmienia błyskawiczne. Należy sprawdzić komunikaty 
płynące od rządu, z Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Ministerstwa Zdrowia oraz 
obostrzenia w kraju, do którego planujemy jechać. Trzeba się upewnić, jakich dokumentów 
i działań wymaga kraj docelowy.

W trakcie pandemii najlepszym środkiem lokomocji jest oczywiście samochód. Nie za-
wsze jest to jednak możliwe. Na dalekie podróże często wybieramy samolot czy autokar, 
ewentualnie kolej. Dystans, dezynfekcja, częste mycie rąk to podstawowe środki ostroż-
ności, o których nie trzeba przypominać, szczególnie w komunikacji zbiorowej. Jeśli pla-
nujemy zwiedzanie, należy wybierać mniej popularne miejsca i atrakcje, jeśli są w ogóle 
czynne. Należy unikać tłumów – więcej czasu spędzać na łonie natury niż w miastach.

Transport lotniczy najszerzej boryka się z trudnościami z powodu pandemii COVID-19. 
Według ostatnich szacunków od marca 2020 r. do dnia dzisiejszego upadło na całym świe-
cie już blisko 50 linii lotniczych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że to właśnie ta gałąź 
gospodarki jest jedną z najbardziej poszkodowanych w kontekście panującej na całym 
świecie pandemii. Prognozy poprawy są różne – przewiduje się, że norma z roku 2019 
może zostać odbudowana dopiero na przełomie 2023/2024. Sytuacja jest na tyle zła, że 
niektóre lotniska w Polsce zmuszone są do całkowitego zamrożenia działalności. Jest tak 
przykładowo w Łodzi czy Bydgoszczy. Spadki przewozów, z którymi mamy do czynienia, 
są nieporównywalne z wszystkimi innymi epizodami z lat ubiegłych. Nawet 11 września 
2001 nie generował tak tragicznej sytuacji. Mamy do czynienia z kryzysem długofalowym, 
trudno przewidzieć, jak wiele czasu zajmie powrót do stanu sprzed pandemii. Zdecydowa-
nie linie lotnicze będą dostosowywały swoją ofertę do bieżących potrzeb klientów i obecnie 
widzimy, że niektóre zdecydowały się zmienić siatkę połączeń, np. Polskie Linie Lotnicze 
LOT. Wzmocnione z kryzysu wyjdą firmy, które cały czas trzymały koszty w ryzach, prze-
trwają najsilniejsi. Pamiętajmy, rynek nie lubi próżni i miejsce linii, które upadną, zajmą 
te, które były gotowe na trudne czasy. Należy postawić pytanie, kiedy turystyka powróci 
do dobrej kondycji, a to jest ściśle powiązane z wykorzystaniem transportu lotniczego. 
Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy szybko odrodzą się połączenia biznesowe. Część 
wyjazdów służbowych pewnie będzie ograniczona, bo wykorzystanie internetu wypiera 
spotkania bezpośrednie, choć nie w każdym przypadku. Wiele będzie zależało od tego, 
czy linie lotnicze i biura podróży przekonają podróżujących do skorzystania z ich oferty18.

Pandemia COVID-19 zaskoczyła i dotknęła niemal wszystkie branże. Obecnie zarówno 
przewoźnicy, jak i organizatorzy wyjazdów muszą ściśle przestrzegać wielu obostrzeń, 

18 www.pfp.com.pl/news/pfp/2020/przyszlosc-transportu-lotniczego-podsumowanie-webinaru [14.01.2022].



Wiesław Szczęsny30

które dość często się zmieniają. Konieczność przestrzegania nowych przepisów to z pew-
nością spory problem – zarówno dla firm, jak i pasażerów. Rezultatem tego są wyższe 
koszty prowadzenia działalności, a także niższy komfort zamawianych usług. Dlatego 
też firmy organizujące przewozy autokarowe rygorystycznie przestrzegają zasad, by 
chronić swoich klientów przed zakażeniem. Z całą pewnością maseczki są niezwykle 
charakterystycznym elementem codzienności podczas pandemii. Według najnowszych 
przepisów wciąż są one konieczne w pojazdach służących do przewozu zbiorowego – za-
równo transportu publicznego, jak i autokarów na wynajem. Drugim kluczowym przepisem 
jest zmniejszenie dopuszczalnej liczby pasażerów mogących jechać autokarami – na 
wynajem bądź liniowymi. Obecnie może być to maksymalnie 50% miejsc siedzących. 
Jak nietrudno się domyślić, obostrzenie to ma olbrzymie znaczenie z punktu widzenia 
organizacji przejazdów oraz ich rentowności. Kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa 
podróżowania w czasie pandemii COVID-19 jest minimalizowanie ryzyka zarażenia. 
Większość specjalistów zaleca, by w miarę możliwości ograniczyć podróżowanie i kon-
takty międzyludzkie. Jak wiadomo, w wielu sytuacjach nie ma takiej możliwości, dlatego 
zawsze należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, dezynfekować i myć ręce oraz 
wybierać odpowiednie środki transportu19.

Polska kolej funkcjonuje mimo wielu ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19, 
pociągi wożą podróżnych i towary, a kolejarze pełnią służbę. Skutki szerzenia się pan-
demii wpłynęły znacząco na przewozy pasażerskie. Przedstawione przez przewoźników 
dane wskazują jednoznacznie, że w czasie pandemii pasażerowie zaczęli rezygnować 
z usług transportu zbiorowego, a widoczną reakcją na to była mniejsza realizacja prze-
wozów kolejowych. Pomimo ogłoszonego stanu pandemii wszyscy przewoźnicy kolejowi 
zapewniają przewozy szczególnie w destynacjach krajowych. W sytuacji, gdy znacząco 
ograniczone zostały dalekobieżne przewozy autokarowe, to właśnie kolej stała się al-
ternatywą dla części pasażerów, którzy dotąd korzystali z transportu kołowego. Liczba 
osób korzystających każdego dnia z usług kolei jest pomimo tego rekordowo niska. Są 
w Polsce regiony, w których liczba przewiezionych pasażerów w czasie trwania pandemii 
jest mniejsza aż o 95% w porównaniu do wyników sprzedaży z 2019 r. Mniejsze zainte-
resowanie transportem kolejowym ze strony pasażerów w czasie pandemii COVID-19 
skutkuje również ograniczeniem liczby uruchamianych pociągów. Decyzje w tym za-
kresie podejmują przewoźnicy kolejowi w porozumieniu z organizatorami publicznego 
transportu zbiorowego. To pokazuje, że nie zostanie utrzymany wzrost liczby pasażerów 
obserwowany w poprzednich latach. Będzie to miało znaczący wpływ na rentowność 
kolei. Ponowny rozruch gospodarki powinien jednak wpłynąć na powrót pasażerów do 
korzystania z usług transportu kolejowego, który w ostatnich latach stał się dobrą alter-
natywą dla indywidualnego i autokarowego20.

19 www.autokarwarszawa.pl/blog/przewozy-autokarowe-w-czasie-pandemii-co-warto-wiedziec [18.01.2022].
20 www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15972,Sytuacja-na-rynku-kolejowym-w-czasach-epidemii-COVID-19.html 
[18.01.2022].
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Zakończenie

Pandemia znacząco wpływa nie tylko na turystykę, lecz także na inne sektory gospo-
darki z nią powiązane. Turystyka jest branżą, która w oczywisty sposób jest najbardziej 
narażona na straty spowodowane pojawieniem się pandemii COVID-19. Znaczna część 
obostrzeń dotyka ją bezpośrednio, ponieważ ograniczenia w przemieszczaniu są nie-
zbędne, aby kontrolować rozprzestrzenianie się wirusa. Na kondycję branży ogromny 
wpływ ma również słabnący popyt na usługi turystyczne. W czasach, kiedy zasady po-
dróżowania mogą w dowolnym momencie zmienić się bez ostrzeżenia, trudno planować 
wyjazdy z dużym wyprzedzeniem. Większość turystów odkłada plany wakacyjne na bliżej 
nieokreśloną przyszłość w nadziei, że sytuacja niebawem się ustabilizuje. Rzeczywista 
wielkość strat polskiej branży turystycznej na razie jest nieznana. Będzie zależeć przede 
wszystkim od tego, kiedy zostanie w pełni przywrócony ruch turystyczny i jak szybko po 
zniesieniu ograniczeń zacznie rosnąć liczba podróżujących. 

Przedstawione rozważania wskazują, że nową rzeczywistość w branży turystycznej po 
pandemii cechuje wiele niewiadomych. Jest wysoce prawdopodobne, że podstawowym 
wyborem większości turystów będzie powrót do normalności przedcovidowej i odbudowa 
ruchu turystycznego. O ile identyfikacja zarysowanych tendencji okazuje się wykonalna, 
o tyle przewidywanie, jaki kształt będzie miała ich wypadkowa, jest bardzo trudne. Praw-
dopodobne jest odtworzenie obowiązujących wzorców konsumpcji usług turystycznych. 
W obecnej chwili można zaryzykować stwierdzenie, że wiele wskazuje na to, iż odrodzi 
się zarówno turystyka krajowa, jak i zagraniczna. To, w jakiej to się stanie proporcji, za-
leżeć będzie od warunków sanitarnych, epidemicznych oraz od relacji cen. Warto także 
zauważyć, że kryzys w tej branży doprowadził do upadłości niektórych firm, co przejścio-
wo może oznaczać spadek realnej podaży i wpłynąć na wzrost cen usług turystycznych.
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Streszczenie 

Pandemia COVID-19 miała katastrofalne skutki dla turystyki w Polsce i na świecie. Podróżowanie 
za granicę stało się niezwykle trudne. Ceny rosną, połączenia lotnicze i autokarowe są zamykane, 
kraje dostępne dla turystów wprowadzają twarde restrykcje. Wiele atrakcji turystycznych zostało 
zamkniętych z powodu pandemii, która wpłynęła nie tylko na turystykę, ale także na inne branże 
z nią związane. W związku z tym niezwykle ważne są skoordynowane działania wzmacniające 
branżę turystyczną w zgodzie ze środkami bezpieczeństwa.

Słowa kluczowe: turystyka, pandemia, restrykcje, bezpieczeństwo

Abstract

The pandemic of COVID-19 has had catastrophic effects on tourism in Poland and all over the 
world. Travelling abroad became incredibly difficult. The prices are rising, the air and coach 
connections are being closed, the countries available for tourists launch hard restrictions. Many 
tourist attractions have been closed because of pandemic situation, which influenced not only the 
tourism, but also other industries connected with tourism. Consequently, the coordinated actions 
strenghtening the tourism industry in harmony with safety measures, are extremely important.

Keywords: tourism, pandemic, restrictions, safety
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Постановка проблеми 

Як показує практика, за останні десятиліття помітною є тенденція у сфері вирішен-
ня спорів несудовими методами, перш за все медіацією. Це детерміновано не лише 
бажанням держави розвантажити, а громадянам, відповідно, уникнути громіздкої 
судової системи, яка сьогодні потребує реформування, але і розумінням важливості 
мирного вирішення спору, збереження дружніх стосунків між його сторонами. Зважаю-
чи на те, що в сфері спорту через організаційні та професійні особливості спортивної 
діяльності здебільшого застосовуються арбітражні методи вирішення спорів, медіація 
так же, як і в інших сферах суспільних стосунків, набуває все більшої популярності, 
як досить швидкий, конфіденційний та недорогий метод вирішення конфліктів.

З погляду теорії та практики, вирішення спортивних спорів – це декілька проблем-
них та дискусійних аспектів, а саме: досягнення справедливості при вирішенні спор-
тивного спору, враховуючи, що сторони спору зазвичай не рівні у своїх можливостях та 
повноваженнях (спортсмен та федерація, спортсмен і клуб, спортивне товариство 
тощо), застосування альтернативних методів вирішення спорів, в тому числі і медіа-
ції, до тих чи інших видів спортивних спорів, юридична сила медіаційної згоди та ін.
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Постійне зростання обсягу ринку спортивної діяльності породжує все більшу 
кількість спорів, а відповідно, і необхідність у широкій та ефективній палітрі способів 
їх вирішення. Сьогодні спорт – це глобальний феномен та сфера комерції, куди втяг-
нуті спортивні клуби, спортсмени, тренери, судді, агенти, власники клубів, спортивні 
менеджери, спонсори, інвестори, національні, регіональні та міжнародні асоціації, 
спортивні керівні організації, маркетологи, продавці спортивних товарів, юристи, бух-
галтери, консультанти, журналісти, коментатори, блогери, інтернет провайдери та ін.

Аналіз досліджень і публікацій 

Форми вирішення спортивних спорів, що існують сьогодні, відображають сфор-
мовані механізми, які характерні для всіх суспільних відносин, і поділяють їх на 
юрисдикційні та неюрисдикційні. До першої групи зараховують вирішення спорів:

 ● юрисдикційними органами спортивної федерації, порядок формування, проце-
дури та повноваження яких, як правило, регулюються положеннями статутних 
документів федерацій,

 ● спортивними арбітражними (третейськими) судами,
 ● державними судами.

Дисциплінарний інспектор УЄФА, суддя спортивного арбітражного суду (САС) 
Анна Бордюгова зазначає, що сьогодні переважна більшість українських спортивних 
федерацій не мають ні фахівців з розгляду спортивних спорів, ні створених в струк-
турі федерацій органів з вирішення таких спорів (як виняток, можна назвати контр-
ольно-дисциплінарний комітет та апеляційний комітет, Палату з вирішення спорів 
Федерації футболу України)1.

Cеред неюрисдикційних (альтернативних, позасудових) форм вирішення спортив-
них спорів, найбільш затребуваною є медіація. Наприклад, Спортивний арбітражний 
суд, Канадський центр вирішення спортивних спорів (CRDSC) пропонують послуги 
медіації та мають власні реєстри медіаторів. Всесвітня боксерська рада (WBC), 
Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF), Федерація футболу Німеччини та інші 
міжнародні та національні спортивні організації застосовують медіацію в рамках роз-
ширення доступних методів вирішення спортивних спорів. Медіаційні обговорення 
досить часто включають в спортивні договори, а спортивна медіація стає зростаючою 
сферою діяльності як приватних центрів з вирішення спортивних спорів (CEDR), Ве-
ликобританія, ADR Group), так і спеціалізованих, наприклад Австралійського центру 
з вирішення спортивних спорів (NSDR), Центру вирішення спортивних спорів Вели-
кобританії (UK Sports Resolution). Більше того, Європейська Асоціація клубів (ECA) 
заснувала власну Службу медіації, а з 2013 року медіація є обов’язковою для спорів 
фінансового характеру.

1 A. Бордюговa, Формування спортивного права як галузі тільки починається, http://yur-gazeta.com/
interview/ formuvannya-sportivnogo-prava-yak-galuzi-tilki-pochinaetsya.html [3.11 2021].
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З огляду на зазначене вище можна стверджувати, що особливості застосування 
медіації в спортивних спорах визначаються їх характером та суттю, особливос-
тями суб’єктів спору зокрема, та особливостями спортивної діяльності загалом. 
Зауважимо, що сьогодні юридичну науку наповнюють дослідження у сфері спор-
тивного права, а це дає нам можливість проаналізувати деякі наробки з тематики 
спортивних спорів.

Під спортивним спором (спором, що пов’язаний з фізичною культурою і спортом), 
С. Юрлов розуміє – неврегульовані суперечності суб’єктів спорту, що виникають 
в сфері спортивних відносин з приводу прав і обов’язків таких суб’єктів2.

Е. Погосян пропонує розглядати поняття спортивного спору широко і зараховує 
до таких усі спори, що стосуються спортивних відносин, а також відносин, які хоч 
і не є спортивними, але мають вплив на права і обов’язки спортсменів як суб’єктів 
спортивних відносин.

Далі він стверджує, що не зважаючи на те, що різноманітність спортивних спорів 
не дозволяє виробити їх єдину класифікацію і диференціювати їх на практиці, проте 
можна передбачити, що спортивні спори можуть бути:

 ● фінансового характеру (виплата заробітної плати, премій, компенсацій, штра-
фів в межах трудових договорів між спортсменом і спортивною організацією, 
командою, клубом),

 ● договірного характеру (виконання і припинення трудових договорів, договорів 
між спортсменом і спортивним агентом, між спортивним агентом і клубом, до-
говорів про трансфер спортсменів тощо),

 ● організаційного характеру (стосується порядку відбору на змагання, членства 
в федерації або спортивному клубі, опротестування рішень спортивних феде-
рацій, наприклад, накладання спортивних санкцій),

 ● внутрікомандного характеру (стосунки між тренером і командою, спортсменом 
і тренером, спортсменом і командою, тренером і менеджментом клубу тощо),

 ● такі, що пов’язані з фактами вживання допінгу,
 ● такі, що пов’язані з проведенням договірних матчів, фактами корупції3.

Н. Мазаракі зазначає, що особливості правової природи процесу вирішення спор-
тивного спору детерміновані такими обставинами:

 ● при вирішенні спортивного спору до відносин, що виникли, застосовують не 
тільки матеріальні та процесуальні норми різних галузей права, але і поло-
ження нормативних документів спортивних організацій, які, незважаючи на їх 
взаємозв’язок, можуть суперечити одні одним,

 ● суб’єкти спорту (особливо спортсмени) обмежені у виборі органів, які можуть 
вирішувати спортивні спори, що виражається в існуванні жорстких (досить 

2 С.А. Юрлов, Разрешение спортивных споров: вопросы теории и практики: дис., Наукове видавництво, 
Москва 2017, c. 208.
3 Е.В. Погосян, Формы разрешения спортивных споров: Научное исследование, Монография. Волтерс 
Клувер, Москва 2011, c. 160.
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часто нав’язаних) третейських угод, включаючи заборону звернення в органи 
судової влади держави4.

Все зазначене вище і зумовило мету статті, а саме привернути увагу фахівців до 
медіації, як способу відносно дешевого, швидкого та добровільного врегулювання 
спортивних спорів в Україні і не тільки.

Виклад основного матеріалу 

Сьогодні інститут медіації досить добре вивчений з теоретичної та практичної 
сторони, особливо в тих країнах, де медіація є інституціалізованою. У багатьох кра-
їнах з’явилось законодавство, що регулює процедуру медіації. Закони про медіацію 
прийняті в таких країнах як США, Австрія, Велика Британія, Німеччина, Франція, 
Росія, Болгарія тощо. У загальному галузевому законодавстві медіація врегульована 
у Польщі, Італії та Словенії.

В законодавстві багатьох країн можна знайти офіційні дефініції медіації, напри-
клад: медіація – це процедура врегулювання спору (конфлікту) між сторонами че-
рез сприяння медіатора (медіаторів) з метою досягнення ними взаємоприйнятного 
рішення, що реалізується з добровільної згоди сторін. Спортивний арбітражний суд 
визначає медіацію як необов’язкову і неформальну процедуру, що спирається на згоду 
сторін про добровільне вирішення спору, де кожна сторона бере на себе зобов’язання 
зробити спробу в добросовісному порядку провести перемовини з іншою стороною 
з метою вирішення спортивного спору.

Також загальновідомими в достатній мірі є принципи медіаційної процедури: 
добровільність; рівноправність сторін медіації; незалежність, нейтральність та не-
упередженість медіатора; конфіденційність та ін.

Нагадаємо, що медіатор – це спеціально підготовлений фахівець, який поклика-
ний сприяти сторонам в урегулюванні спорів за допомогою медіації. Він бере участь 
в процедурі медіації як нейтральна, незалежна сторона. В процесі переговорів ме-
діатор допомагає сторонам зрозуміти інтереси свої та опонента, виявити справжні 
потреби. Сторони, спираючись на професійну допомогу медіатора, знаходять своє 
власне рішення, що спирається на взаємоприйнятні домовленості, які відображають 
їх глибинні інтереси. До того ж, важливо пам’ятати, що у процесі медіації:

1) рішення приймаються сторонами самостійно і спрямовані на задоволення їх 
глибинних потреб та інтересів,

2) медіатор не пропонує варіанти і не приймає рішення за учасників.
Сьогодні медіація поступово займає все більше місця в сфері вирішення спортив-

них спорів, і враховуючи особливості спортивної галузі, насамперед буде відігравати 
роль доарбітражної стадії вирішення спорів. Наприклад, медіація в Спортивному 
арбітражному суді має значні перспективи, враховуючи репутацію самої організації, 

4 A.Н. Мазараки, Медиация как перспективный метод разрешения спортивных споров, «Право и госу-
дарство» 2018, 3–4, c. 17–24.
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а також впевненість сторін, що навіть у випадку неуспішної медіації у них не буде 
додаткових часових втрат до переходу безпосередньо до арбітражу. М. Міроні на-
зиває таку процедуру «арбітраж – медіація – арбітраж»5.

Задля глибшого висвітлення проблеми медіації, ознайомимось із законодавством 
про спортивну медіацію деяких європейських країн. Зокрема, у ст. 87 розд. XIII «По-
засудове вирішення спортивних спорів» Закону Іспанії про спорт від 15 жовтня 1990 
№ 10/1990 йдеться про те, що спірні питання юридично-спортивного характеру, що 
виникли або можуть виникнути між спортсменами, тренерами, спортивними суддями 
і арбітрами, спортивними клубами, асоціаціями, іспанськими спортивними федераці-
ями, професійними спортивними лігами та іншими зацікавленими сторонами, можуть 
бути вирішені за допомогою застосування спеціальних процедур медіації або арбітра-
жу відповідно до умов та вимог, встановлених законодавством Іспанії в даній сфері.

Згідно зі ст. 88 даного Закону способи вирішення спорів повинні використовуватися 
для врегулювання будь-яких суперечливих або спірних питань, які виникають між 
зацікавленими сторонами в ході реалізації спортивних правил. Статути спортивних 
клубів, іспанських спортивних федерацій та професійних спортивних ліг включа-
ють положення про порядок проведення процедур медіації або арбітражу. Рішення, 
прийняті в рамках цих процедур, мають наслідки, передбачені Законом Іспанії про 
арбітраж.

У Франції процедура врегулювання спортивних спорів шляхом медіації виглядає 
так. Французький національний олімпійський і спортивний комітет відповідає за врегу-
лювання конфліктів між ліцензіатами, спортивними асоціаціями, товариствами та ви-
знаними спортивними федераціями, за винятком конфліктів, що пов’язані з допінгом. 
Він призначає медіаторів і скликає їх нараду. Кожен посередник зобов’язаний зберігати 
в таємниці будь-яку секретну інформацію, якою він володіє та за порушення конфі-
денційності якої передбачені санкції. Колегія посередників складається з не менше 
ніж 13 і не більше ніж з 21 члена. До її складу входять визнані фахівці, які володіють 
знаннями в питаннях організації спортивної діяльності та в галузі спортивного права6.

Згідно зі ст. R141-5 Регламентарної частини Спортивного кодексу Франції звер-
нення до Французького національного олімпійського і спортивного комітету з метою 
врегулювання спору – обов’язкова попередня умова для подання будь-якого позову 
до суду у випадках, коли спір виник через прийняття спортивною федерацією рішення, 
яке як підлягає, так і не підлягає оскарженню в рамках адміністративної процедури. 
Заходи щодо врегулювання спору, запропоновані посередниками, вважаються при-
йнятими сторонами і повинні бути виконані негайно після отримання повідомлення. 
Разом з тим сторони можуть не погодитися з даними заходами і подати заперечення 
впродовж місяця з моменту отримання повідомлення.

5 M. Mironi, The promise of mediation in sport-related disputes, «The International Sports Law Journal» 2017, 
16(3), c. 131–154.
6 A.A. Соловьев, Внесудебное урегулирование споров в области спорта: опыт Франции, «Вестник 
Университета имени О.Е. Кутафина» 2015, c. 195–200.
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В Україні до сьогодні не створено спортивного арбітражу, призначеного для ви-
рішення спортивних спорів7. Хоча його створення постійно обговорюється юристами, 
у першу чергу необхідно внести зміни у відповідне законодавство, щоб забезпечити 
умови для ефективної діяльності спортивного арбітражу. Для початку важливо розу-
міти, при вирішенні яких видів суперечок і для яких видів спорту можна застосовувати 
арбітраж. Чимала кількість спорів стосується трудових відносин і дисциплінарних 
питань, в той час як найбільш частими «клієнтами» такого арбітражу можуть бути 
футболісти, баскетболісти та інші спортсмени стосовно питань допінгу. Футбол і бас-
кетбол в Україні мають свої власні системи вирішення всіх видів спорів із сформова-
ною правовою практикою та незалежною процедурою апеляції. Крім того, медіація 
трудових спорів прямо виключена українським законодавством. Отже, створення 
окремого спортивного арбітражу в Україні вимагає, для започаткування внесення 
змін у значну кількість нормативно-правових актів, і окрім цього може не знайти під-
тримки більшості спортивних організацій, які піднімуть питання про його доцільність. 
У будь-якому випадку, більшість організацій створили власні квазі-арбітражні органи 
для вирішення всіх видів спорів.

Одним із прикладів ефективного квазі-арбітражу в Україні є Палата з вирішення 
спорів Федерації футболу України (далі – ПВС ФФУ). Вона не може вважатися справ-
жнім арбітражним органом, оскільки розглядає спори, що стосуються лише футболу, 
і на основі регламенту і правил ФФУ, а не на основі арбітражної угоди. Крім того, 
арбітри не обираються сторонами, а призначаються Палатою. Вона функціонує за 
аналогією з Палатою з вирішення спорів ФІФА.

Згідно з проектом № 3665 комітету з питань правової політики та правосуддя 
парламенту України медіація може застосовуватися у будь-яких конфліктах (спорах), 
у тому числі цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних, а також 
в кримінальних провадженнях та справах щодо адміністративних правопорушень8. Сто-
рони мають право домовитись про включення письмового медіаційного застереження 
в договір, згідно з яким вони погоджуються передати на медіацію всі або певні спори, 
які можуть виникнути між ними в зв’язку з будь-якими конкретними правовідносинами, 
незалежно від того, чи мають вони договірний характер чи ні. Наявність медіаційного 
застереження в договорі не є перешкодою для звернення в суд або третейський суд.

Також зауважимо, що за проектом медіатором може бути фізична особа, яка до-
сягла двадцяти п’яти років, має вищу або професійно-технічну освіту та пройшла 
професійне навчання медіації, що має включати 90 академічних годин початкового на-
вчання, в тому числі не менше 45 академічних годин навчання практичним навичкам9.

7 В Україні готуються прийняти закон про медіацію, https://radako.com.ua/news/v-ukrayini-gotuyutsya-priy
nyati-zakon-pro-mediaciyu [6.11.2021].
8 O.Г. Гаро, Кушнір О.О. Особливості медіації конфліктів і суперечок в професійному спорті, https://
protocol.ua/ru/osoblivosti_mediatsii_konfliktiv_i_superechok_v_profesiynomu_sporti/ [25.09.2021].
9 Медіація у вирішенні публічно-правових спорів, https://www.ukrainepravo.com/scientific-thought/nauko-
va-dumka/zaprovadzhennya-med-ats-yak-alternativnogo-shlyakhu-vir-shennya-publ-chno-pravovikh-spor-v/?m
onth=02&year=2017&sphrase_id=1317856 [15.11.2021].
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Польський закон є досить ліберальним у питанні вимог до майбутніх медіаторів. 
Наприклад, щоб бути медіатором в Польщі у цивільних справах, необхідно бути фі-
зичною особою, яка має повну цивільну правоздатність та дієздатність. Більше того, 
медіатором не може бути діючий суддя, але це ніяк не стосується суддів у відставці. 
Польське законодавство не визначає вік, а також освіту та професію, яку повинен 
мати практикуючий медіатор при розгляді цивільних справ. Зазвичай достатньо про-
йти навчання з медіації (але закон цього прямо не вимагає) і бути зареєстрованим 
у списку постійних медіаторів (складених громадськими організаціями та універси-
тетами), щоб мати змогу надавати послуги медіації на вимогу суду10.

На відміну від судового процесу, в якому сторони за допомогою традиційних юри-
дичних засобів прагнуть посилити свої позиції, обґрунтовуючи свої вимоги в рамках 
встановленого процесу, завдання медіатора полягає в спрямуванні уваги сторін у спо-
рі на інтереси, які є в основі їхніх позицій. В цьому і полягає принципова відмінність 
між судовим та медіаційним процесом врегулювання спорів – перший працює з по-
зиціями, в той час як медіатор – з інтересами сторін. Аналізуючи інтереси, сторони 
усувають непорозуміння, що розширює їх кругозір. У такому випадку, коли більш чітко 
виокремлюють інтереси протилежної сторони, відповідно стають більш зрозумілими 
точки дотику протилежних позицій.

Серед переваг медіації потрібно відзначити:
 ● універсальність – спортивні відносини регулюються різними галузями права – 

цивільним, трудовим, податковим, адміністративним, тому складається вра-
ження, що медіацію можна застосовувати для широкого спектру спорів різної 
матеріально-правової природи і суті. Проте, деякі спортивні спори (про факти 
застосування допінгу, проведення договірних матчів, корупції, про дисциплінарні 
проступки) є немедіабельними. Нагадаємо, що спори, пов’язані з дисциплінар-
ними питаннями (допінг, договірні матчі та корупція) виключені з процедури 
медіації СAS. Проте в деяких випадках, де цього вимагають обставини і сторони 
згідні, спори, що пов’язані з дисциплінарними питаннями, можуть бути передані 
на вирішення за допомогою процедури медіації СAS,

 ● конфіденційність – цей фактор для спортсменів високого рівня майстерності 
може бути вирішальним, бо імідж спортсмена в очах глядачів прямо пов’язаний 
із прагненням спонсорів заключати рекламні контракти. Крім того спортивна 
діяльність повинна залишатись якомога більш «чесною» для глядачів, оскільки 
це є одним з факторів популярності спорту,

 ● швидкість вирішення спору, адже для спортсменів спір про допуск до змагань 
має вирішуватись до їх початку, бо внаслідок порівняно коротких часових відріз-
ків професійної спортивної діяльності на високому рівні недопуск, наприклад, до 
Олімпійських Ігор може перекреслити можливість виступу певного спортсмена 
на олімпійському рівні. В той же час можна вести мову про швидкість вирішення 

10 I. Юрійчук, Медіація в Польщі: коротко про головне, https://law.chnu.edu.ua/mediatsiia-v-polshchi/ [7.11.2021].
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спору в порядку медіації лише за умови ефективності самої процедури і ви-
конання сторонами медіативної згоди. В інших випадках медіація буде лише 
тратою часу, бо спір буде передано на розгляд юрисдикційного органу11.

Крім зазначеного вище, до переваг також зараховують дешевизну (яка визна-
чається різницею між оплатою послуг медіатора і сумою судових витрат, а також 
можливістю вирішити спір впродовж однієї медіаційної сесії); високу ймовірність 
досягнення взаємовигідного рішення і збереження дружніх стосунків між сторонами 
спору; можливість залучити медіатора, який володіє спеціальними знаннями в сфері 
спорту, що буде сприяти справедливому і грамотному вирішенню спору.

Це дає підстави зазначити, що медіація поступово займає все більше місце в сфері 
вирішення спортивних спорів і, враховуючи особливості спортивної галузі, скоріш 
за все буде відігравати роль доарбітражного етапу вирішення спорів. З іншого боку, 
в державах, де фінансові можливості спортивних організацій обмежені і спортивні 
арбітражі відсутні, медіація може дати можливість спортсменам уникнути державних 
судів і сформувати традиції мирного вирішення спортивних спорів. Зазначене вище, 
в свою чергу, вимагає проведення інформаційних компаній і спеціальної підготовки 
медіаторів у сфері спортивних спорів.

Висновки та перспективи подальших досліджень 

Сьогодні, роль медіації при вирішенні спортивних спорів усе зростає, що зумовлює 
необхідність дослідження особливостей її застосування в даній сфері суспільних 
відносин. До того ж медіація спортивних спорів породжує необхідність проведення 
подальших теоретичних досліджень, перш за все, щодо медіабельності окремих 
видів спортивних спорів, правової природи медіації, що проводиться медіаторами, 
які працюють в спортивних федераціях (відносно реалізації принципу незалежності 
медіатора).

Суб’єкти спортивної діяльності зацікавлені в тому, щоб суперечки між ними були 
вирішені в найшвидший час незалежною особою, що володіє спеціальними знаннями 
в галузі спорту та здатна врахувати деталі і тонкощі кожної конкретної конфліктної 
ситуації. При цьому, в разі якщо процедура медіації не принесла бажаного результату, 
за сторонами зберігається право звернутися за вирішенням спору до суду та в інші 
юрисдикційні органи. У світі спорту медіація існує досить давно та діє, як правило, 
поряд зі спортивним арбітражем, будучи або досудовою стадією, або окремим спо-
собом вирішення конфліктів у цій сфері.

11 CAS Mediation Rules, http://www. tas-cas.org/en/mediation/rules.html [3.10.2021].
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Анотація

У статті здійснено опис особливостей застосування медіації у врегулюванні спортивних 
спорів. Наголошується, що вирішення спортивних спорів це декілька проблемних та дис-
кусійних аспектів, а саме: досягнення справедливості при вирішенні спортивного спору, 
застосування альтернативних методів вирішення спорів, в тому числі і медіації, до тих чи 
інших видів спортивних спорів, юридична сила медіаційної згоди. 

Проаналізовано юрисдикційні та неюрисдикційні форми вирішення спортивних спорів 
та розглянуто законодавство про спортивну медіацію деяких європейських держав.
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Звератється увага на те, що сьогодні медіація поступово займає все більше місця в сфері 
вирішення спортивних спорів, і враховуючи особливості спортивної галузі, насамперед буде 
відігравати роль доарбітражної стадії вирішення спорів. Зокрема, медіація в Спортивному 
арбітражному суді має значні перспективи.

Здійснено спробу привернути увагу фахівців до медіації, як способу відносно дешевого, 
швидкого та добровільного врегулювання спортивних спорів в Україні і не тільки.

Ключові слова: медіація, спорт, спортивний спір, медіатор, судовий процес, медіаційний 
процес, врегулювання спору

Streszczenie

Artykuł opisuje specyfikę wykorzystania mediacji w rozstrzyganiu sporów sportowych. Podkreśla 
się, że rozstrzyganie sporów sportowych to kilka aspektów problematycznych i dyskusyjnych, 
a mianowicie: osiągnięcie sprawiedliwości w rozwiązywaniu sporu sportowego, zastosowanie 
alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym mediacji, do niektórych rodzajów sporów 
sportowych, moc prawna zgody mediacyjnej.

Przeanalizowane są jurysdykcyjne i pozasądowe formy rozwiązywania sporów sportowych, 
a także uwzględniane jest ustawodawstwo dotyczące mediacji sportowej niektórych krajów 
europejskich.

Zwraca się uwagę, że w dzisiejszych czasach mediacja stopniowo zajmuje coraz więcej 
miejsca w obszarze rozwiązywania sporów sportowych, a biorąc pod uwagę specyfikę branży 
sportowej, będzie pełnić przede wszystkim rolę przedarbitrażowego etapu rozstrzygnięcia sporów. 
W szczególności mediacja w Sądzie Arbitrażowym ds. Sportu ma spore perspektywy.

Podjęto próbę zwrócenia uwagi ekspertów na mediację jako sposób stosunkowo taniego, 
szybkiego i dobrowolnego rozwiązywania sporów sportowych na Ukrainie i poza nią.

Słowa kluczowe: mediacja, sport, spór sportowy, mediator, proces sądowy, proces mediacyjny, 
rozstrzygnięcie sporu

Abstract

The article describes the peculiarities of the use of mediation for sports dispute resolution. It is 
emphasized that the resolution of sports disputes has several problematic and debatable aspects, 
namely: achieving justice in resolving sports disputes, applying alternative dispute resolution meth-
ods, including mediation, to certain types of sports disputes, the legal force of mediation agreement.

Jurisdictional and non-jurisdictional forms of resolving sports disputes are analyzed and the 
legislation on sports mediation of some European countries has been considered.

Attention is drawn to the fact that today mediation is gradually taking more and more place in 
the field of sports dispute resolution, and given the specifics of the sports industry, will primar-
ily play the role of the pre-arbitration stage of dispute resolution. In particular, mediation has 
significant prospects in the Court of Arbitration for Sport.

An attempt has been made to draw the attention of experts to mediation as the way of relatively 
cheap, fast and voluntary settlement of sports disputes in Ukraine and beyond.

Keywords: mediation, sport, sports dispute, mediator, arbitration, mediation, dispute resolution
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O metOdzie planOwania wartOści dla klientów1  
(na przykładzie rynku turystycznegO i spOrtOwegO)

about a MetHod oF pLanning tHe VaLue For custoMers  
(tHe case oF a tourisM and sports Market)

Wstęp

Wartość znajduje się wśród najważniejszych pojęć stosowanych w wielu dyscyplinach 
naukowych. Przykładem jest marketing. Jego definicja jest następująca: marketing to 
proces, w którym firmy wytwarzają wartość dla klienta i budują silne relacje z klientami 
w celu uzyskania od nich w zamian określonych wartości2.

Proces, jakim jest marketing (proces marketingowy), składa się z pięciu etapów:
 ● analizy rynku oraz potrzeb i wymagań klientów,
 ● opracowania strategii marketingowej zorientowanej na wartość dla klienta,
 ● sporządzenia zintegrowanego programu marketingowego prowadzącego do wy-

tworzenia wartości,
 ● budowania korzystnych relacji z klientami,
 ● pozyskiwania wartości od klientów3. 

Kluczowe znaczenie ma drugi etap. Pozwala określić (zdefiniować), czym jest wartość, 
a dokładniej, jaką wartość ma prezentować produkt, który firma zamierza zaoferować 
swoim klientom. Pozostałe etapy mogą zostać skutecznie zrealizowane tylko i wyłącznie 
w przypadku jego powodzenia. Na poprawnie zdefiniowanej (zaplanowanej) wartości 

1 Artykuł ma charakter metodyczny. Nie dotyczy teoretycznej albo empirycznej analizy wybranego zjawiska. 
Jego przedmiotem jest określona metoda stosowana przez autora na potrzeby wykładu z marketingu turystycz-
nego. 
2 G. Armstrong, P. Kotler, Marketing. Wprowadzenie, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015, s. 36.
3 Ibidem, s. 37. 
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opiera swoje atuty produkt rzeczywisty, prezentowany na rynku i kupowany przez klientów. 
Osiągnięta wartość decyduje o budowaniu korzystnych relacji z klientami i w konsekwen-
cji – otrzymywaniu od nich pochodnej wartości, jaką stanowią przychody i zysk. 

Opracowanie strategii marketingowej zorientowanej na wartość dla klienta, a więc 
drugi etap procesu marketingowego, jest przedmiotem artykułu. Na przykładzie dwóch 
produktów, jednego dla rynku turystycznego, drugiego – dla rynku sportowego, pokazane 
zostanie, jak definiować wartość dla klienta tak, żeby produkt był wyjątkowy w porównaniu 
z innymi, konkurencyjnymi.

Strategia marketingowa zorientowana na wartość dla klienta  
na rynku turystycznym

W przedsiębiorstwie za strategię marketingową odpowiedzialne jest zarządzanie 
marketingowe. Dotyczy ono działalności firmy w najbliższej przyszłości. Aby opracować 
strategię marketingową, menadżer musi odpowiedzieć na dwa ważne pytania:

 ● Których klientów będziemy obsługiwać (jaki jest nasz rynek docelowy)?
 ● W jaki sposób możemy najlepiej obsługiwać tych klientów (jaka jest nasza propo-

zycja wyjątkowej wartości)?4

Wybór rynku docelowego

Rynek docelowy jest częścią (fragmentem) rynku, którą firma zamierza obsługiwać 
w drodze dostarczania wyjątkowego produktu. Rynek jest tutaj pojęciem kluczowym, 
w związku z czym należy krótko go scharakteryzować, żeby zrozumieć, czym jest rynek 
docelowy.

Rynek to wszyscy klienci zamieszkujący określone terytorium, którzy ujawniają podob-
ne potrzeby i wymagania zaspokajane przez produkty pozostające w relacji substytucji 
(zastępowalności), zachodzącej między produktami wówczas, gdy zmiana ceny jednego 
z nich powoduje zmianę wielkości popytu na pozostałe. Rynek samochodów osobowych 
jest rynkiem dlatego, że zmiana ceny jednej marki, na przykład jej wzrost, powoduje 
spadek popytu na nią i wzrost zapotrzebowania na pozostałe. Rynek turystyczny nie jest 
rynkiem, ponieważ na przykład podwyżka ceny na usługi wypoczynkowe nad morzem nie 
spowoduje wzrostu popytu na turystykę górską. Turystyka wypoczynkowa nad morzem 
i turystyka górska to dwa osobne rynki.

Podstawową cechę rynku stanowi jego wyjątkowe zróżnicowanie. Powoduje ono, że 
nie jest możliwe obsłużenie wszystkich klientów w wymagany przez nich sposób, oferując 
określony produkt czy rodzaj produktu. Dążąc do tego, możemy obniżyć jakość usług. 
Firma wybiera tylko tych klientów dla swojego produktu, których może obsłużyć dobrze 
i z zyskiem. Żeby ich wybrać, dzieli rynek na możliwe i odrębne, pod względem tego, kim 

4 Por. P. Kotler, J.T. Bowen, J.C. Maken, S. Baloglu, Marketing for Hospitality and Tourism, Pearson Education 
Limited, Harlow 2017, s. 225, 238. Obok pojęcia „propozycji wyjątkowej wartości” (ang. brand superior value) 
stosowany jest także termin „proponowana wartość marki” lub po prostu „propozycja wartości”. 
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są klienci i czego chcą, grupy nazywane segmentami rynkowymi. Segment rynkowy to 
wyodrębniająca się w ramach rynku grupa klientów o podobnych cechach osobowych, 
społecznych i psychograficznych, ujawniająca z racji odrębności tych cech specyficzne 
(właściwe tylko dla niej) potrzeby i wymagania5. 

Rynek docelowy to wybrany przez firmę zbiór segmentów, które, w jej ocenie, przynio-
są największe zyski z tytułu obsługi. Może być ich kilka lub jeden. Weźmy jako przykład 
rynek nadmorskiej turystyki sportowej. W jego ramach wyodrębnić można segment 
zwolenników windsurfingu, kitesurfingu, skimsurfingu, jachtingu, żeglarstwa morskiego, 
narciarstwa morskiego, motorowodniactwa morskiego itp. Rynkiem docelowym może 
być dowolna kombinacja segmentów, na przykład wszystkich surfingowych, bądź też 
jeden wybrany.

Wybierzmy dla przykładu segment kitesurfingu i załóżmy, że z uwagi na jego poten-
cjalne możliwości w zakresie przyszłych zysków został wybrany przez firmę jako rynek 
docelowy.

Zdefiniowanie (określenie) produktu stanowiącego propozycję wyjątkowej 
wartości dla klientów rynku docelowego 

Propozycja wyjątkowej wartości dotyczy produktu6, który lepiej niż konkurencyjne 
spełnia oczekiwania klientów. Żeby oferować wyjątkową wartość rynkowi (docelowemu), 
w naszym przypadku segmentowi kitesurfingu, firma musi odpowiedzieć na dwa pytania:

 ● Jak będzie wyróżniać swój produkt na rynku docelowym (jakie korzyści wybierze, 
żeby go wyróżnić)?

 ● Jaka będzie jego pozycja na tym rynku lub jak będzie się na nim pozycjonować?
Wyróżnienie produktu (marki) to znalezienie najlepszego zestawu korzyści, który 

zapewni otrzymanie unikalnego produktu (wartości). 
Wybrany zestaw korzyści wygodnie jest przedstawić w postaci graficznej. Na ry-

cinie 1 pokazano zestaw dwóch korzyści w formie układu współrzędnych. Przestrzeń 
wyznaczona przez ten układ nosi nazwę mapy percepcji (ang. perceptual positioning 
map), która pokazuje postrzeganie marki przez klientów w porównaniu z produktami 
konkurencyjnymi, oparte na istotnych (ważnych bądź najważniejszych) kryteriach za-
kupu (korzyściach)7.

5 Ibidem, s. 224, 234.
6 W dalszym ciągu stosowane będą zamiennie terminy produkt i marka, przy czym ten drugi częściej w odnie-
sieniu do produktów wybranych jako przykłady.
7 P. Kotler, J.T. Bowen, J.C. Maken, S. Baloglu, Marketing…, op. cit., s. 244, 292–293.
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Ryc. 1. Mapa percepcji dla dwóch wybranych korzyści
Źródło: opracowanie własne.

Mapa percepcji istnieje w świadomości zbiorowego klienta jako wyraz sposobu, w jaki 
odbiera on rzeczywistość rynkową. Dla klienta, w naszym przykładzie, na tę rzeczywistość 
składają się produkty oferowane na rynku oraz korzyści, jakich dostarczają. Na rycinie 1 
pokazano kilka produktów. Produkt A dostarcza klientom o wiele więcej korzyści niż pro-
dukt B i pozostałe. Wykropkowany kwadrat wyznacza obszar, gdzie korzyści przyjmują 
największe wartości, a więc w którym wartość związana z korzyściami jest największa. 
W dalszym ciągu przyjmuje się bowiem założenie, że wartość wynika lub jest pochodną 
sumy korzyści dostarczanych przez produkt. W innych obszarach mapy percepcji wielkości 
przyjmowane przez korzyści są mniejsze i w związku z tym produkty umieszczone tam 
przez klientów prezentują mniejsze wartości8. 

Spróbujmy pokazać na przykładzie, jak konstruowana jest mapa percepcji. Przykład 
pochodzi od jednego z zawodników uprawiających kitesurfing i dotyczy wspomnianego 
wcześniej rynku docelowego, którym jest segment turystów uprawiających właśnie tę 
dyscyplinę. Aby stworzyć mapę percepcji, trzeba przeprowadzić badanie rynkowe, które 
powinno ustalić, jakie korzyści są najważniejsze dla amatorów tej dyscypliny. Przedsta-
wiono je niżej w kolejności od najważniejszej:

 ● siła wiatru, 
 ● cena,
 ● długość sezonu,
 ● piaszczysta plaża, 
 ● malownicze położenie.

8 Wartość przypisywana produktom na mapie percepcji nosi nazwę wartości postrzeganej (por. G. Armstrong, 
P. Kotler, Marketing…, op. cit., s. 47). W dalszej części artykułu terminy wartość i wartość postrzegana będą 
oznaczały to samo.
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W naszym prostym przykładzie ograniczymy się do dwóch pierwszych korzyści. Są one 
najbardziej pożądane przez klientów, a więc zapewniają potencjalną możliwość osiągnięcia 
najwyższej wartości przez przyszłą markę. Otrzymana w oparciu o nie mapa percepcji 
została pokazana na rycinie 2. Na jej podstawie widać, że istnieje korelacja między ceną 
i warunkami surfowania. Im są lepsze, tym cena jest wyższa. Respondenci wskazali na 
dwa produkty prezentujące najwyższą wartość. Są to Costa del Sol w Hiszpanii oraz Costa 
d’Azur (Lazurowe Wybrzeże) we Francji. 

Ryc. 2. Mapa percepcji dla segmentu kitesurfingu
Źródło: opracowanie własne.

W oparciu o mapę percepcji na rycinie 2 dokonywane jest pozycjonowanie – stworzenie 
dla produktu wyraźnej i pożądanej przez firmę pozycji w umysłach klientów docelowych 
na tle konkurencyjnych produktów. Służy ono odróżnianiu marek firmy od produktów kon-
kurencyjnych i uzyskaniu przez nie możliwie największej przewagi w segmentach rynku 
docelowego9. Zakres tej przewagi jest miarą wyjątkowości, jeśli chodzi o wartości marki. 

Jak widać na podstawie ryciny 2, dwa czołowe produkty nie są wcale umiejscowione 
w obszarze o najwyższych korzyściach, nie prezentują więc wyjątkowej wartości. Takim 
obszarem jest lewa górna ćwiartka, w której respondenci nie umieścili żadnego produktu, 
ponieważ w ich przekonaniu takiego nie ma. Menadżer, który skonstruuje mapę percepcji 
taką jak wyżej, uzmysławia sobie, że ma możliwość stworzenia marki wyraźnie wyod-
rębniającej się na tle produktów konkurencyjnych pod względem sumy korzyści, a więc 
prezentującej wyjątkową wartość. W jaki sposób to robi? Otóż szuka takiego miejsca na 
wybrzeżu, w naszym przypadku Morza Śródziemnego, które zapewni równocześnie dwie 
korzyści, a więc nie gorsze warunki niż te na Costa del Sol i Costa d’Azur oraz niższą 
cenę. Takim miejscem jest wybrzeże Rodos. Wiejący tam wiatr i fale wcale nie ustępują 

9 Ibidem, s. 100.
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tym na wybrzeżach hiszpańskim i francuskim, a jednocześnie koszty są wyraźnie niższe. 
Prezentując taką ofertę klientom, menadżer sprawia, że w ich świadomości, na mapie 
percepcji, pojawia się nowe kółko symbolizujące produkt w zupełnie innym miejscu prze-
strzeni korzyści, gdzie przyjmują one największe wartości (rycina 3). 

Opisana operacja ustalania miejsca, a dokładniej – pozycji marki na mapie percepcji, 
jest pozycjonowaniem w wyrażonym wcześniej sensie. Pozycjonując (lokując) markę 
w najkorzystniejszym miejscu mapy percepcji, nadaje się jej wartość w kategoriach zde-
finiowanych wcześniej korzyści. Im bardziej w tej przestrzeni pozycja marki jest oddalona 
od pozycji konkurencyjnych produktów, tym bardziej ta wartość staje się wyjątkowa. 

Ilustracją powyższego wyjaśnienia są pokazane na rycinie strzałki. Właśnie one, a do-
kładniej – ich długość, są miarą odległości w przestrzeni korzyści, a tym samym miarą 
przewagi nad konkurentami oraz miarą wyjątkowości, jeśli chodzi o wartość marki. Im 
te strzałki są dłuższe, tym bardziej marka wyodrębnia się w świadomości klientów na tle 
konkurencji pod kątem wyjątkowości. 

Pozycjonowanie ma jeszcze jedno znaczenie. Definiuje ono także, jaka jest propozy-
cja, a dokładniej – istota propozycji, wyjątkowej wartości. W naszym przypadku możemy 
stwierdzić, że marka jest pozycjonowana jako najlepsze warunki dla kitesurfingu za 
najniższą cenę.
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Ryc. 3. Mapa percepcji dla segmentu kitesurfingu z pozycją wyjątkowej marki
Źródło: opracowanie własne.

Termin „propozycja” sugeruje, że marka znajduje się dopiero na etapie planowania 
i stanowi punkt wyjścia dla stworzenia produktu w następnym etapie procesu marke-
tingowego. 
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Strategia marketingowa zorientowana na wartość dla klienta  
na rynku sportowym

W ujęciu marketingu produktami są nie tylko imprezy turystyczne, ale również spor-
towe oparte na grze drużyn oraz zmaganiach indywidualnych sportowców. Drużyny czy 
indywidualni zawodnicy prezentują również określoną wartość, w tym także wartość wy-
jątkową. W przeciwieństwie do produktów turystycznych ich wartość posiada szczególną 
właściwość. Jest nią ładunek emocjonalny, przerastający często ten dostarczany przez 
produkty turystyczne. Dlatego w przypadku sportowców mówimy nie tyle o wartości, ile 
o wartości emocjonalnej. Próbując zatem zaplanować wyjątkową wartość dla kibiców 
sportowych, będziemy pamiętać, że chodzi właśnie o tę wartość.

Podobnie jak w przypadku turystyki, zaplanowanie wartości wymaga strategii marke-
tingowej. Odpowiedzialny jest za nią menadżer od zarządzania marketingowego. To on 
odpowiada na pytanie, których klientów będziemy obsługiwać (jaki jest nasz rynek do-
celowy). Na pytanie, w jaki sposób możemy najlepiej obsługiwać tych klientów (jaka jest 
nasza propozycja wyjątkowej wartości), odpowiada trener, który bezpośrednio kształtuje 
produkt, jakim jest drużyna lub zawodnik.

Rynek docelowy

Załóżmy, że rynkiem docelowym jest segment złożony z kibiców sztuk walki w formule 
MMA. Produktami sprzedawanymi na tym rynku są zawodnicy dostarczający kibicom 
emocji sportowych. Zawodnicy trenowani i kształtowani są przez swoich trenerów. Każde-
mu z nich zależy, żeby jego zawodnik (produkt) dostarczał jak najwięcej emocji, a zatem 
prezentował możliwie wyjątkową wartość. 

Zdefiniowanie (określenie) produktu stanowiącego propozycję wyjątkowej 
wartości dla klientów rynku docelowego 

Dla trenera wartość produktu wynika z korzyści, jakich zawodnik dostarcza kibicom, te 
zaś są pochodną jego wrodzonych cech. Mówimy tutaj o korzyściach wynikających, z jed-
nej strony, z osobowości, z drugiej – z cech, które przejawiają się w postaci umiejętności. 

Żeby oferować wyjątkową wartość rynkowi (docelowemu), trener musi odpowiedzieć 
na dwa pytania:

 ● Jak będzie wyróżniać swój produkt na rynku docelowym (jakie korzyści wybierze, 
żeby go wyróżnić)?

 ● Jaka będzie jego pozycja na tym rynku z punktu widzenia tych korzyści (jak będzie 
się na nim pozycjonować)?

Wyjątkowa wartość pojawia się wówczas, gdy trener dobierze takie korzyści (cechy 
zawodnika), które zapewnią otrzymanie produktu o unikalnej wartości. 

Produkt marketingowy, jakim jest człowiek, wydaje się niezwykle skomplikowany z uwa-
gi na wiele charakteryzujących go cech. Dlatego trener musi ustalić ich listę, a następnie 
dokonać kwalifikacji z punktu widzenia ich znaczenia jako źródła korzyści. Na rycinie 4 
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przedstawiono podział cech na prezentujące zalety i wady sportowca. Uszeregowane są 
one według ich znaczenia, poczynając od góry, gdzie jest ono najważniejsze.

Ryc. 4. Cechy zawodnika z punktu widzenia zalet i wad
Źródło: opracowanie własne.

Jak widać, do zalet w zakresie osobowości należy zaliczyć bardzo wysoki poziom 
agresywnej wrogości, mocno rozwiniętą skłonność do porządku oraz dużą samodyscy-
plinę. Jeżeli chodzi o wady, należy wskazać stosunkowo wysoki poziom impulsywności 
oraz lęku oraz nieco mniej ujawniający się – nadwrażliwości (im niżej umieszczona jest 
cecha, tym mniejsza jest jej waga). W przypadku umiejętności za zalety można przyjąć 
stosunkowo wysoką umiejętność obrony, bardzo dużą umiejętność walki w parterze, sporą 
siłę fizyczną oraz wysoką zdolność realizacji założeń taktycznych. Za wady zaś – niską 
odporność na stres, niewielką wytrzymałość oraz długi czas reakcji. Analiza połączonych 
cech osobowości i umiejętności pozwala scharakteryzować zawodnika jako prezentującego 
mocno zachowawczy styl walki ze wskazaniem na umiejętności w obronie, posiadającego 
duży ładunek gniewu i impulsywności.

Jak już pokazano przy okazji omawiania produktu turystycznego, wyróżnienie najbar-
dziej korzystnych cech pozwala skonstruować mapę percepcji prezentującą najbardziej 
obiecującą przestrzeń korzyści, która zapewni otrzymanie (zaplanowanie) wyjątkowego 
produktu. W przypadku produktu turystycznego ograniczono się do dwóch najważniej-
szych korzyści. Przy sportowym zaś może być ich więcej, gdy trener dostrzegł liczne 
pozytywne i obiecujące cechy. Powoduje to, że mapa percepcji przyjmuje inną postać 
niż pokazane wcześniej, prezentujące turystyczną przestrzeń korzyści. Przedstawiono ją 
na rycinie 510. Jak widać, korzyści jest więcej. Przyjmują one postać nie tyle osi układu 
współrzędnych, ale linii prostych umieszczonych wewnątrz takiego układu. Na osi piono-
wej zaznaczono cechy lub umiejętności zawodnika, na poziomej – siłę (natężenie), jaką 

10 G.R. Hiebing Jr., S.W. Cooper, The Successful Marketing Plan: A Disciplined and Comprehensive Approach, 
NTC Business Books, Lincolnwood 1996, s. 28.
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prezentuje każda cecha lub umiejętność. Im większa ta siła, tym bardziej optymalnych 
korzyści należy się po niej spodziewać. 

Ryc. 5. Mapa percepcji obejmująca cztery różne korzyści związane z cechami sportowca
Źródło: opracowanie własne.

Taką mapę jak na rycinie 5 konstruuje trener, który zna najlepiej swojego zawodnika. 
Aby otrzymać jego ostateczną mapę percepcji, musi najpierw skonstruować cztery różne 
mapy, po jednej dla każdego pola przedstawionego na rycinie 4. Na rycinie 6 pokazano, 
jak powinna wyglądać taka mapa. Jako przykład wzięto pierwsze pole z ryciny 4 odno-
szące się do cech osobowości.

Załóżmy, że trener zna na tyle dobrze swojego zawodnika, a także innych sportowców 
uprawiających tę samą dyscyplinę, że jest zdolny ustalić różnice między nimi w odniesie-
niu do każdej z cech. Podany przykład jest hipotetyczny. Dla zachowania przejrzystości 
przyjęto, że obok wybranego zawodnika (zaznaczonego literą z) w grę wchodzi jeszcze 
trzech innych będących jego bezpośrednimi konkurentami (zaznaczonych literami a, b i c). 

Otrzymany obraz pozycji zajmowanych przez wszystkich czterech sportowców pod 
względem ich zalet w zakresie osobowości (ryc. 6) pokazuje wyraźną przewagę zawod-
nika (z), biorąc pod uwagę dwie cechy: agresywną wrogość oraz poziom samodyscypliny. 
Na ile jest on lepszy od pozostałych sporowców, określono przy pomocy odległości 
między jego miejscem na mapie pozycji a miejscem drugiego z kolei zawodnika na linii 
symbolizującej cechę. Im ta odległość jest większa, tym bardziej zawodnik wyróżnia 
się na tle konkurentów. I odwrotnie, im jest mniejsza, tym bardziej jest podobny do nich 
i mniej się wyróżnia.
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Ryc. 6. Mapa percepcji dotycząca zalet sportowca w zakresie osobowości 
Źródło: opracowanie własne.

Jak już wspomniano, aby otrzymać pełny obraz możliwości zawodnika w zestawieniu 
z jego konkurentami, należy sporządzić mapę percepcji dla wszystkich pól ukazanych na 
rycinie 4, w podobny sposób, jak zrobiono to wyżej, w przypadku zalet dotyczących oso-
bowości sportowców. W dalszym ciągu skupimy się na dwóch dolnych polach z ryciny 4 
odnoszących się do umiejętności. Pole dotyczące wad w zakresie osobowości zostaje 
pominięte z racji niewielkiej liczby cech. Nie przeszkodzi to jednak w wyjaśnieniu, na czym 
polega pełne pozycjonowanie naszego zawodnika.

Na rycinie 7 pokazano mapę z percepcji dotyczącą zalet sportowca w zakresie jego 
umiejętności sportowych.

Ryc. 7. Mapa percepcji dotycząca zalet sportowca w zakresie umiejętności
Źródło: opracowanie własne.

Jak widać na podstawie powyższej mapy, sportowców pozycjonowano w odniesieniu 
do czterech cech: umiejętności obrony, umiejętności walki w parterze, siły fizycznej oraz 
realizacji zadań taktycznych. Jeśli chodzi o siłę fizyczną, nasz zawodnik jest najsilniejszy, 
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ale jego przewaga nad pozostałymi jest niewielka. Wyróżnia się natomiast pod względem 
umiejętności walki w parterze i obronie. Pod względem realizacji założeń taktycznych 
niewiele różni się od swoich konkurentów. 

W procedurze pozycjonowania zawodnika zalety muszą być uzupełnione o wady. Doko-
najmy ich analizy na przykładzie poszczególnych umiejętności. Mapa percepcji dotycząca 
wad w odniesieniu do umiejętności sportowca i jego konkurentów pokazana została na 
rycinie 8 (należy zwrócić uwagę na odwrócenie wartości w przypadku natężenia cechy). 

Ryc. 8. Mapa percepcji dotycząca wad w odniesieniu do umiejętności sportowca 
Źródło: opracowanie własne.

Z ryciny 8 wynika, że naszego zawodnika cechuje mała odporność na stres, raczej 
słaba wytrzymałość i najdłuższy czas reakcji. Nie różni się on jednak pod tym względem 
od swoich konkurentów – wyjątek stanowi zawodnik c, najbardziej odporny w grupie na 
stres i posiadający największą wytrzymałość. Oznacza to, że nasz zawodnik nie wyróżnia 
się specjalnie, jeśli chodzi o wady, nie posiada więc wyraźnie negatywnych cech. 

W rezultacie przeprowadzenia procedury pozycjonowania otrzymaliśmy pełny obraz 
możliwości i związanych z nimi korzyści prezentowanych przez zawodnika w zestawie-
niu z jego konkurentami. Obejmuje on zarówno pozytywne, jak i negatywne cechy jego 
osobowości oraz umiejętności, a także ich porównanie z cechami jego najbliższych 
konkurentów. To pozwala ustalić, które z cech zawodnika stanowią jego największe atuty, 
a w konsekwencji – skonstruować mapę pozycji obejmującą przestrzeń największych 
korzyści wynikających z tych atutów.

Jak pamiętamy, do zalet w zakresie osobowości należy zaliczyć wysoki poziom agre-
sywnej wrogości, mocno rozwiniętą skłonność do porządku oraz wysoki poziom samo-
dyscypliny. W tym kontekście zawodnik wyróżnia się najbardziej na tle konkurentów 
agresywną wrogością i poziomem samodyscypliny. 

W przypadku umiejętności do zalet zaliczono umiejętność walki w obronie i w parterze, 
sporą siłę fizyczną oraz wysoką zdolność realizacji założeń taktycznych. Tym, co najbardziej 
wyróżnia zawodnika na tle konkurentów, jest umiejętność walki w parterze oraz w obronie. 
Jeśli chodzi o wady, nie umniejszają one powyższych możliwości i związanych z tym korzyści.
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Podsumowując, sportowiec prezentuje cztery ważne atuty, dwa w zakresie osobowo-
ści (jest agresywnie wrogi i wysoce zdyscyplinowany) oraz dwa w zakresie umiejętności 
(walczy dobrze w parterze oraz umie się bronić). Te atuty, jak już wspomniano, należy 
traktować jako korzyści o sportowym charakterze dostarczane przez zawodnika. Są naj-
ważniejsze i najbardziej wyróżniają sportowca (produkt) – trener konstruuje mapę pozycji 
właśnie w oparciu o nie. Taką mapę percepcji przedstawiono na rycinie 9. Pokazuje ona, 
jaka jest wartość zawodnika, a dokładniej – jaka jest jego wartość emocjonalna. Podobnie 
jak w przypadku omówionego wcześniej produktu turystycznego, jest ona tym większa, im 
dłuższe są strzałki pokazujące różnice między pozycjami zajmowanymi przez zawodnika 
i jego konkurentów. Suma ich długości określa wartość emocjonalną zawodnika i skalę 
jej wyjątkowości. 

Ryc. 9. Ostateczna mapa percepcji z propozycją wyjątkowej wartości emocjonalnej 
Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie powyższej mapy percepcji omawiany sportowiec powinien być pozycjo-
nowany jako solidny i agresywny zawodnik o wysokim poziomie samodyscypliny i dużych 
umiejętnościach walki w parterze wspartych umiejętnością skutecznej obrony.

Zakończenie

Opisana w artykule metoda służy pozycjonowaniu produktów na rynku, także turystycz-
nym. Dotyczy przypuszczalnie najważniejszej kategorii w marketingu – pojęcia wartości. 
Jej celem jest określenie (zdefiniowanie) wartości przypisywanej przez klientów produk-
towi na zasadzie wyróżniania go na tle produktów konkurencyjnych w ich świadomości, 
a także znalezienie takiej pozycji, w której poziom wyróżnienia jest najwyższy i zapewnia 
produktowi wyjątkową wartość. Opisaną metodę jest trudno znaleźć w polskiej literaturze 
przedmiotu i właśnie stąd wziął się pomysł napisania niniejszego artykułu.
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Streszczenie

W artykule omówiono metodę pozwalającą unaocznić, w jaki sposób można określić wartość 
przypisywaną produktom przez klientów oraz jak ją zmieniać w celu otrzymania wyjątkowej 
wartości (propozycji), a więc takiej, która wyróżni ją najbardziej na tle produktów konkurencji. 
Punktem wyjścia jest badanie rynkowe pozwalające określić preferencje klientów z punktu wi-
dzenia oczekiwanych korzyści. Stanowi ono podstawę skonstruowania mapy percepcji, w oparciu 
o którą przeprowadza się operację pozycjonowania dającą możliwość zdefiniowania produk-
tu o wyjątkowej wartości, stanowiącego propozycję wyjątkowej wartości.

Słowa kluczowe: metoda, wartość, rynek, preferencje klientów, produkt

Abstract

In the paper a method is presented to explain how to determine the value which customer as-
signs to the product, and how to increase this value to offer a superior proposition to market. 
The method is based on a market research to determine preferences of customers, which in turn 
makes it possible to position a product in the way that allows the product to present a superior 
market proposition.

Keywords: method, value, market, customer preferences, product
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Wstęp

Na obecnym etapie rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej głównym jej problemem 
staje się poprawa pozycji rynkowej. Konieczność konkurowania krajowych przedsiębiorstw 
spożywczych z częstokroć sprawniejszymi ekonomicznie i organizacyjnie firmami dzia-
łającymi na rynku międzynarodowym stwarza wiele problemów. Powodem tego stanu 
rzeczy jest coraz większa masowa produkcja przemysłowa zmuszająca producentów 
do bardziej złożonych działań w kierunku zaspokojenia coraz szybciej zmieniających się 
postaw i preferencji współczesnego nabywcy, jak również stosowania skuteczniejszego 
i pełnego instrumentarium konkurowania.

O zdolności poprawy konkurencyjności szczególnie przedsiębiorstw spożywczych de-
cyduje wiele czynników – zarówno o charakterze ekonomicznym, jak i pozaekonomicznym. 
Jednym z nich może być szeroko pojęta jakość oraz jej doskonalenie, m.in. za sprawą 
wysokojakościowej oferty produktowej popartej wdrażaniem przez przedsiębiorstwa cer-
tyfikowanych systemów zarządzania jakością oraz dokumentowaniem faktu ich posiada-
nia. Teoria i praktyka coraz częściej dowodzą, że to właśnie szeroko pojęta jakość jest 
obecnie najskuteczniejszym i najczęściej stosowanym instrumentem osiągania przewagi 
konkurencyjnej nad rynkowymi rywalami. Bowiem w warunkach globalizujących się rynków 
prowadzący przedsiębiorstwa muszą posiadać wypracowane umiejętności postrzegania 
jej w aspekcie totalnym, a więc jako szeroko rozumianej oferty przedsiębiorstwa tworzonej 
przez zbiory instrumentów konkurowania, za sprawą których dostarczana jest klientom 
pożądana przez nich wartość.
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Jakość jako element budowania pozycji konkurencyjnej 
przedsiębiorstw

Współczesny rynek charakteryzuje się coraz silniej zaostrzającymi się procesami kon-
kurencyjnymi, zaś ich metody stają się bardziej doskonałe, dlatego też jednym ze sposobów 
skutecznego konkurowania staje się różnicowanie produkcji oraz podnoszenie jakości1. 
Przedsiębiorstwo, chcąc skutecznie konkurować, powinno patrzeć przez pryzmat potrzeb 
pojedynczego nabywcy, który poszukuje produktów o wyrafinowanym składzie użytkowym, 
estetycznym i funkcjonalnym oraz o wysokim stopniu standaryzacji i różnorodności. Jak 
dowodzą badania rynkowe, o stopniu konkurencyjności w dużej mierze decyduje wartość 
rynkowa danego dobra, która z kolei jest zdeterminowana jakością produkcji, w tym przede 
wszystkim jakością projektu oraz zgodnością z wymaganiami odbiorcy2.

Konkurencja jakościowa opiera się na oferowaniu przez niezależnych wytwórców pro-
duktów zróżnicowanych pod względem jakościowym. Jest to konsekwencją zmian jakości 
rynkowej oferowanego przez danego wytwórcę produktu, wskutek czego staje się on 
w pewnym stopniu niezależny od wytworów przedsiębiorstw konkurencyjnych. Może być 
spowodowane zmianą dotychczasowych sposobów wytwarzania lub podejścia producenta 
do promocji produktów. Konkurencja jakościowa stanowi swoisty element konkurencji 
pozacenowej. Jest ona ściśle związana ze zmianami cech produktu jako instrumentu kon-
kurowania, szczególnie na zamożniejszych rynkach zbytu. Jakość rynkowa oferowanych 
produktów staje się podstawowym i najbardziej efektywnym instrumentem konkurowania3. 
Proces ten może być rozpatrywany przez przedsiębiorstwo w następujących zakresach4:

 ● zmiany poziomu jakości rynkowej istniejących produktów lub wprowadzania na 
rynek nowych produktów o wyższym poziomie jakości,

 ● kształtowania odmiennej jakości rynkowej produktu w stosunku do jakości produktów 
istniejących oraz oferowanych przez konkurentów,

 ● kształtowania oraz zmiany jakości produktów oraz usług towarzyszących oferowa-
nemu produktowi.

Na konkurencyjność jakościową wpływa również wiele wewnętrznych czynników. De-
terminanty te związane są najczęściej z podejmowaniem decyzji produkcyjnych i w spo-
sób bezpośredni kształtują jakość oferowanych produktów. Przedsiębiorstwo dążące do 
osiągnięcia przewagi konkurencyjnej powinno oferować swoim klientom produkty o jakości 
wyższej niż konkurencja.

Między rynkową jakością danego dobra a konkurencyjnością przedsiębiorstwa można 
stwierdzić istnienie zależności wprost proporcjonalnej, tzn. im wyższa jakość dobra, tym 
wyższy stopień konkurencyjności przedsiębiorstwa. Natomiast niska jakość dobra świadczy 
o niskiej konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

1 Ph. Kotler, Marketing, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994, s. 272.
2 M.G. Adamkiewicz-Drwiłło, Uwarunkowania konkurencyjne przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2002, s. 76.
3 A. Iwasiewicz, Zarządzanie jakością. Podstawowe problemy i metody, PWN, Warszawa 1996, s. 15.
4 Ibidem, s. 16.
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Ważnym wymiarem jakości jako instrumentu konkurowania są tzw. usługi towarzy-
szące oferowanemu produktowi. Kształtowanie zakresu oraz zmiany poziomu jakości 
usług nabierają szczególnego znaczenia jako instrument konkurencji jakościowej, jeżeli 
oferowane przez producentów produkty charakteryzuje zbliżony lub jednakowy poziom 
jakości. Usługi towarzyszące oferowaniu dóbr na rynku są podstawą ich różnicowania 
przy danym poziomie jakości. Wzbogacanie oferty produktowej dodatkowymi usługami 
wymaga od producentów wzrostu wielkości nakładów. Wzrost ten może być efektywny, 
jeżeli przyczynia się do bezwzględnego wzrostu wielkości popytu lub też jego mobilności, 
a więc przejmowania go od konkurentów. Usługi o charakterze towarzyszącym sprzedaży 
produktów są składnikiem konkurencji jakościowej w stopniu komplementarnym w stosun-
ku do wertykalnych i horyzontalnych zmian jakościowych samych produktów5.

Kwesta jakości i działań na rzecz jej doskonalenia staje się dla wielu przedsiębior-
ców głównym celem strategicznym, także ze względu na coraz częściej pojawiające 
się zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego. Jakość produktu stanowi podstawowy 
wyróżnik oferty rynkowej obok takich, jak choćby6 warunki sprzedaży, lokalizacja zakupu, 
marka, nowoczesna technologia czy cena. Sama jakość produktu, bez uwzględnienia 
tych czynników, nie jest jednak do końca w stanie zadecydować o przewadze kon-
kurencyjnej przedsiębiorstwa. Jakość bowiem jest bardzo ważnym, ale tylko jednym 
z wielu, sposobem osiągania przewagi konkurencyjnej szczególnie na rynku produktów 
żywnościowych.

Wielowymiarowa struktura definiowania pojęcia jakości

Kategoria jakości jest klasyczną kategorią poznawczą. Nastręcza jednak wiele trudności 
interpretacyjnych ze względu na wieloznaczność jej pojmowania. Trudności te wynikają 
m.in. z powszechności zjawiska jakości i związanej z nim obojętności. Wynika to z dość 
częstego i mimowolnego stykania się człowieka z jakością, co wytworzyło specyficzny 
stosunek do niej jako zjawiska powszechnego. Inną z przyczyn leżących u podstaw tego 
zjawiska było spóźnione zainteresowanie teorii naukowej problematyką jakości, w tym 
kategorią jakości. W naukach ekonomicznych nie była ona przez wiele dziesiątków lat 
przedmiotem głębszych refleksji.

Mimo obszerności literatury przedmiotu, jaka ukazała się w ostatnich latach, pojęcie 
jakości nadal nie jest jednoznacznie interpretowane. Można je rozpatrywać na wielu 
płaszczyznach, m.in. filozoficznej, ekonomicznej, społecznej, marketingowej, technicznej, 
ekologicznej itp.

Jakość można również zinterpretować w kontekście podejścia danej dziedziny wiedzy, 
a mianowicie – pod względem7:

5 K. Obłój, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 1998, 
s. 35.
6 A.K. Koźmiński, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995, s. 201–202.
7 R. Borowiecki, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego, PWN, Warszawa 1990, s. 187.
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 ● ekonomicznym, gdzie jakość obejmuje trwałość użytkową wyrobu, niezawodność 
jego funkcjonowania, a także produkcyjną i pozaprodukcyjną stronę jego wykorzy-
stania,

 ● technicznym, jakość w tym ujęciu jest związana ze sprawnością techniczną, nowo-
czesnością wyrobu oraz jego zgodnością z obowiązującymi normami,

 ● społecznym, aspekt ten dotyczy zapewnienia przez producenta właściwych warun-
ków użytkowania wyrobów.

Potocznie mówi się, iż jakość jest zachowana wtedy, gdy wracają do przedsiębiorstwa 
klienci, a nie jego wyroby. Norma ISO definiuje pojęcie jakości jako „zdolność wyrobu, 
procesu lub systemu do spełnienia wymagań klienta i wszystkich stron zainteresowanych”8. 
Kwestia jakości produktów może być w odmienny sposób pojmowana przez różnych 
przedstawicieli (użytkowników) rynku – zarówno przez producenta, jak i konsumenta. 
Jakość z punktu widzenia tego pierwszego jest uznawana za jedną ze zmiennych obja-
śniających kształtowanie zyskowności i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Uzyskanie 
wymaganej jakości produktu jest związane z ponoszeniem nakładów na marketing, sferę 
badań i rozwoju, kosztów wytwarzania oraz serwisu i usług pomocniczych. Zakres po-
jęcia jakości w tym kontekście wiąże się również z konkurencyjnością przedsiębiorstwa 
i jego wyrobów na rynku. Z punktu widzenia konsumenta jakość ma charakter bardziej 
subiektywny, dotyczący głównie akceptacji odbiorców, których potrzeby są kreowane 
przez wiele różnorodnych czynników.

W praktyce o poziomie jakości wyrobu decyduje, oprócz możliwości zaspokojenia 
oczekiwań klienta w zakresie charakterystyk technicznych, również cena, jaką trzeba 
zapłacić za określony poziom zaspokojenia oczekiwań.

W związku z tym pojęcie jakości można zdefiniować jako „całokształt właściwości 
przyrodniczych, technicznych, ergonomicznych, ekonomicznych, estetycznych i użytko-
wych, które tkwią w wewnętrznej strukturze produktu i w ostatecznym rezultacie kształtują 
stopień zaspokojenia potrzeb nabywców tych dóbr”9.

Szeroko rozumiana jakość produktów, a w szczególności jakość żywności, rozumiana 
jest najczęściej jako zestaw cech, których spełnienia oczekuje konsument w odniesieniu do 
określonej żywności10. W ostatnich latach staje się ona coraz ważniejszym kryterium decyzji 
o jej wyborze, a w konsekwencji zachowań konsumentów wobec żywności, którzy coraz 
częściej poszukują informacji na temat jakości nabywanej żywności11. Jednym z ważnych 

8 Biuletyn informacyjny Polskiego Klubu ISO 9000.
9 M. Prozowicz, Jakość a konkurencyjność przedsiębiorstw agrobiznesu, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia 
Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2001, 3, s. 28.
10 N. Baryłko-Pikielna, I. Matuszewska, Sensoryczne Badania Żywności. Podstawy – Teoria – Zastosowania, Wy-
dawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2009; M. Jeznach, Stan i perspektywy rozwoju rynku żywności funkcjonalnej, 
Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003; A. Rohr, K. Luddecke, S. Drusch, M.J. Muller, R. von Alvensleben, Food 
quality and safety. Consumer perception and public health concern, „Food Control” 2005, 16; K.G. Grunert, What’s 
in a steak? A cross-cultural study on the quality perception of beef, „Food Quality and Preference” 1997, 8.
11 S. Żakowska-Biemans, Z. Pieniak, K. Gutkowska, J. Wierzbicki, K. Cieszyńska, M. Sajdakowska, M. Kosic-
ka-Gębska, Beef Consumer Segment Profiles Based on Information Source Usage in Poland, „Meat Science” 
2017, 124.
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elementów składowych jakości żywności jest jej bezpieczeństwo zdrowotne, co w ujęciu 
oczekiwań konsumentów określić można jako pożądanie żywności o odpowiedniej jakości 
zdrowotnej, a więc bezpiecznej dla konsumenta12 – żywności pozbawionej jakichkolwiek 
zagrożeń natury mikrobiologicznej, pasożytniczej, chemicznej, mechanicznej czy radia-
cyjnej13. Zagadnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności nabrało w ostatnim czasie 
szczególnej wagi, m.in. z powodu licznych sytuacji kryzysowych nagłaśnianych w mediach, 
powodujących utratę zaufania do różnych produktów żywnościowych14. Jednym z warun-
ków jego odzyskania, a jednocześnie zapewnienia poczucia bezpieczeństwa jest dostar-
czanie konsumentowi rzetelnych i wiarygodnych informacji dotyczących jakości żywności 
i jej bezpieczeństwa. Dzieje się to m.in. w ramach prowadzonych akcji informacyjnych 
upowszechniających znajomość procedur certyfikowania żywności spełniającej wymogi 
jej zdrowotnego bezpieczeństwa, jak również szeroko rozumianej jakości. Niestety, są one 
jednak jeszcze wciąż mało skuteczne, często niezauważane przez konsumentów, przez co 
nie mogą w istotny sposób wpływać na zmniejszenie poczucia niepewności w procesach 
decyzyjnych. Warunkiem podwyższenia tej skuteczności jest wykorzystywanie przejrzy-
stych działań związanych z informowaniem konsumentów, m.in. przez etykietowanie lub 
certyfikaty bezpieczeństwa pochodzące od niezależnych organizacji, na co wskazują wyniki 
licznych badań15, oraz sugerujących konieczność optymalizacji komunikowania kwestii 
bezpieczeństwa żywności, m.in. przez uwzględnienie rzeczywistych obaw nabywców16.

Na jakość żywności, z punktu widzenia nabywców, składają się podstawowe jej aspekty 
i specyficzne wyróżniki. Do podstawowych można zaliczyć m.in.17:

 ● zawartość składników odżywczych (wartość dietetyczna i zdrowotna, zawartość 
substancji dodatkowych, bezpieczeństwo artykułów spożywczych),

 ● fizyczną postać produktu (łatwość przygotowania, odpowiednie opakowanie, jego 
rodzaj, wielkość, funkcja informacyjna i ochronna).

W konsumenckiej ocenie jakości żywności na pograniczu podstawowych aspektów 
jakości oraz jej wyróżników znajdują się uwarunkowania odnoszące się do oceny senso-
rycznej, jak np. barwa, konsystencja, smak, zapach itp.

Jakość żywności stanowi pojęcie subiektywne, gdyż jest oceniana przez nabywcę, 
uzależniona od czasu, miejsca nabycia oraz jego oczekiwań18. Istotne jest w ocenie ja-
kości, aby produkt żywnościowy został zaakceptowany nie tylko przez specjalistów, ale 

12 H. Turlejska, L. Szponar, U. Pelzner, HACCP w systemie bezpieczeństwa żywności i ochrony zdrowia, IŻŻ, 
Warszawa 2000.
13 W. Leiss, A. Nicol, A tale of two food risk: BSE and farmed salmon in Canada, „Journal of Risk Research” 
2006, 9.
14 J. Kowalska, K. Szustkiewicz, Jakość i bezpieczeństwo jako atrybuty żywności, [w:] Jakość i bezpieczeństwo 
żywności. Nowoczesne metody analityczne w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa żywności, red. D. Witro-
wa-Rajchert, A. Marzec, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
15 L. Berg, Trust in food in the age of mad cow disease: A comparative study of consumers’ evaluation of food 
safety in Belgium, Britain and Norway, „Appetite” 2004, 42(1).
16 Ch. Bruhn, Explaining the concept of health risk versus hazards to consumers, „Food Control” 2005, 16.
17 H. Górska-Warsewicz, Konsumencka ocena jakości, „Przemysł Spożywczy” 2001, 12, s. 35–37.
18 V. Cardello Armand, Food Quality: relativity, context and consumer expectations, „Food Quality & Preference” 
1995, 6, s. 163–170.
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również przeciętnych konsumentów19. W tym kontekście ważniejsza jest opinia nabyw-
ców aniżeli fachowców20. Co istotne, ocena ta jest dokonywana zawsze przy niepełnych 
informacjach o cechach produktu – stanowi zależność pomiędzy cechami technicznymi 
produktu, oczekiwanym przez konsumenta poziomem jakości oraz doświadczoną jakością. 
Na oczekiwany przez konsumenta poziom jakości składają się m.in.21 własności fizyczne 
produktu, instrumenty marketingowe oraz znakowanie i certyfikacja22. Podczas zakupu 
produktu żywnościowego konsument ocenia jego jakość na podstawie cech wewnętrz-
nych i zewnętrznych, które, jego zdaniem, mają wpływ na jakość – tylko te, które zostaną 
przez niego spostrzeżone23. Po zakupie produktu i jego konsumpcji stwierdza się, w jakim 
stopniu doświadczona jakość jest zgodna z jakością oczekiwaną. Na podstawie przepro-
wadzonych badań w różnych krajach europejskich można stwierdzić, że wysoka jakość 
żywności jest kojarzona przez konsumentów m.in. z dobrym smakiem, naturalnością oraz 
świeżością. Konsument oczekuje żywności o wysokiej, z jego punktu widzenia, jakości. 
Dla większości konsumentów wyznacznikami tego są naturalność produktu, świeżość 
i brak sztucznych dodatków do żywności24.

Wybrane certyfikowane systemy wyróżniania jakości produktów 
żywnościowych

System ochrony Produktów Regionalnych i tradycyjnych

Różnorodność istniejących na rynkach krajów członkowskich Unii Europejskiej syste-
mów certyfikacji produktów rolnych i środków spożywczych jest olbrzymia. Warto podkreślić, 
że w ostatnich 20 latach zaobserwowano dynamiczny wzrost liczby wprowadzanych sys-
temów certyfikacji25. Większość z nich obejmuje kombinacje zróżnicowanych elementów, 
a ich podział uwzględnia cztery podstawowe kryteria26. Pierwsze dotyczy rodzaju produktów 

19 E.Y. Lee, S.B. Lee, Y.J.J. Jeon, Factors influencing the behavioral intention to use food delivery apps, „Social 
Behavior and Personality: An International Journal” 2017, 45(9), s. 1461–1473.
20 J. Aschemann-Witzel, A. Giménez, G. Ares, Consumer in-store choice of suboptimal food to avoid food waste: 
The role of food category, communication and perception of quality dimensions, „Food Quality and Preference” 
2018, 68, s. 29–39.
21 A. Verdu, F.J.L. Montes, M. Fuentes, Measuring perception of qualitying food products: the case of red wine, 

„Food Quality and Preference” 2014, 15, s. 453–469.
22 A. Moses, K. Alex, Perceived Quality and Competitive Advantage in Beer Products In Kabale District, South 
Western Uganda, „International Journal of Multidisciplinary and Current Educational Research” 2019, 1(5).
23 R. Matysik-Pejas, Koncepcja współtworzenia wartości i jej przejawy na rynku produktów żywnościowych 
w opinii konsumentów, „Handel Wewnętrzny” 2017, 371(6), s. 203–213.
24 M.E. Drywień, A. Kuć, Specyfika zachowań żywieniowych osób starszych pochodzących ze środowiska wiej-
skiego, „Kosmos” 2019, 68(2), s. 303–310; M. Pilska, Wiedza i postrzeganie tłuszczów a zwyczaje żywieniowe 
polskich konsumentów produktów do smarowania pieczywa, „Żywność: Nauka – Technologia – Jakość” 2020, 
1(122), s. 148–163.
25 A. Zappalaglio, F. Guerrieri, S. Carls, Sui Generis Geographical Indications for the Protection of Non-Agricultural 
Products in the EU: Can the Quality Schemes Fulfil the Task?, „IIC-International Review of Intellectual Property 
and Competition Law” 2020, 51(1), s. 31–69.
26 Inventory of certification schemes for agricultural products and foodstuffs marketed in the EU Member States, 

„Arete – Research and Consulting in Economics” 2010, http://ec.europa.eu/agriculture/quality/certification/inventory/ 
inventory-data-aggregations_en.pdf [24.10.2018].
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objętych systemem certyfikacji. Są to produkty mięsne, mleczne, jajeczne, rybne, owoco-
we i warzywne, zbożowe, oleje i produkty tłuszczowe, cukier i wyroby cukiernicze, wina 
i wyroby spirytusowe oraz inne27. Ze względu na drugie kryterium, a mianowicie – rodzaj 
procesów objętych systemem certyfikacji, wyróżnia się28: wytwarzanie środków do produk-
cji rolnej, produkcję roślinną, produkcję zwierzęcą (w tym ryby), przetwórstwo żywności, 
pakowanie, przeładunek, transport, dystrybucję oraz inne działania.

W Unii Europejskiej produkty regionalne i tradycyjne stały się dziedzictwem kulturo-
wym. Są one także stale towarzyszącym i istotnym walorem turystycznym. Współczesna 
ludność europejska zaczęła intensywniej interesować się kulturą przodków oraz kulty-
wowaniem tradycji kulinarnych. Skutkiem tego była chęć produkowania oraz kierowania 
żywności tradycyjnej i regionalnej na rynek ogólnoeuropejski29. Drugim aspektem był 
wpływ produkowania tego typu żywności na poprawę dochodów społeczności mieszkającej 
na terenach wiejskich. Prowadzi to do powstawania na rynku nowych miejsc pracy, co 
idzie w parze ze zmniejszeniem bezrobocia, a jednocześnie zwiększeniem zyskowności 
produkcji rolnej. Wielkim plusem wytwarzania produktów tradycyjnych i regionalnych jest 
także podniesienie atrakcyjności i popularności regionu, z którego żywność ta pochodzi30.

Produkty regionalne zazwyczaj mają wyższe ceny, lecz ich główną zaletą jest wysoka 
jakość i naturalne metody produkcji, co właśnie przyciąga klientów31. Warto zauważyć, 
że wyroby takie często stają się symbolem danego regionu. Za sprawą rozwoju rynku 
produktów regionalnych i tradycyjnych również konsumenci mogą mieć z tego powodu 
korzyść, jaką jest bezpieczeństwo spożywanej żywności. W tym celu został stworzony 
system identyfikacji, ochrony i promowania produktów regionalnych oraz tradycyjnych32.

Realizacja polityki jakości żywności w Unii Europejskiej polega na wyróżnieniu znakami 
i nadaniu certyfikatów potwierdzających doskonałą jakość wyrobów rolno-spożywczych, 
wywodzących się z konkretnych regionów oraz charakteryzujących się tradycyjnym spo-
sobem produkcji. Najistotniejszą cechą33 produktów regionalnych i tradycyjnych jest, jak 
już wspomniano, specyficzna jakość, która jest konsekwencją tradycyjnego sposobu 
wytwarzania zakorzenionego w dziedzictwie kulturowym (przekazywana receptura z poko-
lenia na pokolenie). Unikalna jakość może wynikać także z otoczenia oraz oddziaływania 
czynników naturalnych, charakterystycznych dla danego obszaru, np. usytuowanie terenu, 

27 A. Haska, E. Martyniuk, Wybrane metody wyróżniania produktów spożywczych na rynku, „Żywność. Nauka. 
Technologia. Jakość” 2019, 26(2), s. 18–31.
28 S. Sikorska, Systemy zapewniania jakości i bezpieczeństwa żywności, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Szepietowie, Szepietowo 2017, s. 13–15.
29 Z. Winawer, H. Wujec, Produkty Regionalne i Tradycyjne we Wspólnej Polityce Rolnej, Europejski Fundusz 
Rozwoju Polskiej Wsi, Warszawa 2013, s. 27.
30 G. Russak, Idea produktów regionalnych lokalnych w Unii Europejskiej, [w:] O produktach tradycyjnych i re-
gionalnych. Możliwości, a polskie realia, red. M. Gąsiorowski, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2005, 
s. 61–63.
31 M. Dykiel, B. Bienia, B. Krochmal-Marczak, Regional and traditional food market in Poland, „Організаційний 
комітет” 2020.
32 A. Borowska, Tendencje zmian na rynku tytoniowym w Polsce w latach 1990–2006, „Ekonomika i Organizacja 
Gospodarki Żywnościowej” 2009, 73, s. 145–150.
33 R.K. Bannor, S. Abele, Consumer characteristics and incentives to buy labelled regional agricultural pro-
ducts, „World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development” 2021.
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jakość gleby, klimat, roślinność. Produkty regionalne i tradycyjne dla Europy stanowią 
wartość kulturową i uchodzą za dobro wyjątkowe, stąd też Unia Europejska wprowadziła 
system ich ochrony. Dotyczy to produktów rolno-spożywczych, specyficznych dla danego 
regionu, lub sposobów produkcji wynikających z obyczajowości i dziedzictwa34. W ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej producenci takich specjałów mają prawo oznaczać je odpowied-
nimi znakami, tj. produktów chronionych. W Unii Europejskiej nazwy produktów rolnych 
i środków spożywczych rejestrowane są jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione 
Oznaczenie Geograficzne lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. O oznaczenia te 
mogą ubiegać się producenci rolni i przetwórcy produkujący produkty spożywcze przezna-
czone do spożycia przez ludzi, a w przypadku GTS – również dania gotowe35. Obejmuje 
on trzy oznakowania.

Chroniona nazwa Pochodzenia (ChnP) – oznaczenie przyznawane produktom, 
których cały proces technologiczny odbywa się na określonym obszarze geograficznym 
(miejsce, region lub kraj). Szczególne właściwości produktu (jakość, renoma lub inne ce-
chy charakterystyczne) mają związek z miejscem pochodzenia surowców oraz sposobem 
wytwarzania, co sprawia, że jego produkcja nie jest możliwa w innym miejscu.

Rys. 1. Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP) – znak
Źródło: https://www.ekologia.pl/wiedza/znaki/zywnosc/chroniona-nazwa-pochodzenia,21583.html 
[15.10.2021].

Chronione oznaczenie Geograficzne (ChoG) – oznaczenie przyznawane produktom, 
w przypadku których przynajmniej jeden z etapów produkcji odbywa się na określonym 
obszarze geograficznym, a szczególne właściwości produktu wynikają z pochodzenia 
geograficznego36.

34 M. Angowski, A. Jarosz-Angowska, Importance of Regional and Traditional EU Quality Schemes in Young 
Consumer Food Purchasing Decisions, „European Research Studies” 2020, 23(2), s. 916–927.
35 K. Kieljan, O systemach jakości żywności. Vademecum funkcjonowania produktów regionalnych i tradycyjnych, 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Kraków 2011, s. 23.
36 R.K. Bannor, S. Abele, Consumer characteristics…, op. cit.
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Rys. 2. Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) – znak
Źródło: http://certyfikacja.co/certyfikacja-produktow-regionalnych-tradycyjnych/chronione-oznaczenia-
-geograficzne [15.10.2021].

Gwarantowana tradycyjna Specjalność (GtS) – oznaczenie przyznawane produk-
tom tradycyjnym, uznanym ze względu na swój specyficzny charakter, który odróżnia je 
od produktów podobnych, ale nie wynika z pochodzenia geograficznego.

Rys. 3. Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS) – znak
Źródło: http://certyfikacja.co/certyfikacja-produktow-regionalnych-tradycyjnych/gwarantowana-tradycyj-
na-specjalnosc [15.10.2021].

Lista produktów tradycyjnych dokumentuje tradycje kulinarne poszczególnych regionów, 
również Polski. Wpisane są na nią m.in. produkty i potrawy, których jakość lub wyjątkowe 
cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, stanowiąc 
element tożsamości lokalnej37. Za tradycyjne bowiem uznaje się metody produkcji wy-
korzystywane co najmniej od 25 lat. Produkty mogą być rejestrowane w 10 kategoriach, 
m.in. produkty mleczne, produkty mięsne, produkty rybołówstwa, warzywa, owoce, wyroby 
piekarnicze i cukiernicze, oleje i tłuszcze, miody, gotowe dania i potrawy, napoje i inne.

37 A. Barska, J. Wojciechowska-Solis, Traditional and regional food as seen by consumers – research results: 
the case of Poland, „British Food Journal” 2018.
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Produkty ekologiczne

Europejski system certyfikacji produktów z produkcji ekologicznej regulowany jest 
prawem UE dla wszystkich szczebli produkcji, dystrybucji, kontroli i znakowania38. Rol-
nictwo ekologiczne jest szczególną formą gospodarowania i produkcji żywności. Surowce 
wytwarzane są w sposób bezpieczny dla środowiska, bez użycia środków ochrony roślin, 
nawozów sztucznych, antybiotyków i genetycznie modyfikowanych organizmów39. Wy-
kluczenie tych substancji w rolnictwie ekologicznym nie prowadzi do zanieczyszczenia 
wód i gleb, powstrzymuje wypłukiwanie składników pokarmowych z gleby i sprzyja różno-
rodności biologicznej. Produkcja ekologiczna przyczynia się do ochrony krajobrazu, wód, 
gleb oraz ogółu środowiska naturalnego. W gospodarowaniu ekologicznym dopuszcza 
się stosowanie nawozów zielonych, kompostu i materiałów dostępnych w przyrodzie40. 
Żywienie zwierząt opiera się na paszach z ekologicznego gospodarstwa bądź z do-
mieszką pasz konwencjonalnych. Żywność ekologiczna to wyłącznie ta certyfikowana, 
gwarantująca wysoką jakość produktu. Daje to pewność, że zakupione towary pochodzą 
od przetwórców i producentów, którzy stosują na wszystkich etapach produkcji metody 
ekologiczne, uczestniczą w systemie kontroli oraz posiadają certyfikat jednostki certyfiku-
jącej. Aby przystąpić do systemu rolnictwa ekologicznego, należy zgłosić się do GIJHARS, 
wypełniając formularz opracowany przez głównego inspektora JHARS i udostępniony na 
stronie internetowej. Wniosek przeznaczony jest dla producentów podejmujących działal-
ność w zakresie rolnictwa ekologicznego i przekazujących zgodę na objęcie ich działań 
systemem kontroli, stosowany jest również do zgłaszania zmian informacji podanych we 
wcześniejszym zgłoszeniu. Gwarancją jakości produktów ekologicznych są ich cechy41:

 ● nie zawierają zanieczyszczeń stanowiących pozostałości chemii rolnej,
 ● są produkowane z wyłączeniem GMO i innych pochodnych tych organizmów,
 ● nie są poddawane obróbce promieniowania jonizującego,
 ● są przetworzone tylko w koniecznym stopniu metodami ekologicznymi.

Rys. 4. Rolnictwo Ekologiczne – znak
Źródło: http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne [27.10.2021].

38 http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne [24.10.2018].
39 M. Singh, Organic farming for sustainable agriculture, „Indian Journal of Organic Farming” 2021, 1(1).
40 F. Eyhorn, A. Muller, J.P. Reganold, E. Frison, H.R. Herren, L. Luttikholt, P. Smith, Sustainability in global 
agriculture driven by organic farming, „Nature Sustainability” 2019, 2(4), s. 253–255.
41 A. Haska, E. Martyniuk, Wybrane metody wyróżniania…, op. cit., s. 18–31.
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Proces produkcyjny podlega kontroli jednostek certyfikujących upoważnionych przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Produkty ekologiczne w celu poprawnej identy-
fikacji znakowane są w szczegółowy sposób. Należy zwrócić uwagę, czy posiadają na 
opakowaniu następujące informacje42:

 ● nazwa i numer jednostki certyfikującej upoważnionej do kontroli produktu,
 ● nazwa i adres producenta, właściciela lub sprzedawcy produktu, nazwa produktu, 

ewentualnie znak identyfikacyjny partii produktu,
 ● ewentualny znak wspólnotowy „Rolnictwo Ekologiczne” lub napis „Rolnictwo eko-

logiczne” – system kontroli UE.

System integrowanej produkcji

Integrowana produkcja to innowacyjny i rozwojowy system uprawy, który wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, uwzględniając nie tylko wygląd owoców, warzyw 
i innych płodów rolnych, ale również produktów o wysokich walorach jakościowych. Sys-
tem ten umożliwia uzyskanie surowca o najwyższych wartościach biologicznych i odżyw-
czych przy zachowaniu bezpieczeństwa konsumenta. Produkty roślinne poddawane są 
ścisłej kontroli pod kątem pozostałości środków ochrony roślin, nawozów oraz wszelkich 
substancji niebezpiecznych dla zdrowia. W IP bezpieczeństwo żywności idzie w parze 
z ochroną środowiska, uwzględniając walory ekologiczne, takie jak ochrona krajobrazu 
rolniczego czy różnorodność biologiczna43. Podstawą systemu są odpowiednio dobrane 
elementy, jak płodozmian, zabiegi agrotechniczne, racjonalne nawożenie przy rzeczywi-
stym zapotrzebowaniu roślin oraz uzasadnione stosowanie środków ochrony roślin, które 
możliwie minimalnie zagrażają zdrowiu ludzi, zwierząt i środowisku44. Znak „IP” oznacza 
uczestnictwo w systemie, który pozwala na wykorzystanie w sposób zrównoważony po-
stępu technologicznego i biologicznego w uprawie, ochronie i nawożeniu roślin, mając 
na względzie ochronę ludzi i środowiska. Aby przystąpić do systemu, należy przejść 
certyfikację i spełnić szereg warunków. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie uczestnictwa 
w systemie IP w jednostce certyfikującej. Kolejnym – ukończenie szkolenia z tego zakresu. 
Najistotniejszym warunkiem otrzymania certyfikatu jest zaś prowadzenie produkcji zgodnie 
z zasadami zatwierdzonymi przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz 
udokumentowanie tych działań. Certyfikat omawianego systemu wydawany jest na okres 
12 miesięcy, co roku na 30 dni przed siewem lub sadzeniem roślin albo – w przypadku roślin 
wieloletnich – przed okresem wegetacji producent zgłasza podmiotowi certyfikującemu 
zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin. Posiadanie certyfikatu IP jest korzystne 
dla producenta, zwłaszcza w osiąganiu korzyści marketingowych. Towar certyfikowany 

42 S. Sikorska, Systemy zapewniania jakości…, op. cit., s. 17.
43 F. Zabel, R. Delzeit, J.M. Schneider, R. Seppelt, W. Mauser, T. Václavík, Global impacts of future cropland 
expansion and intensification on agricultural markets and biodiversity, „Nature communications” 2019, 10(1), 
s. 1–10.
44 M. Van Wijk, J. Hammond, J. Wichern, R. Ritzema, B. Henderson, The contribution of integrated croplivestock 
systems in combatting climate change and improving resilience in agricultural production to achieve food security, 
[w:] Climate change and agriculture, red. D. Deryng, Burleigh Dodds Science Publishing Limited 2020.
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tym znakiem stanowi gwarancję bezpieczeństwa dla zdrowia konsumenta, tym samym 
wpływa na wzrost sprzedaży i wyższy dochód.

Rys. 5. Integrowana Produkcja (IP) – znak
Źródło: https://piorin.gov.pl/integrowana-produkcja [22.10.2021].

System „Jakość tradycja”

„Jakość Tradycja” to system opracowany przez Polską Izbę Produktu Regionalnego 
i Lokalnego oraz Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Służy wyróżnianiu 
produktów żywnościowych wysokiej jakości, z uwzględnieniem tradycyjnych. Do produkcji 
używa się wyłącznie naturalnych surowców pochodzących z gospodarstw ekologicznych 
lub stosujących dobrą praktykę rolniczą i dobrą praktykę hodowlaną, w pełni identyfiko-
walnych i niezawierających komponentów GMO45. Produkty muszą się charakteryzować 
tradycyjnym składem i sposobem wytwarzania, szczególną jakością wynikającą z ich tra-
dycyjnego charakteru, a także reputacją odróżniającą je od konkurencyjnych z tej samej 
kategorii46.

W Polsce lokalne i regionalne produkty chronione są decyzją ministra rolnictwa i roz-
woju wsi z dnia 12 czerwca 2007 r., zgodnie z Ustawą z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr. 64, poz. 427). W związku z tym uznano 
system „Jakość Tradycja” za krajowy i certyfikujący żywność wysokiej jakości, o trady-
cyjnym sposobie wytwarzania. Przyznawany jest produktom wytwarzanym tradycyjnie 
z surowców pochodzących z gospodarstw ekologicznych oraz o półintensywnym systemie 
wyrobu. Gospodarstwa produkujące towary z naturalnych surowców zobligowane są do 
stosowania zasad dobrej praktyki rolniczej i dobrej praktyki hodowlanej z wyłączeniem 
GMO. Dodatki do żywności wytwarzane są metodą tradycyjną, a ich ilość również różni 
się od tej w produktach z tej samej kategorii powstających w systemie przemysłowym.

Główną zasadą systemu „Jakość Tradycja” jest identyfikowalność, pochodzenie pro-
duktu, surowców i odbiorców pośrednich produktu. Producenci z uprawnieniami do uży-
wania oznaczenia „Jakość Tradycja” zobligowani są do kontroli pochodzenia surowców 

45 S. Sikorska, Systemy zapewniania jakości…, op. cit., s. 22.
46 K. Kieljan, O systemach jakości żywności…, op. cit., s. 25.
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wykorzystywanych w procesie wytwórczym. Żywność znakowana daje szansę na szybkie 
jej wyszukanie i poznanie przez konsumentów oraz handlowców. Znak słowno-graficzny 
„Jakość Tradycja” oraz regulamin certyfikatu zatwierdzony jest przez Urząd Patentowy 
RP decyzją z dnia 9 października 2006 r., dotyczy m.in. informacji o własności znaku, 
procedury przyznawania prawa do korzystania z niego oraz zadań kapituły. Producent 
ubiegający się o prawo używania znaku składa do Polskiej Izby Produktu Regionalnego 
w formie papierowej i na elektronicznym nośniku informacji wniosek ze specyfikacją pro-
duktu. Kryterium przyjęcia do systemu jest jakość produktu. Właściciel znaku, jeśli nie ma 
istotnych przeciwwskazań, powinien przyznać go wytwórcom, którzy spełniają określone 
w regulaminie kryteria i posiadają certyfikat zgodności ze specyfikacją. Przystąpienie do 
systemu certyfikującego jakość jest dobrowolne, jednak niesie za sobą szereg kontroli 
i weryfikacji potwierdzających jakość47.

Rys. 6. System „Jakość Tradycja” – znak
Źródło: http://wieprzowinapqs.pl/system-pqs/zalozenia [23.10.2021].

System Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System)

System ten opracowany został przez Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody 
Chlewnej „POLSUS” oraz Związek „Polskie Mięso”. Obejmuje on wszystkie etapy produkcji: 
hodowlę i chów, ubój oraz dystrybucję, a jego celem jest wytwarzanie wysokiej jakości 
mięsa wieprzowego48. Bazuje on na precyzyjnie określonych normach hodowli i produkcji, 
kilkuetapowych kontrolach jakości, pełnej identyfikowalności źródła pochodzenia produktu, 
zachowaniu zasad zdrowia ludzi oraz dobrostanu zwierząt i poszanowaniu środowiska 
naturalnego49. System ten jako jeden z pierwszych w Polsce zawiera szczegółowy pro-
gram wytwarzania wysokiej jakości mięsa wieprzowego, opracowany w 2009 r. przez 
organizacje reprezentujące rolników i przetwórców mięsa50.

47 Ibidem, s. 26.
48 S. Sikorska, Systemy zapewniania jakości…, op. cit., s. 27.
49 http://wieprzowinapqs.pl/system-pqs/zalozenia [23.10.2018].
50 Ibidem.
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Efektem wykorzystania w procesie produkcji wieprzowiny PQS klasycznych metod 
pracy hodowlanej oraz szczegółowo określonych wymogów żywieniowych jest mięso 
o niskiej zawartości tłuszczu, którego przetwarzanie nie wymaga stosowania sztucznych 
dodatków czy barwników51. Produkty opatrzone certyfikatem PQS charakteryzują się po-
wtarzalną wysoką jakością, weryfikowaną podczas regularnych dwuetapowych kontroli. 
Ponadto końcowy produkt charakteryzuje52:

 ● barwa mięsa,
 ● wodochłonność – zawartość tłuszczu śródmięśniowego,
 ● kwasowość mięsa – zawartość mięsa w tuszy przewyższająca średnią mięsność 

tusz pochodzących ze skupu masowego – barwa tłuszczu (słoniny),
 ● jędrna konsystencja tłuszczu,
 ● mięso wolne od rybiego zapachu.

Pork Quality System obejmuje wszystkie etapy produkcji wieprzowiny: od hodowli, 
przez ubój, aż po dystrybucję. Mięso opatrzone znakiem PQS to gwarancja wysokiej 
powtarzalnej jakości i nieograniczonych możliwości wykorzystania produktu podczas 
przygotowywania potraw.

Rys. 7. System Jakości Wieprzowiny (PQS)
Źródło: https://www.polsus.pl/index.php/inicjatywy-i-projekty/system-jakosci-wieprzowiny-pqs-pork-
quality-system [15.10.2021].

System QMP (Quality Meat Program)

System ten wprowadzony i nadzorowany jest przez Polskie Zrzeszenie Producentów 
Bydła Mięsnego. Jego celem jest wytwarzanie wysokiej jakości mięsa wołowego. Obej-
muje cały proces produkcji, od wskazania ras bydła, z których pozyskuje się mięso, po 

51 M. Font-i-Furnols, M. Skrlep, M. Aluwe, Attitudes and beliefs of consumers towards pig welfare and pork quality, 
„Earth and Environmental Science” 2019, 333(1).

52 E. Goryńska-Goldmann, M. Wojcieszak, Pozyskiwanie środków unijnych przez producentów rolnych w Pol-
sce w ramach Działania 132 PROW 2007–2013, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2013, 1(27), 
s. 73–84.
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sposób jego pakowania i oznakowania53. QMP przyjęty został jako krajowy system jakości 
żywności w 2008 r. decyzją ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Jest otwarty dla wszystkich 
producentów żywca wołowego i wołowiny, ubojni, zakładów rozbioru, przewoźników 
żywca, przetwórni mięsa. Uczestnictwo w systemie daje gwarancję doskonałej wołowiny 
wyróżniającej się soczystością, kruchością i miękkością naturalną dla tego mięsa54. Każdy 
z uczestników podlega kontroli jakości i procedurze certyfikacji przez odpowiednie jednostki. 
System QMP określa jasne standardy dotyczące żywienia (z wyłączeniem GMO), chowu, 
produkcji i transportu mięsa. Dotrzymanie procedur i spełnienie oczekiwanych standardów 
skutkuje otrzymaniem certyfikatu na produkcję dobrej i bezpiecznej wołowiny na rok. Aby 
ubiegać się o certyfikację, należy spełniać wymagania określone w standardach QMP, 
złożyć wniosek do Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego oraz pozytywnie 
przejść audyt przeprowadzany przez inspektorów jednostki certyfikującej.

Uczestnik systemu przyjmuje dobrowolnie zasady określone w standardach, czyli55:
 ● dobór zwierząt,
 ● preferowane metody utrzymania,
 ● pasze, materiały paszowe i mieszanki paszowe,
 ● transport zwierząt do zakładów ubojni z zachowaniem warunków dobrostanu zwie-

rząt, a następnie ich uśmiercanie w sposób humanitarny.

Rys. 8. System QMP
Źródło: http://www.kochamwolowine.pl/system-certyfikacji-qmp [23.10.2021].

System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP)

System ten powstał celem ujednolicenia wszystkich parametrów jakościowych wytwa-
rzanych produktów oraz zapewniania ich powtarzalności56. Obejmuje wzajemne powiązanie 

53 http://www.kochamwolowine.pl/system-certyfikacji-qmp [24.10.2018].
54 J. Ptasińska-Marcinkiewicz, Food Quality Systems for meat and meat products, [w:] Current Trends in Com-
modity Science. Food safety and analysis of bioactive substances, red. H. Śmigielska, Poznań University of 
Economics and Business, Poznań 2015, s. 132.
55 http://www.kochamwolowine.pl/system-certyfikacji-qmp [24.10.2018].
56 J.T. Krzyżanowski, Krajowe systemy zapewnienia jakości żywności w wybranych krajach Unii Europejskiej, 

„Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego” 2017, 17(2), s. 27.
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następujących po sobie działań. Tym samym wzrasta poziom kontroli produktów i ochrona 
przed konsekwencjami niekorzystnych zdarzeń w łańcuchu żywnościowym. Punktem 
wyjścia do funkcjonowania owego systemu jest utrzymanie bezpieczeństwa żywności 
w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym zakresie z kolei system daje możliwość 
kompleksowego nadzoru jakościowego nad produktem w całym łańcuchu żywnościowym57.

Beneficjenci systemu QAFP tworzą spójny i jednolity łańcuch żywnościowy, poczy-
nając od producentów materiału hodowlanego i rozmnożeniowego, producentów pasz, 
gospodarstw rolnych, przetwórców, operatorów logistyki, aż do obszaru detalicznego 
zbytu produktów i usług żywieniowych. W systemie mogą również brać udział organizacje 
świadczące usługi w łańcuchu żywnościowym.

Rys. 9. System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP)
Źródło: https://swiadomijakosci.pl/ [23.10.2021].

System Gwarantowanej Jakości Żywności wykazuje szczególną dbałość o jakość pro-
duktów rolno-spożywczych w kontekście dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa żywności, 
GAP (dobrą praktykę rolniczą), GMP (dobrą praktykę produkcyjną), GLP (dobrą praktykę 
laboratoryjną), weryfikację i kompleksową ocenę jednostki certyfikującej. Priorytetem QAFP 
jest zagwarantowanie finalnemu odbiorcy, że kupowany przez niego artykuł rolno-spożyw-
czy jest zarówno bezpieczny, jak i posiada dodatkowe identyfikowalne walory jakościowe.

Podsumowanie

Wraz z postępującą globalizacją i rosnącą konkurencją rynkową przedsiębiorstwa 
wielu branż podejmują coraz szerzej zakrojone działania w kierunku poszukiwania sku-
tecznych sposobów budowania przewagi konkurencyjnej. Dotychczasowe działania opar-
te w większości na kryteriach ekonomicznych są już współcześnie niewystarczające. 
W warunkach nasilonej konkurencji to właśnie problematyka zachowań konsumentów 
na rynku produktów spożywczych ma coraz większe znaczenie. Wypływające z potrzeb 

57 M. Wojcieszak, E. Goryńska-Goldmann, Support of Quality Systems for Agricultural Products and Foodstuffs 
from European Funds, International Scientific Days 2018. „Towards Productive, Sustainable and Resilient Global 
Agriculture and Food Systems”. Conference Pro-ceedings.
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i oczekiwań zachowania nabywcze polegają na dokonywaniu wyborów między dostęp-
nymi możliwościami w warunkach dysponowania ograniczonymi środkami finansowymi. 
Czynniki warunkujące konsumenckie decyzje zakupowe są szczegółowo analizowane 
i stanowią podstawę decyzji strategicznych przedsiębiorstw, stając się fundamentem 
dopasowania oferty rynkowej do potrzeb i oczekiwań klientów, a tym samym wzrostu 
poziomu ich satysfakcji, który determinuje wyższy wskaźnik lojalności rozumianej jako 
powtarzalność zakupów, a co za tym idzie – budowanie lojalności i zaufania. Jednym 
z warunków zdobycia tego zaufania, a jednocześnie zapewnienia poczucia bezpieczeń-
stwa jest dostarczanie konsumentowi rzetelnych i wiarygodnych informacji dotyczących 
jakości żywności i jej bezpieczeństwa, m.in. w ramach prowadzonych akcji informacyjnych 
upowszechniających znajomość procedur certyfikowania żywności spełniającej wymogi 
jej zdrowotnego bezpieczeństwa, jak również szeroko rozumianej jakości.
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Streszczenie

Głównym celem opracowania jest ukazanie roli jakości oraz elementów ją warunkujących, w tym 
m.in. normalizacji i certyfikacji na rynku produktów żywnościowych w kontekście ich wpływu 
na konkurencyjność przedsiębiorstw funkcjonujących na tym rynku. Ponadto ważnym celem 
staje się określenie roli doskonalenia jakości oraz zapewnienia zdrowotnego bezpieczeństwa 
produkowanej żywności w procesie podejmowania decyzji nabywczych wśród konsumentów. 
Niniejsze opracowanie stanowi przegląd literatury z zakresu teorii konkurencyjności, jak również 
teorii dotyczących zapewnienia jakości na rynku produktów spożywczych. Stanowi także prze-
gląd czynników wpływających na proces kształtowania jakości na rynku spożywczym. Jednym 
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z takich czynników jest właśnie szeroko pojęta jakość oraz elementy ją warunkujące. Ponadto 
dokonano także przeglądu najbardziej znanych i najczęściej stosowanych znaków i systemów 
gwarantujących wysoką jakość żywności.

Słowa kluczowe: jakość, konkurencyjność, certyfikacja

Abstract

The main aim of the study is to show the role of quality and its determinants, including stand-
ardization and certification on the food products market in the context of their impact on the 
competitiveness of enterprises operating on this market. Moreover, an important goal is to define 
the role of quality improvement and ensuring health safety of the produced food in the process 
of making purchasing decisions among consumers. This study is a review of the literature on the 
theory of competitiveness as well as the theory of quality assurance in the food market. It also 
provides an overview of the factors influencing the process of shaping the quality on the food 
market. One of such factors is the broadly understood quality and the elements that determine 
it. In addition, it also reviews the best known and most commonly used signs and systems that 
guarantee high food quality.

Keywords: quality, competitiveness, certification

notKA o AutoRZe

Dr inż. Mariusz Grębowiec, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział 
Ekonomiczny, Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu. Jego zainteresowania naukowe skupiają 
się na problematyce szeroko pojętego marketingu, zachowań rynkowych konsumentów oraz 
czynników na nie wpływających.



s p o ł e c z n e  a s p e k t y  t u r y s t y k i

BARtoSZ ŁuKASZeWSKI
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Collegium Humanum
Fundacja „Naszym Dzieciom”
ORCID: 0000-0002-1871-412X

radical sOcial mOVements in lOndOn in terms  
Of tOuristic pOtential befOre and after brexit

radykaLne rucHy społeczne W Londynie pod WzgLĘdeM 
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Despite the fact of actuality of the main parts of classic social movements divi-
sions and the newest concept of new social movements by C. Offe1 there should be 
underlined the specificity of British radical social movements. Especially in London 
(for example Brixton, West Ham, Peckham and a few other districts) the radical social 
movements were the new level of subcultural activity. On the other side, chosen sub-
cultures were infiltrated by radical social movements connected with political parties 
(the cases of punk subculture and Socialist Workers Party and also Militant tendency 
in Labour Party and skinheads subculture with the British National Front and British 
National Party in the background2). The roots of British radical social movements are 
also widely connected with the racial question3. All of the above mentioned variables 
are visible in their present shape. 

The main goal of this article is focused on the following question – is there an impact 
of the radical social movements activity on the touristic potential of London before and 
after Brexit? The pro and anti-Brexit campaign was one of the main topic in mass media 
in the period between 2015 and 2018 (the years of the author’s empirical research). 

1 C. Offe, New Social Movements: Challenging the Boundaries of Institutional Politics, “Social Research” 1985, 
52(4), p. 817–868. 
2 See for example M. Worley, Shot By Both Sides: Punk, Politics and the End of ‘Consensus’, “Contemporary 
British History” 2012, 26, p. 333–354, T.S. Brown, Subcultures, Pop Music and Politics: Skinheads and “Nazi 
Rock” in England and Germany, “Journal of Social History” 2004, 38, p. 157–178. 
3 See for example C. Alexander, The culture question: a view from the UK, “Ethnic and Racial Studies” 2016, 
39, p. 1426–1435. 
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1. Social movements – definitional base

The traditional definition of social movement is based on the direction of activity – structure 
connected with chosen group/groups or wider community organized for “make a change”4. 
We can describe the differences between social movements by analysis of characteristic 
of main aims of chosen movements. So, there are three main types of social movements5:

 ● reformist/reformative,
 ● revolutionary,
 ● expressive.

Referring to the first point it should be claimed that reformist/reformative social movements 
do not situate the goal of their activity around the holistic, structural/system changes. Even if 
leaders of chosen movement are formulating their demands with radical point of view, radical 
resonance and conflictual attitude, the goal is focused on trying to change only the concrete 
part of social reality6. Referring to the second point it should be noticed that revolutionary 
movements are going to radical, holistic social changes, even if this aim implies destroying 
of present shape of social structure, socioeconomic factors, political system, culture. These 
movements are situating their goal not only with focused on change of part of social reality but 
on change (by any means necessary) the whole social reality7. The last of above-mentioned 
types of social movements – expressive movements – are based on the need of expression 
of their members and are not going to change whole social reality. This type of movement 
is based on chosen parts of social relations and chosen ways of activity, especially cultural 
forms. So, the radical social movements are strictly one of above-mentioned types – revo-
lutionary movements and can be noticed also in the reformist/reformative field of analysis 
of the whole social movements phenomenon. There is one main condition connected with 
way of perception of the social reality of leaders and members of the movement to recognize 
social movement as a radical – perception of the state as a total institution8.

Specific of the today’s postmodern era – New Social Movements (NSM) – are autono-
mous and syncretic but have also – connected with this variables – problems with well defined 
point of reference. Network9 activities and horizontal structure ensures the wide range of 
supporters but also determines their partly accidental character10. Their activity can be also 
reformist/reformative, revolutionary11 and expressive12. 

4 See C. Offe, Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej, [in:] Socjologia. Lektury, 
eds. P. Sztompka, M. Kucia, Znak, Kraków 2009, p. 218–224, see also P. Sztompka, Ruchy społeczne – struktury 
in statu nascendi, [in:] Socjologia. Lektury, op. cit., p. 225.
5 H. Blumer, Collective Behavior, [in:] Principles of Sociology, ed. A. McClung Lee, Barnes & Noble, New York 
1969, p. 65–121.
6 Ibidem.
7 Ibidem. 
8 About the total institutions and their definitional base see E. Goffman, Instytucje totalne, GWP, Sopot 2011, p. 14.
9 In terms of the concept of the “network society”. 
10 See among others E. Laclau, New social movements and the plurality of the social, [in:] New social movements 
and the state in Latin America, ed. D. Slater, CEDLA, Amsterdam 1985, p. 27–42. 
11 Or counterrevolutionary, especially in the field of the “new right movement”. 
12 The examples of new social movements are, among others, ecological movement, pacifist movement, human 
rights movement, free production and distribution of products movement, in chosen examples connected with 
radical left and anarchist movement, see C. Offe, Nowe…, op. cit., p. 221–224. 
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2. nonreactive research foundations 

The analysis focused on the method of visual sociology13 contains 118 photos taken in 
London in Brixton and West Ham (part of Newham) districts in 2015 and 2018 (9–12 Febru-
ary 2015, 1–4 February 2018) and photos from the newspapers connected with the radical 
social movements activity – “Daily Express” (right-wing populism), “Morning Star” (radi-
cal, also Marxist-Leninist left) and “The Voice” (afrocentric newspaper dedicated to Carib-
bean immigration) from the same period. 

The structure of analysis is based on the concept of semantic field14. Research contains 
the four main blocks of content:

 ● activity,
 ● solidarity,
 ● dignity,
 ● contestation. 

3. Research results 

The noticed range of radical left meanings and messages is presented below. 

Table 1

Differentiation of content of radical left meanings in London

Activity Solidarity Dignity Contestation Summary

6 11 5 5 27

Source: own research.

The diversity of radical left meanings leads trough “solidarity in struggle”, slogans 
motivating to struggle, dignity based on empowerment the knowledge (especially in the 
racial aspect) and contestation of social injustice. 

13 See for example K.T. Konecki, Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej 
a metodologia teorii ugruntowanej, “Przegląd Socjologii Jakościowej” 2005, 1(1), p. 43. 
14 See R. Robin, Badanie pól semantycznych: doświadczenia Ośrodka Leksykologii Politycznej w Saint-Cloud, 
[in:] Język i społeczeństwo, ed. M. Głowiński, Czytelnik, Warszawa 1980, p. 205–282, see also E. Finegan, Lan-
guage: Its Structure and Use, Cengage Learning, Boston 2011, p. 136–137.
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Picture 1. “Knowledge. A weapon against mass distruction” (West Ham, London, 10.02.2015)
Source: author’s own collection.

Picture 2. “Great thoughts are against all doctrines of conformity” (Brixton, London, 10.02.2018)
Source: author’s own collection.

The noticed range of radical right meanings and messages is presented below. 

Table 2

Differentiation of content of radical right meanings in London

Activity Solidarity Dignity Contestation Summary

0 15 13 13 41

Source: own research. 
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The diversity of the radical right meanings leads trough the solidarity based on contes-
tation of the immigrants question and the present shape of the EU (correlated aspects) 
with the foundation of dignity slogans connected with the identity and historical proud. 

Picture 3. The front of the “Daily Express” (27.02.2015)
Source: author’s own collection.

Picture 4. “We want our country back” – Brexit demonstration (Westminster, London, 11.02.2018)
Source: author’s own collection.

The data comparison is presented below. 

Table 3

Radical left and radical right content in London – data comparison

Radical left Radical right

Activity Solidarity Dignity Contestation Activity Solidarity Dignity Contestation

6 11 5 5 0 15 13 13

Total 27 Total 41

Source: own research. 
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As we can see there are two types of solidarity meanings (majority for both sides) and 
the important difference in the field of dignity and contestation slogans which are more 
developed in the radical right point of view. There should be also underlined the lack of 
activity meanings of the radical right. 

Despite the fact of the nonreactive research specificity the structure of results leads 
to following conclusion – similar structure of slogans were noticeable in the Brexit, anti-
Brexit and Lexit15 campaigns. In the results of this campaigns and clashes Brexit finally 
happened – as the reaction for the EU activity and without greater reflection about the 
possible reformative potential inside the whole UK. 

4. tourist traffic in London in the period 2015–2019

The following data presents the number of visits in London in the period 2015–201916, 
before and after the United Kingdom European Union membership referendum which 
took place on 23 June 2016. 

In 2015, before referendum there was 19,38 million of visits and in the 2016 (transitional 
moment) 20,53 million of visits. After the referendum in 2017 the number of visits increased 
to the level of 21,71 million of visits. In 2018 there was noted the little decline – 21,07 million 
of visits and in 2019 the tourist traffic came back to the number in 2017 – also 21,71 mil-
lion of visits. It shows that nearly three years after the United Kingdom European Union 
membership referendum there was no impact of activity of the radical social movements – 
which was one of the reasons of social tensions and Brexit decisions in referendum – on 
touristic potential of London. 

5. Conclusions

The data after the formal separation between UK and EU in 2020 shows that Brexit and 
social tensions in the analyzed period were not the variables which could influence on the 
decline of touristic potential of London. In 2020 there was less than 17 millions of visits but of 
course the 2020 was the first pandemic year, correlated with lockdowns and all of the meas-
ures to fight with COVID-19 pandemic caused by SARS CoV-2. UK was not in the Schengen 
Area also when it was the EU member and the data analysis shows that tourists are used to 
longer entry procedures. The tourist potential of London is bigger than possible inconvenience. 
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Abstract

The following article is focused on the verification of the touristic potential of London in connection 
with the actions of radical social movements with the radical left and radical right point of view. 
The conflict between these two sides of socio-political radicalism has also the another conflictual 
background – the divsions between UK and EU which have led to United Kingdom European 
Union membership referendum. Despite the traditional divisions part of radical left has approved 
Brexit (so called Lexit). The development of situation indicates the need to analyze the potential 
impact of social and political conflicts on the scope of tourism. To achieve the research goals 
there were used the qualitative research of visual sociology and content analysis. Obviously, 
the data from above-mentioned type of research have not the representative character but are 
useful for deepened understanding of social phenomena. 

Keywords: radical social movements, London, touristic potential, Brexit

Streszczenie

Poniższy artykuł koncentruje się na weryfikacji potencjału turystycznego Londynu w związku 
z działaniami radykalnych ruchów społecznych z radykalnie lewicowym i radykalnie prawicowym 
punktem widzenia. Konflikt między tymi dwoma stronami radykalizmu społeczno-politycznego 
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ma też inne konfliktowe tło – podziały między Wielką Brytanią a UE, które doprowadziły do 
referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Mimo tradycyjnych 
podziałów część radykalnej lewicy zaaprobowała brexit (tzw. lexit). Rozwój sytuacji wskazuje na 
potrzebę analizy potencjalnego wpływu konfliktów społecznych i politycznych na zakres turystyki.

Słowa kluczowe: radykalne ruchy społeczne, Londyn, potencjał turystyczny, brexit
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prOblem marginalizacji spOłecznej  
małOletnich we współczesnej rzeczywistOści 
(spOjrzenie refleksyjne)

tHe probLeM oF sociaL MarginaLization oF Minors  
in conteMporary reaLity (reFLectiVe gaze) 

Wstęp

Kategoria „dzieci ulicy” nie jest jednolita. Kim są, czym różnią się od innych, jakie mają 
potrzeby, czego oczekują od tkanki miasta, czym zasłużyli sobie na miano „dzieci ulicy” 
ci wyjątkowi mieszkańcy? Generalnie rzecz ujmując, obejmuje ona różne typy dzieci: 
pracujące, szukające w dzień schronienia na ulicy, ale powracające do domu na noc, 
stale przebywające na ulicy. Ulica staje się dla nich miejscem nawiązywania znajomości 
(przyjaźni), uzyskiwania środków finansowych na życie, terenem gwarantującym swoistą 
niezależność, swobodę. 

Funkcjonowanie dzieci ulicy w sercach miast nie napawa optymizmem z uwagi na 
charakterystykę ilościową i jakościową zjawiska. Niepokojące jest to, że dzieci ulicy poszu-
kujące optymalnych dla siebie rozwiązań doskonale wykorzystują wszelkie mankamenty 
tkanki miejskiej, szybko przechodzą nad tym do porządku dziennego, w pełni adaptując 
je do swoich potrzeb. 

Pragnienie zasygnalizowania oraz zamysł wywołania głębszej refleksji wokół jednej 
z wielu palących kwestii społecznych współczesnej rzeczywistości, jakim jest niewątpliwie 
zjawisko „dzieci ulicy”, stanowi cel niniejszego opracowania.

Prezentacja głównego materiału

Zjawisko „dzieci ulicy”, którego nasilenie i dynamika charakteryzuje ostatnie dekady, 
pozostawało przez długie lata kojarzone wyłącznie z krajami o niskim stopniu rozwoju go-
spodarczego, mocno zróżnicowanej strukturze społecznej i etnicznej czy wreszcie o dużej 
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niewydolności instytucji politycznych. Rzeczywiście, w tych krajach skala tego zjawiska 
jest wysoka. Jest to również palącym problemem krajów o ustroju demokratycznym czy 
autorytatywnym. Problem „dzieci ulicy” w obecnej dobie dynamicznych przemian ma cha-
rakter globalny i charakteryzuje się tendencją wzrostową. Nie kojarzy się tylko z obszarami 
biedy, bezdomności, sieroctwa, przestępczości czy środowiskiem patologii społecznej. 
Terminu „dzieci ulicy” w literaturze przedmiotu używa się do określenia dzieci i młodzieży 
poniżej 18 roku życia, które przez krótszy lub dłuższy czas funkcjonują w sui generis dla 
nich rzeczywistości ulicznej. Migrują z miejsca na miejsce, nawiązując w zależności od 
aktualnych potrzeb, które starają się zrealizować1, rozmaite interakcje z różnymi grupami 
rówieśniczymi lub innymi, często przypadkowymi osobami na ulicy. Oficjalne miejsce sta-
łego pobytu tych dzieci to adres zamieszkania ich rodziców, względnie osób sprawujących 
opiekę lub jakiejś instytucji socjalnej. Młodzież ta ma niewielki, okazjonalny kontakt (lub 
tej łączności, komunikacji brak) ze swoimi rodzicami – względnie opiekunami, kuratorami, 
przedstawicielami szkół i instytucji wspomagających2. 

Wśród międzynarodowych charytatywnych organizacji pozarządowych pracujących 
z dziećmi ulicy w Europie wymienić można m.in. angielski Children’s Charity Creating 
Safer Childhoods (ChildHope), Czerwony Krzyż, Katolickie Biuro do Spraw Dzieci3. Mię-
dzynarodowa organizacja rządowa skupiająca prawie wszystkie państwa Europy – Rada 
Europy z siedzibą w Strasburgu, definiując zjawisko „dzieci ulicy”, stwierdza, że: 

Dzieci ulicy to dzieci poniżej 18 roku życia, które przez krótszy lub dłuższy czas 
żyją w środowisku ulicznym. Przenoszą się z miejsca na miejsce i mają swoje grupy 
rówieśnicze i inne kontakty. Są zameldowani pod adresem rodziców lub jakiejś in-
stytucji socjalnej. Charakterystyczne jest to, że z rodzicami, przedstawicielami szkół 
i instytucji pomocy i służb socjalnych, które ponoszą za nie odpowiedzialność, dzieci 
te mają słaby kontakt lub nie mają go w ogóle4. 

Przyjmując kryterium wieku, w międzynarodowej typologii „dzieci ulicy” wyróżnia się 
cztery następujące grupy: 1) dzieci w wieku od 3 do 6 lat – żebrzące, szukające kontak-
tów z osobami dorosłymi, popełniające drobne kradzieże, oszukujące; 2) dzieci w wieku 
od 7 do 10 lat – prezentujące różnego rodzaju zachowania agresywne (agresja słowna 
i fizyczna), wagarujące i nieakceptujące szkoły, wąchające klej, zaburzone emocjonalnie, 
w zależności od tego, kogo spotkają na swojej drodze, zależy ich przyszłość – jednak 
na tym etapie nie można jeszcze mówić o demoralizacji; 3) dzieci w wieku od 11 do 

1 Na przykład potrzeby bezpieczeństwa, afiliacji, uznania i akceptacji lub zachowań agresywnych, dominacji itp. 
2 B. Brink, Working with street children: reintegration through education, „Support for Learning” 2001, 2(16), 
s. 79–86; zob. też J. Ennew, M. Brian, The Next Generation: Lives of Third World Children, PA: New Society Pub., 
Philadelphia 1990, s. 1–3, 37–45; R. Barri, Street Kids: Live Runaway i Thrownaway Teens, McFarland, Jefferson 
2010, s. 9–13, 44–56; zob. też Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Sic!, Warszawa 2000.
3 Raport z fazy diagnozy. Kondycja i dobre praktyki pomocy ludziom bezdomnym w sześciu obszarach: street-
working, praca socjalna, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, partnerstwo lokalne, zdrowie, zatrudnienie i edukacja, 
red. R. Stenka, Wydawnictwo Historyczne Tabularium, Gdańsk 2011, s. 23. 
4 A. Kurzeja, Dzieci ulicy, Impuls, Kraków 2008, s. 11–12; zob. też B. Głowacka, Dzieci ulicy, [w:] Encyklopedia 
pedagogiczna XXI wieku, Żak, Warszawa 2003, s. 878.
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15 lat – charakterystyczne dla tej kategorii wiekowej jest tworzenie się grup subkultu-
rowych i przestępczych (przestępstwa drogowe, pobicia, rozboje, kradzieże, włamania, 
wymuszenia, zażywanie narkotyków, alkoholu), jest to młodzież o wyraźnych cechach 
nieprzystosowania społecznego, zagrożona demoralizacją lub już częściowo zdemorali-
zowana; 4) młodzież od 16 do 18 lat – działa w zorganizowanych grupach przestępczych, 
nadużywa alkoholu, narkotyków, jest agresywna, uczestniczy w pobiciach, rozbojach; jest 
to młodzież już zdemoralizowana5. 

Nieco inny podział „dzieci ulicy” proponuje Consortium for Street Children (CSC) wy-
różniając: 1) street working children – dzieci, które pracują na ulicy, ale utrzymują kontakt 
z rodziną i najczęściej mieszkają u niej; 2) street living childrente – dzieci, które mieszkają 
i pracują na ulicy, nie utrzymując kontaktu z rodzicami6. 

W Polsce zjawisko „dzieci ulicy” zostało rozpoznane w okresie międzywojennym 
dzięki działalności uznanych pedagogów: Janusza Korczaka (1878–1942) i Kazimierza 
Lisieckiego (1902–1976). W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku doczekało się 
pierwszych opracowań naukowych, których liczba sukcesywnie wzrasta. Trzeba jednak 
przyznać, że fenomen „dzieci ulicy” jest lepiej opisany w literaturze zagranicznej niż ro-
dzimej ze względu na większy zasięg i różnorodność zjawiska. Wzorem europejskim idea 
pracy pedagogicznej i profilaktycznej prowadzonej na ulicy z dziećmi jest realizowana 
przez różne organizacje pracy środowiskowej opartej na działalności ognisk wychowaw-
czych wspieranych przez Polski Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego (Polish 
National Committee for Education and Resocialisation)7. 

Praca profilaktyczno-wychowawcza na ulicy stanowi alternatywę dla nudy i bierności. 
Pedagog czy pracownik ulicy (streetworker) wychodzi do młodych, których społeczeństwo 
odrzuciło i często stygmatyzuje, ukazując różne możliwości tkwiące jako potencjał w nich 
samych8. Rozwinięta i właściwie realizowana profilaktyka społeczna powinna redukować 
przypadki niedostosowania społecznego, wykolejeń, patologii. Uprzedzać stany zagrożenia 
moralnego, zdrowotnego, kulturalnego, społecznego, aby uchronić jednostki i grupy danej 
populacji przed niepożądanymi odchyleniami od stanów normalnych. 

Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży to podstawowe zadanie profilak-
tyki. Gdy chodzi o tę kategorię wiekową, nie należy lekceważyć czynników chroniących, 
takich jak poczucie sensu życia, wiara we własne możliwości, poczucie własnej wartości, 
godności i szacunku w stosunku do siebie i innych ludzi9. W systemie profilaktyki ważną 

5 Por. J. Sowa, Pedagogika specjalna: wybrane problemy, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Rzeszów 1990, 
s. 15–16; zob. też T. Pilch, Dziecko ulicy – ewolucja pojęcia, „Opieka – Wychowanie – Terapia” 2000, 1, s. 5–8.
6 Raport z fazy diagnozy…, op. cit., s. 23; zob. też S. Stephenson, Street children in Moscow, „The Editorial 
Board of the Sociological Review” 2001, s. 530–547. Consortium for Street Children – globalna sieć ponad 100 or-
ganizacji, naukowców i praktyków w 135 krajach zajmujących się m.in. ochroną praw dziecka, zapobieganiem 
patologii społecznej, problematyką dzieci ulicy.
7 C. Czapów, S. Manturzewski, Niebezpieczne ulice, Iskry, Warszawa 1960, s. 227–229. Komitet ma swoją 
siedzibę w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 (www.kkwr.org.pl).
8 M.D. Piekut-Brodzka, Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych, Akademia Pedagogiki Specjalnej 
im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2004, s. 65.
9 A. Kamiński, Funkcje pedagogiki społecznej, PWN, Warszawa 1982, s. 80.
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rolę odgrywa działalność streetworkera. Istotą jego pracy z młodzieżą jest wywieranie 
wpływu w celu zmniejszenia różnych zagrożeń, szczególnie przez pasję życia twórczego 
oraz pomoc w dążeniu do wszechstronnego rozwoju. Pedagog ulicy jako profilaktyk i prak-
tyk przez swoją aktywność, nowe pomysły i rozwiązania motywuje dzieci do twórczego 
spędzania czasu wolnego. Rozwijanie zainteresowań, proponowanie ciekawych form 
zabaw oraz twórczego wykorzystywania czasu wolnego w najmłodszych klasach jest 
najskuteczniejszą profilaktyką. Dzieci przez zabawę uczą się mówić o swoich problemach, 
budują pozytywny obraz swojej osoby i poczucie własnej wartości. Zajęcia takie pozwalają 
im zdobyć pewność siebie i uwierzyć we własne siły, uczą, jak odmawiać i radzić sobie 
w trudnych sytuacjach. 

„Dzieci ulicy” są odporne na oddziaływania profilaktyczne, środowiskowe czy socjo-
terapeutyczne, a zinstytucjonalizowane formy pomocy nie spełniają względem nich swojej 
funkcji. Potrzebują pomocy, ale często ją odrzucają i stają się dziećmi niczyimi, bez przy-
szłości. Streetworker jako profilaktyk i wychowawca ukierunkowany na pracę z dziećmi 
ulicy w ich środowisku może zmienić los dziecka krzywdzonego10. Pedagog pracujący 
na ulicy, po wstępnym rozpoznaniu potrzeb środowiska lokalnego, a w szczególności 
dzieci spędzających większość czasu poza kontrolą dorosłych opiekunów, nawiązując 
z nimi ciepłe i przyjacielskie więzi, może stać się dla nich szansą. 

W pracy pedagogicznej na ulicy w ramach oddziaływań profilaktycznych podejmowane 
są m.in. działania polegające na nawiązywaniu bezpośredniego przyjacielskiego kontaktu 
z dziećmi spędzającymi większość wolnego czasu na ulicy oraz rozpowszechnianie wśród 
nich informacji dotyczących konsekwencji różnych zachowań, np. nadużywania środków 
psychoaktywnych, ryzykownych zachowań seksualnych itd. Praca pedagogiczna polega 
również na zachęcaniu i motywowaniu dzieci do aktywnego i twórczego spędzania czasu 
wolnego, proponowaniu zajęć prowadzących do twórczego życia, np. sportowych, kultu-
ralnych, plastycznych, edukacyjno-wychowawczych itp. Istotnym elementem profilaktyki 
jest zapewnienie możliwości spożycia posiłku, organizowanie aktywnego i atrakcyjnego 
wypoczynku, w szczególności podczas przerw w wypełnianiu obowiązku szkolnego, 
oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych w domu i szkole, pomoc 
psychologiczno-pedagogiczna (socjoterapia, drama, rysunek). Ważnym aspektem pracy 
pedagogicznej jest także nawiązanie kontaktu ze szkołą i nauczycielami, udostępnianie 
broszur dostarczających informacji o pracy pedagogów ulicy i alternatywnych propozycjach 
spędzania czasu wolnego, praca z rodziną dziecka, udzielanie wsparcia, nabór wolonta-
riuszy, informowanie mediów o działalności profilaktycznej oraz pozyskiwanie sponsorów11.

Streetworker w ramach organizowania środowiska lokalnego może podejmować także 
takie działania, jak rozpoznanie i diagnoza środowiska, oddziaływanie na opinię i posta-
wy społeczności lokalnej, zaangażowanie instytucji i osób znaczących w społeczności 

10 M. Szpringer, E. Laurman-Jarząbek, A. Drapała, Profilaktyka uzależnień i przemocy w rodzinie, Wydawnictwo 
Stachurski, Kielce 2005, s. 89–90.
11 U. Eckert, Pedagogika specjalna w Polsce, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 
Warszawa 1992, s. 56.
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lokalnej, zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na istniejące tu zagrożenie, szkolenie osób 
mających zawodowy kontakt z problemem dziecka ulicy i policji, pedagogów szkolnych, 
pracowników socjalnych oraz wspieranie, zachęcanie do koordynacji działań, a także 
inspirowanie działań profilaktycznych12.

W ramach pracy pedagogicznej z dziećmi ulicy wymierne efekty przynosi prowadzona 
przez nich animacja społeczna. Może być ona rozumiana jako metoda ożywienia, bodziec 
do odkrywania siebie, swoich możliwości lub podejmowanie działań animacyjnych mimo 
licznych barier w środowisku lokalnym. Animatorzy przez swoje propozycje i działania 
wobec jednostek i grup społecznych mogą przeciwdziałać bierności, izolacji oraz wpły-
wać na zmiany w osobowości. Ogromną rolę odgrywa metoda animacji w odniesieniu do 
dzieci, ponieważ wpływa na zwiększenie ich aktywności, twórcze i bezpieczne spędzanie 
wolnego czasu, przeciwdziała nudzie, kształtuje kreatywność zarówno wśród dzieci, jak 
i dorosłych (np. rodziców)13.

Istotne znaczenie w działaniach podejmowanych na rzecz „dzieci ulicy” ma również 
praca socjalna. Jedną z jej form jest ratownictwo, które w pracy profilaktycznej polega 
na pomocy w odniesieniu do „dzieci ulicy” w organizowaniu dożywiania w klubie, zbiórce 
odzieży itp. Pedagog ulicy może pracować z całą rodziną, konkretną osobą, grupą czy 
społecznością, wykorzystując kolejno różne formy pracy socjalnej lub korzystając z od-
miennych elementów ratownictwa, opieki, pomocy i kompensacji w zależności od potrzeb 
i zastanej sytuacji. Należy pamiętać, iż dziecko jest najwyższą wartością, wszyscy są 
równi w dostępie do usług socjalnych. Pracownik socjalny jest zobowiązany do zacho-
wania tajemnicy zawodowej, a jego poglądy nie mogą mieć wpływu na ocenę sytuacji 
podopiecznego. Działania socjalne nie mogą naruszać dóbr osobistych. Dziecko ulicy 
jest szczególnym adresatem pomocy społecznej. Zaniedbane, głodne, osamotnione 
rzadko zwraca się o pomoc. Podczas nawiązywania kontaktu zaproszenie na herbatę 
czy jedzenie jest bardzo ważnym argumentem. Są to podstawowe potrzeby. Nie można 
proponować dziecku zajęć grupowych czy sportowych, jeżeli jest ono głodne i zziębnięte. 
Streetworker dzięki swemu doświadczeniu i kompetencjom powinien rozpoznać, jakiej 
pomocy podopieczny potrzebuje. Ważna pod tym względem jest umiejętność słuchania, 
empatia, a także właściwe rozumienie sytuacji14.

Problemy, na których koncentruje się praca z indywidualnym przypadkiem, jakim jest 
dziecko ulicy, to przede wszystkim: wspieranie, wzmacnianie jego więzi z rodziną, problem 
nauki szkolnej – kompensacja braków, pomoc w powrocie do szkoły itp. Aby dobrze popro-
wadzić indywidualny przypadek, należy przestrzegać następujących zasad: akceptować 
jednostkę taką, jaka jest, ze wszystkimi jej problemami, trudnościami, być wyrozumiałym 
oraz mieć szacunek dla jej osobistych decyzji. Ponadto, akceptując osobę, patrzymy na 

12 M. Deptuła, Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym, Akademia Bydgoska 
im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2004, s. 265–268.
13 G. Świątkiewicz, Profilaktyka w środowisku lokalnym, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, War-
szawa 2002, s. 156–158.
14 M. Deptuła, Diagnostyka pedagogiczna…, op. cit., s. 143–144.
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nią obiektywnie, nie krytykujemy jej zachowania, postawy, lecz staramy się dostrzec, kim 
może się stać, jeśli prowadzenie przypadku się powiedzie. Ważne jest również, aby mieć 
wiarę w człowieka i jego zdolność korzystnego rozwoju, doskonalenia, czyli spróbować dać 
szansę każdemu, kto pragnie zmienić swoje postępowanie. Należy uaktywnić jednostkę, 
aby świadomie uczestniczyła w procesie zmiany. Nie możemy za nikogo podejmować 
decyzji, ale powinniśmy dążyć do tego, aby jednostka zechciała zmienić swoje życie na 
lepsze. Warunkiem koniecznym jest stworzenie atmosfery zaufania, otwartości, życzli-
wości – dlatego tak ważny jest pierwszy kontakt z daną osobą. Metoda indywidualnego 
przypadku opiera się na dialogu i wymaga pełnego zaangażowania z dwóch stron. 

Procedura postępowania została podzielona na trzy etapy: 1) diagnozę; 2) opraco-
wanie planu postępowania; 3) prowadzenie przypadku. Diagnoza jest punktem wyjścia 
w projektowaniu działań. Polega na znalezieniu przyczyn niepokojącego stanu rzeczy, 
rozpoznaniu sił jednostki oraz jej pozytywów, a także poznaniu środowiska, w którym żyje. 
Dopiero wtedy można rozpocząć postępowanie rewalidacyjne, które przywróci pożądany 
stan. Diagnoza ma znaczenie czysto praktyczne – sprecyzowanie problemów i oczekiwań 
jednostki musi prowadzić do szukania odpowiedzi na pytanie: Jakimi środkami można 
rozwiązać ten problem? Opracowanie planu postępowania jest praktyczną konsekwencją 
diagnozy. Określa, co, kiedy i jak ma czynić pedagog ulicy w stosunku do podopiecznego 
i jego rodziny, aby uchronić proces rewalidacji. Plan pomocy powinien opierać się na jasno 
sformułowanych celach stanowiących odpowiedź na zasadnicze pytania: Kto jest głównym 
adresatem oddziaływań (sam zainteresowany czy jego otoczenie bliższe lub dalsze)? 
Jakich zmian oczekujemy (czy mają to być zmiany w świadomości jednostki, zmiana jego 
zachowań lub relacji emocjonalnych, czy także zmiany w środowisku społecznym)? W jakim 
okresie i zakresie możemy się spodziewać pozytywnych skutków naszych interwencji?15 

Oddziaływania pedagogiczne prowadzone w środowisku otwartym muszą być ela-
styczne. Jeśli nie przynoszą spodziewanych efektów, należy wprowadzić korekty. Plan 
działania powinien być określony w czasie, wykonalny, realny, operatywny, dokładny oraz 
adekwatny do potrzeb indywidualnych konkretnej jednostki i jej rodziny. 

Z kolei praca z grupą ma miejsce podczas oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych 
prowadzonych zarówno w środowisku, jak i grupie. Metoda grupowa to swoisty rodzaj 
spotkania oparty na emocjach przeżywanych przez uczestników. W takiej specyficznej 
atmosferze dziecko czuje się bezpieczne, nawiązuje bezpośredni kontakt z innymi, a także 
uczy się rozumieć siebie i może zmodyfikować swoje zachowanie. W grupie dzieci mają 
większe szanse na efektywne rozwiązanie swoich problemów. 

 Grupa może wywierać pozytywny lub negatywny wpływ na jednostkę. Może być dla 
niej oparciem w trudnych sytuacjach życiowych. Pozwala uciec przed poczuciem osa-
motnienia, izolacji. Wyzwala postawy altruistyczne, uczy wrażliwości na relacje innych 
ludzi, dzięki procesom wzajemnego naśladowania ułatwia kształtowanie umiejętności 
społecznych. Poprzez odpowiednio dobrane zajęcia grupowe (ćwiczenia, gry, zabawy), 

15 J. Sowa, Pedagogika specjalna…, op. cit., s. 74. 
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które dostarczają dziecku nowych doświadczeń, następuje korekta zaburzonych zachowań. 
Zajęcia socjoterapeutyczne dają okazję do wypracowania nowych sposobów zachowania 
oraz nabycia nowych umiejętności, takich jak asertywność, podejmowanie decyzji, radzenie 
sobie z trudnymi sytuacjami itp.16

Cykl spotkań socjoterapeutycznych składa się z wielu zajęć, które mają swoją strukturę 
i formę. Kierunki i formy pracy określa scenariusz, który przygotowuje się pod kątem potrzeb 
danej grupy. Jedną z technik stosowanych podczas pracy z grupą jest „burza mózgów” po-
legająca na wypowiadaniu różnych pomysłów i ich zapisywaniu bez oceniania. Z utworzonej 
listy wybiera się pomysł najbardziej skuteczny lub najciekawszy na rozwiązanie określonego 
problemu. Praca w małych grupach (od trzech do pięciu osób) jest techniką stosowaną 
przy realizacji niektórych ćwiczeń. Każdy ma szansę się wypowiedzieć, zaangażować 
oraz nawiązać kontakt. Śpiew i muzyka to inne formy pracy, które znajdują zastosowanie 
w socjoterapii. Dzieci chętnie wyrażają swoje uczucia za pomocą muzyki. Podstawową 
formą pracy socjoterapeutycznej jest zabawa – polega na tym, że podejmując działalność 
zabawową, uwalniamy się na ten czas od codziennych zdarzeń życiowych, surowych wy-
magań stawianych przez otoczenie lub przez nas samych, podejmowania ważnych decyzji. 
Obserwacja dzieci z trudnościami społecznego funkcjonowania pokazuje, że nie potrafią one 
się bawić. Wprowadzenie dobrej zabawy do zajęć socjoterapeutycznych czy wykorzystanie 
spontanicznej aktywności dostarcza pozytywnych uczuć oraz jest istotnym elementem 
powodzenia procesu socjoterapii. Zabawy odprężają i wprowadzają dobry nastrój oraz pod-
noszą energię grupy i sprzyjają jej integracji. Prowadzenie zajęć z dziećmi ulicy wymaga 
od dorosłych elastyczności, życzliwości, ciepła i zrozumienia oraz poczucia humoru tak 
potrzebnego w różnych sytuacjach. Skonstruowanie oferty zajęć socjoterapeutycznych dla 
dzieci spędzających czas na ulicy jest trudne. Wprowadzenie takich metod, jak gry, zabawy, 
drama, pomimo trudniej tematyki, spełnia świetnie swoją funkcję edukacyjną i rozwojową. 
Odgrywanie określonych ról czy wyrażania siebie zwiększa poczucie własnej wartości. 

Niezwykle istotna w pracy profilaktyczno-wychowawczej z dzieckiem ulicy jest praca 
z jego rodziną. Pierwszym zasadniczym elementem działań pedagoga ulicy jest zatem 
nawiązanie kontaktu z bliskimi dziecka. Jakkolwiek praca z rodziną dziecka powinna być 
prowadzona w sposób ciągły i kompleksowy, nie może w żaden sposób zakłócać samo-
dzielności i intymności jej członków. Pierwsze wizyty należy zapowiadać i uzgadniać. Nie 
mogą być one niespodziewane, a tym bardziej urzędowe. Pozostawienie po pierwszej 
wizycie pozytywnego wrażenia daje nadzieję na dalszą współpracę. 

W obecnej rzeczywistości mamy coraz częściej do czynienia z problemem „dzieci 
ulicy”. Łatwo jest ignorować ich istnienie. Tymczasem historie niektórych z nich są świa-
dectwem wielu problemów społecznych i kryzysu współczesnej rodziny. Podejmując 
działania na rzecz „dzieci ulicy”, należy przede wszystkim mieć na uwadze fakt, że są to 
osoby, które stanowią integralną część społeczeństwa, wobec czego powinny być również 

16 K. Sawicka, Socjoterapia, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, Warszawa 1999, s. 7.
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objęte opieką zdrowotną, wsparciem psychicznym oraz pomocą socjalną. Jeżeli osoba 
z różnych powodów nie chce przyjść do placówki udzielającej wsparcia, to wychodzą 
do niej specjaliści – pedagodzy ulicy. Stosowane formy i metody w działaniach street-
workera muszą być atrakcyjne i dostosowane do aktualnych potrzeb dzieci, połączone 
z rozwijaniem zainteresowań, możliwością wykazania się w odmiennych sytuacjach oraz 
zdobywaniem nowych pozytywnych doświadczeń, które przyczyniają się do redukowania 
dylematów, z jakimi borykają się „dzieci ulicy”. Ogromne znaczenie mają w tym wypadku 
odpowiednie kompetencje komunikacyjne pedagoga, wyrozumiałość, opanowanie oraz 
stanowczość i życzliwe nastawienie do dziecka i jego problemów. 

Wnioski

Konkludując, należy stwierdzić, iż niezmiernie istotna jest świadomość, że takie dzieci 
są – istnieją, i zadaniem zarówno służb społecznych, jak i organizacji pozarządowych 
winno być skonsolidowanie sił, aby pomóc im stać się odpowiedzialnymi członkami spo-
łeczeństwa i wartościowymi obywatelami – dać tym jednostkom szansę na dobre godne 
życie w wieku dojrzałym.
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Streszczenie

Jednym ze zjawisk obrazujących zmiany na przestrzeni stosunków społecznych i ekonomicznych 
dotykających nie tylko wielkie aglomeracje i światowe metropolie (np. Rio de Janeiro, Warszawa, 
Moskwa, Nowy York, Amsterdam, Londyn, Paryż, Berlin) jest problem „dzieci ulicy” (ang. street 
children). Zjawisko to ma charakter globalny i występuje we wszystkich systemach politycznych, 
gospodarczych i społecznych. Fenomen ten o zasięgu globalnym znany od kilku stuleci, pozostaje 
problemem ciągle aktualnym w XXI w. Szacuje się, że ulicach światowych metropolii aktualnie 
przebywa ok. 150 milionów „dzieci ulicy”17.

Słowa kluczowe: miasto, „dzieci ulicy”, socjalizacja, prawa dzieci, stygmatyzacja, marginalizacja

Abstract

One of the phenomena illustrating changes in social and economic relations affecting not only 
large agglomerations and world metropolises (e.g. Rio de Janeiro, Warsaw, Moscow, New 
York, Amsterdam, London, Paris, Berlin) is the problem of “street children”. This phenomenon 
is global in nature and occurs in all political, economic and social systems. The phenomenon of 

17 Dzieci ulicy w Polsce. Nowe konteksty, zjawiska, red. B. Adamczyk, K. Biel, WAM, Kraków 2016, s. 9; R.A. Mic-
kelson, Children on the Streets of Americas: Globalization, Homelessness Education in Brazil, Cuba, Routledge, 
London–New York 2000, s. 25–26; Raport – Innovative Programs Servicing Homeless and Street-Living Children 
around the World: A Compilation of Best-Practice Models from Los Angeles, Mumbai, Indiand Nairobi, Kenya, 
Urban Initiatives Publication, Los Angeles 2005, s. 5; zob. też J. Boswell, Dobroć nieznajomych: porzucenie dzieci 
w Europie Zachodniej od późnego antyku po renesans, IL of Chicago Press., Chicago 1988. 
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“street children” with a global reach, known for several centuries, remains a current problem in 
the 21st century. It is estimated that there are currently about 150 million “street children” in the 
streets of world metropolises. 

Keywords: city, street children, socialization, children’s rights, stigmatization, marginalization 
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Introduction

The end of the November Uprising (1830–1831) caused the largest wave of Polish 
political exile. At that time, practically the entire political, military and intellectual elite of the 
Polish nation were outside the country. In total, it had about 11,000 people, so it was quite 
numerous at that time. Due to its size, and above all the fact that the November emigration 
gathered a whole lot of individualities from the world of Polish politics, culture, science 
and the army, it was recognized as the only one in the history of Poland as the “Great 
Emigration”1. Polish emigration concentrated mainly in France, smaller Polish emigration 
groups were located in England, the United States, the Netherlands and German Länder, 
as well as in Switzerland, Algeria, Turkey, Spain and the Middle East. Due to its existence 
and activity in the European field, emigration contributed significantly to maintaining in 
the consciousness of Western societies the belief that the problem of Poland exists and 
remains unsolved, and to maintaining the tradition of uniform statehood, and to awakening 
and maintaining Polish national consciousness.

The history of the Great Emigration covers the period from 1831 to around 1870 – it 
was one of the largest émigré movements in Europe at that time.

1 J. Zdrada, Wielka Emigracja po Powstaniu Listopadowym, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1987; 
R. Bielecki, Zarys rozproszenia Wielkiej Emigracji we Francji 1831–1837. Materiały z archiwów francuskich, 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw–Łódź 1986; S. Kalembka, Wielka Emigracja 1831–1863, Adam 
Marszałek, Toruń 2003.
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Analysis of recent research and publications on the problem 
considered

The study is an attempt to selectively sketch and analyze Polish educational and mili-
tary thought in Polish emigration centers after the fall of the November Uprising in 1830.

The archival base at the Polish Library in Paris and the Library of the Polish Academy 
of Sciences in Kurnik were very helpful in compiling the material. The literature on the 
subject was also a valuable source for the reconstruction of the issue. The subject mat-
ter of this study was discussed by experts in the field, recognized educators and military 
historiographers, such as: Witold Łukasiewicz, Helena Rzadkowska, Rett Ryszard Lud-
wikowski, Stanisław Szostakowski, Noé Gruss, Slawomir Kalembka2. This issue was also 
the subject of earlier investigations of the author of this study3.

Due to the limitations resulting from the author’s editorial framework, the issue has been 
treated selectively as an outline of the issue. While analyzing the issue, the author tried to 
focus on the most important issues showing the role and significance of the educational 
and military emigration thought of the “Great Emigration” – an extremely important period 
in the historiography of Poland and its armed forces.

Presentation of the main material

On the political scene in exile, the democratic idea of independence gained popular-
ity and influence4. It guided the masses of Polish emigration. It was proclaimed by the 
Polish Democratic Society5. It was expressed by both military authorities and recognized 
émigré activists and journalists (e.g. W. Heltman, W. Darasz, J. Alcyato, L. Zienkowicz, 
W. Mazurkiewicz, J.N. Janowski, L. Mierosławski). Democratic groups, separating them-
selves from the conservative camp, drawing conclusions from the past, put forward the 
concept of combining the struggle for national freedom with social liberation. At that 
time, there was a significant postulate of Polish émigré democratic thought and it domi-
nated the road to independence created by the democrats. This group does not include 

2 See references.
3 A. Cwer, Edukacja młodzieży w polskich szkołach kadeckich dwudziestolecia międzywojennego, Uniwersytet 
Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce 2012; idem, Wojskowa myśl wychowawcza od okresu piastowskiego po 
wiek XVIII, “Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2010, 1–2; A.M. Цвер, Historical and pedagogical aspects of military 
education of the Polish nobility of the Middle Ages and the Renaissance (Xth–XVIIth century), “Вісник Національної 
академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Серія. Педагогічні науки. 
Хмельницький” 2020, 4.
4 Postępowa publicystyka emigracyjna 1831–1846. Wybór źródeł, eds. W. Łukaszewicz, W. Lewandowski, Osso-
lineum, Wroclaw 1961; W. Heltman J. Janowski, Demokracja polska na emigracji, ed. H. Rzadkowska, Książka 
i Wiedza, Warsaw 1965; R. Rett Ludwikowski, Główne nurty polskiej myśli politycznej 1815–1890, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1982; “Pszonka” 1839, I, sheet. 3, p. 12, 1839, VI, sheet. 9, p. 33.
5 Polish Democratic Society: 1832–1864, the strongest, democratic political organization of the Great Emigration. 
Created in Paris. From 1836, it was led by Centralization. The TDP Manifesto program, developed in 1836, com-
bined the struggle for independence (preparations for the uprising) with social reforms (including abolition of the 
estates, enfranchisement of peasants) – Encyklopedia powszechna PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warsaw 1987, p. 514–515.
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those placed on the right side of the émigré scene, opposing combining the struggle for 
independence with the struggle for anti-feudal transformations, and the mobilization of 
great progressive forces in the masses of the people in this struggle6. The exile right, 
led by Prince Adam J. Czartoryski (former president of the November Uprising govern-
ment), linked their hopes for regaining independence with diplomatic efforts, which were 
the main area of their activity. November emigration did not constitute a monolith, it can 
be divided into three camps: democratic, plebeian-radical and conservative, among 
which there was a lively polemic about the causes of the defeat of the 1831 uprising, 
ways of acting for the future and approach to the agrarian question. Such a situation 
made it impossible to develop a common, uniform concept of a future armed struggle 
for independence.

Polish emigration, despite the November defeat, did not abandon the idea of continu-
ing the armed struggle for the country’s independence. In order to implement the concept 
of the fight for independence, it was necessary – as the vast majority of representa-
tives of émigré circles was convinced – professionally prepared facilities and military 
personnel. The most favorable conditions for establishing the seeds of Polish military 
training centers were found in France, which was favorable to Poland, and especially in 
the capital – Paris. With the consent of the local administrative authorities, from 1832 
almost continuously until 1870, it was possible to organize a number of military training 
centers or schools (courses) with a military color, training Polish military cadres for the 
future liberation struggle. The Society for Scientific Assistance, founded in December 
1832 in Paris by Adam J. Czartoryski, participated very actively in organizing various 
military undertakings7 and the most numerous democratic grouping created in March 
1832 – the Polish Democratic Society (T. Krępowiecki, W. Darasz, W. Heltman, S. Wor-
cell, L. Mierosławski).

Thanks to the goodwill and support of the French authorities, training centers operated 
in Besancon, Bourges, Avignon, Chateauroux, Dijon, Lunel, Cahors and Toulouse8. Polish 
military courses were also conducted in Paris. Attention to the pro-military education of 
young people was also paid to the general education in exile organized with considerable 
difficulty (Batignolles secondary school9, Polish University in Montparnasse)10. Intensive 
training activities in the form of one-year military training courses were conducted in 
Czytelnia Polska at ul. La Harpe and Battoir St André des Arts 13 and at the Polish Library 

6 S. Szostakowski, Z kart Wielkiej Emigracji. Prasa obozu arystokratyczno-konserwatywnego w latach 1832–1848, 
Pojezierze, Olsztyn 1974.
7 “Pielgrzym Polski” 1833, p. 81.
8 Polish Library in Paris, department VI, vol. 84 (Military Course Program in Besancon and Bourges); W. Ko-
złowski, Polska szkoła wojenna w Paryżu 1846–1848, “Studia i Materiały do Historii Wojskowości” (“Studies and 
Materials for Military History”) 1960, 5, p. 83; “Pielgrzym Polski” 1833, p. 81–82; “Dziennik Narodowy” 1843, 99, 
p. 397; “Głos Wolny” 1867, 148, p. 596–598; N. Gruss, Szkoła Polska w Paryżu, Państwowe Zakłady Wydawnictw 
Szkolnych, Warsaw 1962, p. 16.
9 Zdanie Sprawy Towarzystwa Wychowania Narodowego dla Dzieci Wychodźców Polskich, Paris 1842 (The 
Library of the Polish Academy of Sciences Kórnik, reference number 7319).
10 “Wiadomości Polskie” 1858, 21.
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at Quai d’Orleans 6 in Paris11. From August 1846 to the end of 1848, it existed in the capital 
of France at ul. Chaillot 40 Polish Military School12. The aim of the school was to provide 
Polish youth with general knowledge enabling them to apply for a higher education index 
or to continue their education in French military schools in Saint-Cyr and Metz.

Attempts to launch courses and military training were also made by Poles in English 
emigration circles. In organizing them, many organizational, technical and legal difficul-
ties had to be overcome. The English authorities, unlike the French ones, showed greater 
resistance to issuing permits for such activities, treating the stay of Poles as a temporary 
stay on the basis of hospitality (“guests from Poland”) and following the principle of not 
interfering or interfering in the affairs of the continent (“splendid isolation”). The most suc-
cessful undertakings in this respect include the opening in May 1834, with the consent and 
support of the Hampshire County authorities in Portsmouth, of a “school” in which illiterate 
soldiers were taught to read and write, and the history of the motherland and England were 
introduced. English language courses were also conducted, as well as military classes in 
a secret form, but not going beyond the elementary level13.

Happiness favored Polish emigration also in Italy, where thanks to the efforts of Ludwik 
Mierosławski supported by the great advocate of Polish independence, General Giuseppe 
Garibaldi and the kindness of the Italian authorities regarding the sympathy for Polish 
emigrants for their participation in the fight for the unification and freedom of Italy, it was 
possible to implement the military training of Polish youth included in the organizational 
framework. In the years 1861–1862 there was a Polish Military School in Genoa in Italy, 
later transferred to Cuneo in Piedmont14. For nearly two years of its existence, the school 
has delivered about 200 graduates, mostly participants and commanders of the partisan 
units of the January Uprising of 1863.

Education in Polish military émigré centers, in addition to specialist preparation, was to 
shape the ideological face of the future officer cadre. This aspect was of great importance. 
Parallel to the training of the future insurgent cadre, moral classes were conducted in the 
convention of talks. The aim of these classes was to shape civic and patriotic attitudes. 
Instructor and methodological skills were also developed. Commanding and leadership 
skills as well as the ability to interact (work) with soldiers were shaped and developed. 
Democratic ideas exerted a great influence on students of military schools and courses in 
exile. The views expressed in the works of journalists and democratic activists – Henryk 
Kamieński, Karol B. Stolzman, Wojciech Chrzanowski were very popular. Also noteworthy 
are the thoughts on the organization and tactics of the insurgent military operations of 

11 B. Limanowski, Pamiętniki (1835–1870), Książka i Wiedza, Warsaw 1959, p. 218; Biblioteki polskie za granicą. 
Przeszłość i współczesność, eds. M. Kalczyńska, D. Sieradzka, Uniwersytet Śląski, Katowice 2007; D. Rederowa, 
Polski emigracyjny ośrodek naukowy we Francji w latach 1831–1872, Osolineum, Wroclaw 1972.
12 W. Kozłowski, Polska szkoła wojenna…, op. cit., p. 83.
13 “Północ” 1834, 12; Lud Polski. Wybór dokumentów, ed. H. Temkinowa, Książka i Wiedza, Warsaw 1957, p. 266.
14 [R. Rogiński], Z pamiętnika Romana, 1859–1863, W.L. Anczyc i Spółka, Cracow 1898, p. 16. Information on the 
opened plant was also published in: “l’Opinion Nationale” 1862, 7, s. 1–2 (copy Polish Library in Paris, microfilm 
66656); “Przegląd Rzeczy Polskich” 1861, 8 and “Dziennik Poznański” 1862, 6.
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Piotr Wysocki, Ludwik Mierosławski and Józef Bem. An important role in the military field 
among the emigrants was also played by: Jan H. Dąbrowski, Józef Hauke-Bosak, Józef 
Gałęzowski, Euzebiusz Rydzewski, Antoni Giedroyć and Władysław Pogorzelski – authors 
of numerous textbooks, scripts, instructions and regulations15.

As in emigration, also in the occupied country, efforts were made to organize under-
ground military-subversive courses for future officers and non-commissioned officers. 
Such attempts were made, among others, by in Cracow, Kielce and Warsaw16. However, 
more accurate source information on this topic has not been preserved.

Conclusions

Despite the lack of political and ideological uniformity, mutual feuds, animosities, pas-
sionate ideological and political disputes testifying to the complexity of the social face 
of Polish emigration – in the November exile, there was full agreement as to the need 
to prepare patriotic, professional military personnel for the future struggle for national 
liberation and the reborn state. Intensive training, education and upbringing activities 
were carried out in this direction. Polish military schools and courses educated numerous 
officers in exile. The degree of their mastery of the military craft varied, but all graduates, 
beyond any doubt, had a huge load of enthusiasm and patriotic commitment. They gave 
undeniable proof of this by participating in the European Spring of Nations (1848–1849) 
and the Polish January Uprising of 1863.
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Streszczenie

Upadek powstania narodowego 1830 r. przeciwko Imperium Rosyjskiemu i jego następstwa 
(represje rosyjskie) wobec społeczeństwa polskiego spowodowały patriotyczno-polityczny ruch 
emigracyjny ludności polskiej, zwany w historii Wielką Emigracją. W tym czasie poza granicami 
kraju znalazła się elita polityczna, wojskowa i intelektualna narodu polskiego – politycy, pisarze, 
artyści, inteligencja i żołnierze powstańcy. Największe skupisko polskiej emigracji znajdowało 
się we Francji i Anglii.

Słowa kluczowe: emigracja, edukacja, wojsko, niepodległość

Abstract

The fall of the national uprising of 1830 against the Russian Empire and the consequences (Rus-
sian repressions) that followed against Polish society caused the patriotic and political emigration 
movement of the Polish population, known in history as the Great Emigration. At that time, the 
political, military and intellectual elite of the Polish nation – politicians, writers, artists, intelligent-
sia and insurgent soldiers – found themselves outside the country. The largest concentration of 
Polish emigration was in France and England.

Keywords: emigration, education, army, independence
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Постановка проблеми

На сучасному етапі розвитку, маса музеїв України, судячи з потреб сучасності, 
усвідомлює потребу в соціокультурно направленій технології з застосуванням 
маркетингових знань та технологій з метою посилення свого соціокультурного 
впливу на соціум, так як життя країни характеризується постійним реформуван-
ням усіх сфер суспільного життя, то важливо уточнити спільні та відмінні риси, 
взаємний вплив категорій «сучасність», «актуальність», «клієнторієнтованість», 
«кон’юнктурність», і загалом актуалізування технології музейна педагогіка, яка 
є основоположною складовою соціокультурного впливу музеїв України на осо-
бистість та соціум.

Швидкі зміни на ринку праці породжують постійні дискусії довкола відставання 
підготовки фахівців від потреби ринку в них, саме тому важливим є компетентніс-
ний підхід, який застосовується нині в Україні як в управлінні персоналом орга-
нізацій, підприємств, установ, так і в методиці підготовки бакалаврів та магістрів. 
Постає завдання застосування цього ж підходу і до сфери музейної педагогіки, 
бо вона здатна позитивно впливати на формування професійної компетентності 
на етапі досліджень (за Д. Сьюпером), та формує соціальну культуру особистості.

Музейна педагогіка, як окрема інноваційна технологія впливу та науково-суспіль-
на та прикладна дисципліна, вивчає процеси виховання та освіти у просторі музею. 
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Разом із тим, вона є важливим засобом для реалізації освітньо-виховної функції 
музею. Впродовж останнього десятиліття різні аспекти розвитку музейної педагогіки 
активно обговорювалися у наукових виданнях, були озвучені на численних конфе-
ренціях та семінарах, методичних нарадах, стали предметом дискусій на круглих 
столах. З’явилося багато нових тематичних публікацій у збірниках статей музейних 
установ, наукових вісниках вищих навчальних закладів, вийшли друком різні тема-
тичні збірники, матеріали конференцій, монографії.

Музейна педагогіка як окрема інноваційна освітня технологія має вагоме значен-
ня в системі освіти та сприяє всебічному та соціокультурному розвитку особистості, 
активному пізнанню навколишнього світу та історії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Актуальні проблеми розвитку музейної педагогіки вивчають вітчизняні та зару-
біжні дослідники (Т. Бєлофастова, Є. Ванслова, Л. Гайда, О. Караманов, Ю. Ключко, 
І. Коссова, Ф. Левітас, Л. Масал, Б. Столяров, М. Юхневич та ін.).

Теорія і методи діяльності музеїв при навчальних закладах стали предметом до-
слідження таких учених (Н. Ганнусенко, Г. Елькін, І. Медведєва, З. Огризко, Ю. Омель-
ченко, Т. Соломонова, В. Туманов та ін). У працях Л. Виготського, Д. Давидова, Л. Зан-
кова аналізуються головні педагогічні принципи, які використовуються в діяльності 
шкільних музеїв; теоретичні питання щодо просвітницької діяльності музеїв вивчали 
О. Луначарський, Ф. Шмідт, П. Флоренський, А. Бакушинський.

Як свідчить аналіз численних досліджень, проведених в Україні у першій по-
ловині ХХ століття, діяльність музеїв вивчалася вченими переважно з історичної 
та мистецтвознавчої позицій. Музеєзнавцями Л. Баско, Л. Гайдою, Н. Капустіною, 
О. Мащенко, Т. Митрофановою, І. Піддубним та іншими узагальнено здебільшого 
досвід роботи з відвідувачами, проте, власне педагогічні аспекти роботи музеїв, 
їхні освітньо-виховні можливості, педагогічні засади діяльності практично не роз-
роблялися. 

Формулювання мети статті

Науково-теоретичний аналіз проблеми розвитку технології музейна педагогіка як 
складової соціокультурного розвитку особистості.

Виклад основного матеріалу

Сучасна педагогічна наука та музеєлогія визначає ідентичність музею як установи, 
що позитивно впливає на розвиток соціокультурний розвиток особистості та суспіль-
ство загалом, а також як «унікального інформаційного ресурсу», здатного пролити 
світло на будь-яке складне питання, а тому сприяти «подоланню обмежень доступу 
громадян до інформації, призупиненню руйнування системи суспільних цінностей… 
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убезпеченню від маніпулювання громадською думкою», у т.ч. в частині, що стосується 
професійних стандартів та професійної честі1.

Музейна педагогіка як технологія ґрунтується на музеєзнавстві, педагогіці і пси-
хології, які розглядають музеї як освітні системи. Через свій міждисциплінарний 
характер музейна педагогіка оперує категоріями музеєзнавства та психолого-педа-
гогічних дисциплін.

Термін «музейна педагогіка» уперше ввів у науковий обіг у 1934 році К. Фрізен, 
Німеччина. Це галузь діяльності, що здійснює передачу культурного досвіду на основі 
міждисциплінарного та поліхудожнього підходу через педагогічний процес в умовах 
музею2.

Дослідник музейної педагогіки Б. Столяров дослідив та охарактеризував музейно-
педагогічний процес як системно організовану і чітко спрямовану взаємодію музейного 
педагога та учнів, зорієнтовану на формування в умовах музейного середовища 
творчо розвиненої особистості. 

Завдання технології музейної педагогіки випливають із вимог сьогодення, мудрого 
використання історичної та культурної спадщини нашого народу у системі виховної 
роботи та соціокультурного розвитку особистості. Вони полягають у: формуванні 
самосвідомості, становленні активної життєвої позиції, вмінні успішно адаптуватися 
у навколишньому світі; розвиткові творчих та організаторських здібностей, наданні 
можливості реалізуватися відповідно до своїх задатків та інтересів, виявленні своєї 
неповторної індивідуальності; збагаченні предметно-розвивального середовища; 
розвиткові пізнавальних здібностей та пізнавальної діяльності; формування проек-
тно-дослідних умінь та навичок; розвиткові мови та розширення словникового запасу; 
вихованні любові до природи рідного краю та почуття причетності до її збереження 
так культури поведінки – адже предметом музейної педагогіки як технології є зміст, 
методи та форми педагогічного впливу музеїв, та особливості соціокультурного впливу 
на різні категорії населення, а також визначення музеїв у системі закладів освіти3.

Об’єктами технології музейна педагогіка виступають культурно-освітні аспекти 
музейної комунікації, тобто особливий підхід до діалогових процесів, що відбуваються 
в музеї та ставлять завдання участі у формуванні вільної, творчої, соціокультурної 
та ініціативної особистості, здатної стати активним учасником суспільного розвиту4.

На фоні того, як ЗМІ підігрівають еміграційні настрої молоді, особливо актуальним 
завданням стає використати засоби музейної педагогіки, аби в ході формування 

1 Л.Й. Петришин, Формування креативності майбутніх соціальних педагогів: теоретико-методичний 
аспект: монографія, Видавництво Астон, Тернопіль 2014, c. 400.
2 О.І. Любич, Роль засобів музейної педагогіки в процесі виховання учнів у позашкільних навчальних 
закладах. Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: Ін-ту проблем виховання 
НАПН України за 2013 рік [mатеріали з науково-практичні kонференції], ред. О.В. Сухомлинської, І.Д. Беха, 
Г.П. Пустовіта, О.В. Мельника, HAIP, Івано-Франківськ 2014, c. 428–429.
3 О.В. Караманов, Музейна педагогіка в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи, «Освіта 
та педагогічна наука» 2012, 3(152), c. 5–12.
4 Ф.Л. Левітас, О.В. Дудар, Елементи музейної педагогіки у системі патріотичного виховання, www//
ffre.ru/merrnajgejgernaqas.html [21.12.2021].
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професійної компетентності формувалося водночас і усвідомлення того, що і по-
дальша реалізація в Україні є найбажанішою та потенційно найуспішнішою, бо не 
обмежує соціокультурного розвитку, розбудову особистості та опанування будь-якого 
фаху на найвищому рівні, що відповідає основним принципам музейної педагогіки 
як інноваційної: принципу навчання, що виховує; зв’язку історичного минулого з су-
часним життям; принципу науковості; принципу наочності; принципу предметності; 
принципу міцності засвоєння знань; принципу доступності5.

Сьогодні в Україні формується система діяльності музеїв при освітніх навчальних 
закладах різнопланового рівня, постійно оновлюється зміст їхньої діяльності, триває 
пошук місця і ролі музейно-педагогічних засобів у навчально-виховному процесі. До-
повнено нормативно-правову базу щодо діяльності таких музеїв, тепер вона регла-
ментується «Положенням про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних 
та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління 
Міністерства освіти і науки України», затвердженим наказом Міністерства освіти 
і науки України від 22.10.2014 № 1195.

На сучасному етапі розвитку музеїв все частіше створюють педагогічні програми, 
в яких під однією темою, яка має певну педагогічну мету, об’єднуються різні форми 
роботи, тому окремо зупинимось на основних напрямках діяльності музеїв в плані 
педагогічної діяльності, які полягають у: 

 ● інформуванні – це перша ступінь освоєння музейної інформації, тобто початкове 
отримання свідчень про музей, його колекцію або окремі музейні предмети. Воно 
здійснюється не тільки в формі лекцій та консультацій. Сучасне інформаційне 
обслуговування охоплює найрізноманітніші способи надання інформації за до-
помогою комп’ютерів, друкованої продукції, розробленої і для дорослих, і для 
дітей; навчання – друга ступінь засвоєння музейної інформації, 

 ● навчанні – охоплює передачу та засвоєння знань, а також здобуття вмінь та 
навичок під час музейної комунікації. Навчання здійснюється в формі уроку-
екскурсії, тематичного заняття, 

 ● розвиткові творчого пошуку – третій вищій ступінь засвоєння музейної інфор-
мації, що реалізується організацією студій, фестивалів, конкурсів, історичних 
ігор, наукових лабораторій та центрів…, 

 ● комунікації – у цьому напрямку музей дає широкі можливості, організовуючи зу-
стрічі, клуби, брифінги, конференції, круглі столи, історичні подорожі та екскурсії, 

 ● соціокультурного розвитку – для потреб особистості організовувати воркшопи, 
вебінари, веб-квести, масові заходи, свята, концерти, ярмарки, дні відчинених 
дверей.

Слід звернути увагу на те, що акцент на освітній функції технології музейної 
педагогіки вперше зроблено А. Ліхтварком ще у далекому 1913 році, дискусія сто-
совно визначення музейної педагогіки та її засобів триває і донині, і основну увагу 

5 Б.Є. Медведєва, М.Ю. Юхневич, Музейна…, op. cit., c. 44–45.
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зосереджено на школярстві та старшому дошкільному віці. Робота із студентством 
випадає з поля зору, зазвичай. Тому змістити акцент саме на цю аудиторію і дослідити 
можливості технології музейної педагогіки формувати професійну компетентність, не 
задовольняючись суто впливом на загальний рівень розвитку особистості є новим 
акцентом як для музейного, так і для педагогічного кола. У цьому аспекті, корисни-
ми для осмислення та застосування музейної педагогіки як технології що сприяє 
соціокультурному розвитку особистості та її професійному зростанню можуть бути 
різні варіанти періодизації професійного розвитку, описані в літературі (зокрема, 
вже згадувана періодизація за Д. Сьюпером, а також періодизація за А. Марковою), 
бо важливо краще зрозуміти особистісні потреби для природнього безболісного та 
успішного (такого, що сприяє покращенню якості життя) переходу зі етапу на етап 
професіоналізації, механізми підтримання високої затребуваності суспільством фа-
хівців різного рівня суперпрофесіоналізму та постпрофесіоналізму, бо це додатково 
мотивуватиме студентів до якісного опанування фаху та розширення меж фаховості, 
творення яскравого майбутнього для того фаху, який обрали. 

В основі музейної педагогіки як технології також лежать музейні послуги, до яких 
застосовні ті ж методи аналізу кон’юнктури, конкурентів, клієнтів, управління за цілями, 
визначення цільової аудиторії та дотичних в результаті сегментування та таргетування, 
позиціонування, створення обіцянки (повідомлення) бренду, актуалізація потреби, 
поширення інформації, збурення інсайтів є вимогою часу, тобто сучасним підходом, 
що ґрунтується на одному з напрямів технології – музейній комунікації6.

Музейна комунікація є одним з основних посилів визнання історичного факту, який 
є у кожного музейного експонату, тобто його комунікаційна здатність і вона ширша, 
ніж спеціалізація того чи іншого творця музейної експозиції, і повертається різними 
сторонами залежно від обраного контексту. Таке сучасне розуміння було б дуже ко-
рисним в реалізації актуального завдання подолання пост-радянської нематеріальної 
спадщини, бо убезпечило б від кон’юнктурної боротьби із артефактами7. 

Ще одну сучасну вимогу до музейної комунікації пропонує Д. Богнер (австрійський 
історик мистецтва та розробник музейних концепцій) – надання руху музею: «Йдеться 
про комплексне поєднання мисленнєвих, психологічних, інтелектуальних, соціо-
культурних, фізичних, логістичних та технічних видів руху. Усі ці чинники, пов’язані 
між собою, впливають на нас, викликають позитивні та негативні емоції, формують 
поведінку та визначають процеси спілкування»8.

Соціокультурна активність особистості структурованою і цілеспрямованою части-
ною дослідницького етапу професіоналізації – і тому важливим є використання усіх 
можливих засобів, аби допомогти особистості розібратися та визначитися у своїх по-
требах, інтересах, цінностях, здібностях та спроможності реалізуватись у суспільстві. 

6 M.T. Панкратова, B.T. Чумалова, Заняття і сценарії з елементами музейної педагогіки: перші кроки у 
світ культури. Науково-метод посібник, Видавництво ВЛАДОС, Москва 2000, c. 11–12.
7 Я. Долак, Музейная экспозиция – музейная коммуникация, «Вопросы музеологии» 2010, 1, c. 106–117.
8 Д. Богнер, Музей в русі, www.istpravda.com.ua/articles/51dabb799a337/ [21.12.2021].
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У цьому разі моделювання кар’єри особистості, а надалі і перехід до її побудови від-
будеться легко, природнім чином, без проблем з віднайденням першого місця роботи 
та без зміни сфери самореалізації (роботи не за фахом). 

Саме тому, розкриття культурного та освітньо-пізнавального потенціалу технології 
музейної педагогіки в напрямку сприяння формуванню професійних компетентностей та 
соціокультурного розвитку здатне суттєво посприяти підвищенню ефективності витрат 
на підготовку кваліфікованих кадрів та оздоровленню тенденцій ринку праці України.

Висновки

Науково-теоретичний аналіз проблеми розвитку технології музейна педагогіка як 
складової соціокультурного розвитку особистості, дозволяє констатувати, що вона 
у більшій мірі має бути націлена на:

 ● знаходження в музейній комунікації баланс між освітнім та культурним рівнем 
відвідувачів та різноплановим матеріалом, який може вимагати додаткової 
підготовки для його сприйняття,

 ● вивченні реального «портрету» аудиторії музеїв та враховувати їх при адаптації 
своєї комунікації та «портфелю» музейних послуг,

 ● відслідковуванні тенденцій та обставин зміни портрету аудиторії – і знаходженні 
способів впливу на них в руслі актуальної місії, філософії та практик музею, 
а також актуальних (тих, що наближають здійснення візії) викликів сучасності,

 ● змінити вектор від «підлаштування під клієнта, подання для нього матеріал так, 
як він цього бажає» на вектор працювати над розвитком культури особистості, 
розбудові особистості та опанування будь-якого фаху на найвищому рівні. 

Все це сприятиме формуванню професіоналізму, української ідентичності, гро-
мадянсько-патріотичних почуттів, гуманістичних ідей та соціокультурного розвитку 
особистості. 
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Анотація

Стаття присвячена науково-теоретичному аналізу проблеми розвитку технології музейна 
педагогіка як складової соціокультурного розвитку особистості. Розкрито завдання, прин-
ципи, напрями, об’єкт та предмет інноваційної технології музейна педагогіка. Обґрунтовано 
необхідність впровадження технології в освітній процес та зазначено, що вона сприятиме 
формуванню професіоналізму, української ідентичності, громадянсько-патріотичних по-
чуттів, гуманістичних ідей та соціокультурного розвитку особистості.

Ключові слова: технологія, соціокультурний розвиток, музейна педагогіка, принципи, об’єкт, 
предмет, напрями

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest naukowej i teoretycznej analizie problemu rozwoju technologii w peda-
gogice muzealnej (pedagogika kultury) jako składowej rozwoju społeczno-kulturowego jednostki. 
Ujawniane są zadania, zasady, kierunki, przedmiot i przedmiot innowacyjnej technologii pedago-
giki muzealnej. Uzasadnia się konieczność wprowadzenia technologii w procesie edukacyjnym 
i zauważa się, że będzie ona sprzyjać kształtowaniu się profesjonalizmu, tożsamości ukraińskiej, 
uczuć obywatelskich i patriotycznych, idei humanistycznych oraz rozwoju społeczno-kulturowego 
jednostki.

Słowa kluczowe: technologia, rozwój społeczno-kulturowy, pedagogika muzealna, zasady, 
przedmiot, przedmiot, kierunki

Abstract

The article is devoted to the scientific and theoretical analysis of the problem of technology 
development in museum pedagogy as a component of socio-cultural development of the indi-
vidual. The tasks, principles, directions, object and subject of innovative technology of museum 
pedagogy are revealed. The necessity of introduction of technology in the educational process is 
substantiated and it is noted that it will promote the formation of professionalism, Ukrainian identity, 
civic and patriotic feelings, humanistic ideas and socio-cultural development of the individual.

Keywords: technology, socio-cultural development, museum pedagogy, principles, object, sub-
ject, directions
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сОціальнО-реабілітаційні механізми впливу  
на прОцес вихОвання дітей, батьки яких узалежнені 
від алкОгОлю

społeczno-reHabiLitacyjne MecHanizMy WpłyWu  
na proces WycHoWania dzieci, ktÓrycH rodzice  
sĄ uzaLeŻnieni od aLkoHoLu

sociaL-reHabiLitation MecHanisMs oF inFLuence  
on tHe process oF raising cHiLdren WHose parents  
are addicted to aLcoHoL

Постановка проблеми

В останні роки спостерігається стрімкий розвиток алкогольної залежності серед 
батьків, які виховують майбутнє покоління. Одним із проблемних питань сучасної 
соціальної педагогіки, все ще залишається проблема виховання дітей, батьки яких 
узалежнені від алкоголю.

Висвітлення «культу» алкоголізму, як глибокої соціально-педагогічної проблеми, 
потребує негайного вирішення, оскільки проблема алкоголізму у сім’ях замовчується, 
інформованість суспільства низька, що призводить до недостатнього рівня соціалізації 
дітей, які виховуються в таких сім’ях1.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю особистісної та соціальної 
адаптації дітей, батьки яких вживають спиртне, тим самим заважаючи власним дітям 
нормально розвиватися, здобувати освіту, жити щасливим повноцінним життям. Під-
тримка таких дітей, допомога в їх реабілітації, успішному емоційному і розумовому 
розвитку полягає в безперервному створенні сукупності методик, методів, засобів 
і форм соціально педагогічної діяльності. Розробка технології адаптації дітей з не-
благополучних сімей дуже актуальна, тому що вона є сукупністю методів і прийомів 

1 Ю.Б. Лисицин, Алкоголизм: Социально-гигиенические аспекти, Видавництво Медицина, Москва 1995, 
c. 282.
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практичної соціально-педагогічної діяльності, яка характеризується раціональною 
і доцільною послідовністю дій із застосуванням соціального інструменту соціальним 
педагогом. Створення оптимальних умов для успішного розвитку дитини з неблаго-
получної родини, а так само функціонування самої цієї сім’ї є одним з найважливіших 
соціальних завдань.

Дослідження показали, що більшість дітей, що зловживають алкоголем, перш за 
все складають ті діти, які живуть у сім’ях, батьки яких узалежнені від алкоголю2. Дану 
тему висвітлювали у своїх дослідженнях Н.Ю. Максимова, В.Д. Москаленко та інші 
вітчизняні і зарубіжні вчені, однак у цій галузі існує ще чимало прогалин.

Предмет дослідження: діти з сімей алкоголіків, включені у соціально-реабілі-
таційний процес.

Об’єкт дослідження: різного роду відхилення у дітей з сімей алкоголіків та їх 
зміни під впливом соціально-педагогічної допомоги.

мета дослідження: виявити психічні та особистісні зрушення у дітей з алкогольно-
залежних сімей, проаналізувати, як з урахуванням цих даних необхідно здійснювати 
соціально-педагогічну роботу.

Виклад матеріалу

Життя в сім’ї, де є проблема алкогольної залежності, будується навколо за-
лежного: сварки, контроль того, що відбувається, постійні думки про те, як зробити, 
щоб змінився той, хто п’є. На жаль, сім’я біжить від визнання того, що вживання 
алкоголю – це не просто погана поведінка, погана звичка або слабка воля, а саме 
хвороба, що зачіпає не тільки самого алкогольнозалежного, але і всю родину. Рідко 
співвідносяться алкогольна залежність батьків і ті проблеми, які є у дітей. Часто спосіб 
поведінки, який вибирає дитина, пов’язаний з тією ситуацією, яка склалася в сім’ї3. 

Коли у когось з батьків існує алкогольна залежність, то дитина, як правило, бере 
на себе одну з чотирьох ролей:

1. «герой родини» – це слухняний дитина, яка демонструє високі досягнення 
в самих різних областях.

2. «Цап-відбувайло» – це дитина, якій не вистачає сил і внутрішніх ресурсів 
отримати позитивну оцінку від оточуючих дорослих, як це робить «Герой сім’ї».

3. «Клоун» – дитина може одягнути на себе маску «Клоуна». Вона завжди весела, 
активна, товариська, постійно жартує, пародіює інших, причому ці жарти не 
завжди доречні і стають все більш і більш небезпечні для оточуючих. 

4. «невидимий ангел» – це тиха, сором’язлива дитина, яка багато часу проводить 
на самоті, заглиблена у свої мрії, уникає конфліктів4.

2 А. Терентьєва, Розвиток дитини у алкогольній сім’ї, «Народна освіта» 1999, 10, c. 1.
3 Л.И. Божович, Личность и ее формирование в детском возрасте, Видавництво Владос, Москва 1998, 
с. 77.
4 Т.И. Соловников, Социально-психическая реабилитация и корекция, Видавництво Прогрес, Москва 
1991, с. 122. 
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Всі описані маски-ролі не сприяють розвитку особистості дитини. Вони допомага-
ють йому вижити в тих умовах, в яких він опинився. Виростаючи, він візьме цю роль 
з собою в доросле життя і не зможе вийти з неї самостійно. Тому, незалежно від того, 
яку роль вибирає дитина, їй потрібна кваліфікована допомога фахівця-психолога, 
соціального педагога не менше, а, може, ще й більше, ніж залежному від алкоголю.

Сім’я – це система. Там, де з’явилася і розвивається проблема залежності, допо-
мога фахівця необхідна і може бути надана кожному члену родини. Від зміни одного 
залежить одужання всієї системи. Відповідно до цього виникає потреба у соціальній 
реабілітації, що означає реалізацію здібностей таких дітей до дій, поведінки, спілку-
вання в суспільстві, яке відповідало б очікуванням цього суспільства. Така соціальна 
реабілітація здатна повернути дітям алкоголіків соціальну гідність5.

Один з елементів програми реабілітації – обов’язкова трудова діяльність. Трудо-
ва адаптація будується виходячи з вікових і психофізіологічних особливостей дітей. 
На жаль, ефективність цієї адаптації прямо залежить від матеріального обладнаня 
центру соціальної реабілітації, що є значною проблемою в умовах хронічного недо-
фінансування подібних центрів.

Нарешті, практика соціальної роботи з дітьми з сімей алкоголіків повинна спи-
ратися на аналогічний досвід соціальних служб зарубіжних країн. Зокрема багатий 
досвід вирішення таких проблем накопичений в США. Тут розроблені і викорис-
товуються численні методики і програми соціальної адаптації дітей з неблаго-
получних сімей6.

Дуже часто алкоголізм та інші адиктивні проблеми стають сімейною традицією. 
Понад п’ятдесят відсотків сьогоднішніх алкоголіків є дітьми алкоголіків. Дуже важ-
ливо вберегти дітей від болісних років мовчання, сорому, страждань. Соціальні 
працівники можуть зіграти важливу роль у цьому процесі за допомогою ефективних 
профілактичних заходів. І індивідуально, і коллективно соціальні працівники по-
винні стати голосом і твердою силою для дітей, які незавжди можуть висловитися 
у власний захист7.

У сім’ях алкоголіків панує правило, яке зводиться до відмови, обману почуттів, 
принципом «Ніяких розмов». Таким чином, діти алкоголіків часто не розуміють, що 
відбувається у них в сім’ї. Тому не дивно, що вони у всьому звинувачують себе. Ді-
тям алкоголіків потрібна точна інформація про алкоголь, про інші наркотики, а також 
про алкоголізм як хворобу8.

Ось те, що важливо чути дітям алкоголіків:
1. Алкоголізм – це хвороба.
2. Ти не можеш поліпшити положення, яке створилося.
3. Ти гідний того, щоб тобі допомогли.

5 В.І. Алипов, Алкоголізм і материнство, Видавництво Знання, Ленінград 1988, c. 211.
6 Л.И. Божович, Личность и ее формирова…, op. cit., с. 150.
7 Ю.Б. Лисицин, Алкоголизм…, op. cit., с. 356.
8 В.І. Алипов, Алкоголізм…, op. cit., с. 115.



116 Яковишин Руслан Ярославович, Білосевич Іван

4. Є надійні люди і організації, які можуть допомогти.
5. Є надія9.
Діти алкоголіків потрапляють в групу підвищеного ризику щодо поведінкових 

і емоційних проблем. Даючи дітям можливість придбати різноманітні життєві навички, 
соціальні педагоги допомагають їм справлятися з багатьма проблемами10.

Обстеження еластичності підтвердили важливість заходів щодо навчання нави-
чкам і кинули світло на інші важливі навички. Обстеження еластичності розглядає 
кілька захисних факторів, що дозволяють приватним особам подолати перешкоди 
і оговтатися від несприятливої ситуації. Доктор Еммі Вернер провела поздовжнє об-
стеження і виявила багато аспектів, які дозволять дітям поглибити свої сили і гнучкість.

Навіть якщо діти алкоголіків повернуться в сім’ї, які отримали вищеописану до-
помогу, будуть краще готові реагувати на різні проблеми, з якими їм доведеться 
стикатися11.

Незважаючи на те, що точна, відповідна для конкретного дитячого віку інфор-
мація і навчання навичкам безмежно допомагають дітям, найважливішим даром 
є ті встановлені зв’язки і прихильність, які вони набувають через здорові відносини 
з іншими людьми.

Висновки

Отже, на сьогоднішній час, алкоголізм у сім’ях набуває все більшого поширення. 
Він є не тільки медичною, але й загальносоціальною проблемою сучасного сус-
пільства. Найбільше узалежнення батьків до алкоголю відбивається на дітях. Це 
відбувається внаслідок того, що ситуація в сім’ї, де один або обоє батьків хворі на 
алкоголізм, травмуюче впливає на психіку дитини. У таких сім’ях повноцінне вихо-
вання та навчання дітей не здійснюється: постійні скандали, негативне ставлення до 
дитини, включаючи пряме насильство, негативно впливає на її розумовий і психофі-
зичний розвиток. Але навіть якщо подібних відхилень у розвитку вдалося уникнути, 
проблемою може стати проектування дитиною моделі сімейних відносин дитинства 
на своє майбутнє сімейне життя. Зокрема, близько 50% алкоголіків росли в сім’ях, 
де хоча б один з батьків страждав на алкоголізм.

Важливим поняттям, пов’язаним з соціальною роботою з такими дітьми, є по-
няття соціальної реабілітації, що означає реалізацію їх здібностей до дій, поведінки, 
спілкування в суспільстві, яке відповідало б очікуванням цього суспільства. Така 
соціальна реабілітація здатна повернути дітям алкоголіків соціальну гідність. Тому 
дуже важливо проводити соціально-реабілітаційну роботу з такими дітьми.

9 Ю.Б. Лисицин, Алкоголизм…, op. cit., с. 69.
10 Г.Л. Лэндрет, Игровая терапия: исскуство отношений, Видавництво Международная педагогическая 
академия, Москва 1994, с. 52.
11 О.М. Мастюкова, Профилактика и корекция нарушений психического развития детей, Видавництво 
Просвещение, Москва 1989, с. 41.
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Анотація

Стаття присвячена проблемі виховання дітей із сімей узалежнених від алкоголю. У до-
слідженні аналізуються психічні та особистісні відхилення у дітей з сімей алкоголіків та їх 
позитивні зміни під впливом соціально-реабілітаційних впливів.

Ключові слова: адаптація, адиктивна поведінка, алкоголізм, корекція, реабілітація

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest problemowi wychowywania dzieci w rodzinach uzależnionych od alko-
holu. W pracy dokonano analizy zaburzeń psychicznych i osobowościowych dzieci w rodzinach 
alkoholików oraz ich pozytywnych zmian pod wpływem oddziaływań resocjalizacyjnych.

Słowa kluczowe: adaptacja, zachowania uzależniające, alkoholizm, korekta, rehabilitacja

Abstract

The article is devoted to the problem of raising children in families that are addicted to alcohol. The 
study analyzes the mental and personality disorders of the children in families of alcoholics and 
their positive changes under the influence of social and rehabilitation influences.

Keywords: adaptation, addictive behavior, alcoholism, correction, rehabilitation
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актуальність викОристання дистанційнОї фОрми 
навчання для дОсягнення інтегральних результатів під 
час підгОтОвки майбутніх фахівців медичнОї галузі

znaczenie kształcenia na odLegłoŚĆ jako ForMa nauczania 
dLa osiĄgniĘcia zintegroWanycH rezuLtatÓW podczas 
szkoLenia przyszłycH pracoWnikÓW MedycznycH

tHe iMportance oF distance Learning as a ForM oF teacHing 
to acHieVe integrated resuLts WHiLe training Future MedicaL 
Workers

Постановка проблеми

Для реалізації впровадження нових методичних підходів при підготовці майбутніх 
фахівців медичної галузі, які б сприяли підвищенню ефективності їх навчання, необхід-
ною умовою є використання сучасних технологій. З цією метою на етапі професійної 
підготовки доцільно використовувати дистанційну форму навчання як інноваційний 
метод організації освітнього процесу.

Оскільки освітній процес у ЗВО є першим перехідним етапом на шляху до самостійної 
професійної діяльності майбутнього фахівця, саме в цей період пріоритетним завданням 
є формування навиків самонавчання та самовдосконалення, які так необхідні в його 
подальшій професійній діяльності. Цієї мети можна досягти за рахунок самостійного 
навчання майбутніх фахівців медичної галузі та їх інтерактивної співпраці з викладачем, 
що, в свою чергу, дасть змогу забезпечити постійний ефективний зворотній зв’язок.

Специфіка професії лікаря полягає у тому, що із закінченням медичного університету 
його навчання не завершується. Щоб підтримати належний фаховий рівень, лікар про-
довжує вчитися, знайомитися з важливими відкриттями в галузі медицини, засвоювати 
інформацію щодо нових підходів у лікуванні та діагностиці.
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Своєчасно отримати нові знання, раціонально використовувати свій час, змен-
шити витрати на отримання нової інформації студенту ЗВО дозволить впрова-
дження дистанційних технологій в систему підготовки майбутніх фахівців медичної 
галузі. Але формування навчального матеріалу в електронному вигляді і пере-
творення традиційних форм занять в телекомунікаційні, ще не є дистанційним 
навчанням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Суть поняття дистанційного навчання розкрита в працях А. Андрєєва, І. Бацуров-
ської, В. Кухаренко, А. Хуторського. Впровадженню дистанційної форми в навчальний 
процес за допомогою дистанційних платформ ATutor, Claroline, Live@EDU, Moodle, 
SharePointLMS, eFront, Lotus Learning Space, Blackboard Learning System, e-University, 
Redclass, Прометей, Віртуальний Університет, Веб-клас ХПІ, Гекадем присвячено 
дослідження Б. Демиди, І. Копил, С. Сагайдака, О. Іващук, Л. Радзіховської, С. Си-
соєвої, К. Осадчої.

Узагальнюючи вітчизняні педагогічні праці, в яких розкриваються питання теорії 
і практики дистанційного навчання, виділимо кілька напрямів здійснених наукових 
досліджень, а саме: наукове забезпечення дистанційної професійної освіти, про-
блеми та напрями досліджень цієї галузі (В. Биков, М. Михальченко, Л. Лещенко та 
ін.); організаційно-педагогічні основи дистанційної освіти за кордоном та в Україні, 
підходи до реалізації (В. Олійник, Н. Корсунська, М. Танась, П. Таланчук, В. Шейко, 
О. Третяк та ін.); місце Інтернет у сучасному суспільстві, психолого-педагогічні аспек-
ти і технології створення дистанційного курсу (В. Кухаренко, Т. Олійник, В. Рибалка, 
Н. Сиротенко, А. Петренко та ін.); можливості й переспективи дистанційного навчання 
у вищих навчальних закладах України та за кордоном (Р. Гуревич, В. Жулькевська, 
Т. Гусак, І. Клименко, К. Корсак та ін.).

мета дослідження: проаналізувати важливість використання дистанційної фор-
ми навчання для досягнення інтегральних результатів під час підготовки майбутніх 
фахівців медичної галузі.

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження

Фахівці зі стратегічних проблем освіти називають дистанційну форму навчан-
ня освітньою системою XXI століття, і світова система освіти плідно використовує 
її елементи. Це пояснюється здатністю цієї системи вирішувати проблеми, пов’язані 
з різними обмеженнями, і збільшити кількість споживачів освітніх послуг.

Дистанційне навчання – це новий засіб реалізації процесу навчання, заснований 
на використанні сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій, які дозво-
ляють навчатись на відстані без посереднього, особистого контакту між викладачем 
і студентом, що актуально в умовах пандемії COVID-19.



Актуальність використання дистанційної форми навчання… 121

Дистанційне навчання базується на активному використанні нових інформаційних 
технологій, на базі мультимедіа-засобів, що дозволяють передавати освітню інфор-
мацію на необмежені відстані і забезпечують інтерактивність обміну інформацією, 
припускаючи двохсторонній зв’язок в самих різних формах (текст, графіка, аудіо, 
відео) як в синхронному і асинхронному режимі, так і в комбінованому1.

Організація навчальної діяльності на відстані безперечно викликає багато запи-
тань, але й водночас робить процес навчання справді повноцінним та всеохоплюючим. 
Ефективність дистанційного навчання заснована на тому, що ті, кого навчають, самі 
відчувають необхідність подальшого навчання, а не піддаються тиску з боку. Вони 
мають можливість роботи з освітніми ресурсами в такому режимі й обсязі, який під-
ходить безпосередньо їм.

Використання комп’ютерних технологій призводить до досягнення якісно нових 
освітніх результатів, прискорює процес управлінської діяльності, у цілому, підвищує 
її ефективність. Відбувається зміна принципів, ідей і цілей освіти2.

Для підтримки дистанційного навчання у закладі вищої освіти можна використо-
вувати безкоштовні, вільно поширювані системи створення дистанційних курсів такі 
як Moodle, ATutor, Ilias, Olat. Це зумовлено декількома причинами:

 ● більшість з них має сучасні засоби спілкування студентів та викладачів – чати, 
форуми, електронну пошту,

 ● для створення навчальних курсів, викладачам не потрібно мати додаткової 
спеціалізованої підготовки, достатньо мати навички роботи з браузером та 
текстовим редактором,

 ● створення курсів в цих системах – досить простий і зручний процес; всі вони 
безкоштовні, доступні для завантаження з сайтів виробників,

 ● ці системи весь час оновлюються, до них створюються сучасні доповнення,
 ● збільшується кількість загальнодоступних навчальних курсів, які можна викорис-

товувати безпосередньо (або частково модифікованими) в навчальному процесі,
 ● для роботи з ними (як для створення курсів, так і для навчання) необхідна на-

явність на ПК будь-якої сучасної операційної системи з графічним інтерфейсом, 
виходом до Інтернет та сучасним брозуером – нема потреби у додатковому 
програмному забезпеченні3.

Система дистанційної підготовки має ряд суттєвих переваг для майбутніх фахів-
ців медичної галузі порівняно з традиційною формою навчання: доступність (в гео-
графічному і часовому просторі), постійний доступ до різної навчальної інформації 
(в тому числі і до мультимедійних матеріалів, відео-та аудіозаписів лекцій та семі-
нарів, електронних посібників та методичних рекомендацій, розроблених до кожної 

1 П.М. Григоришин, Є.Г. Махрова, В.М. Ходоровський, Дистанційні технології навчання: досягнення, 
проблеми та перспективи розвитку, «Вісник проблем біології і медицини» 2013, 2(100), c. 68–72.
2 З.Я. Ковальчук, Дистанційна система навчання в освітніх закладах різного типу як складова оптимізації 
педагогічної взаємодії, «Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки» 2012, 4(17), c. 183–188.
3 Я. Напрєєв, Освітній потенціал систем дистанційного навчання, «Проблеми підготовки сучасного 
вчителя» 2010, 1, c. 245–252.
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теми), ефективний постійний діалог через електронну пошту та Skype, можливість 
обговорення важливих питань у чатах, на форумах та під час відеоконференцій, ви-
користання інноваційних технологій навчання.

З іншого боку, дистанційна форма навчання не лише надає можливість інди-
відуального підходу, а й дозволяє викладачам контролювати успішність кожного 
студента на занятті. Перевірка засвоєння матеріалу може проходити у вигляді вико-
нання певного індивідуального завдання та у вигляді тесту, результати якого одразу 
з’являються на моніторі комп’ютера4.

Таким чином, основним критерієм ефективності використання нових інформацій-
них технологій у навчальному закладі є вже не наявність певної кількості комп’ютерів, 
а створення єдиного інформаційного освітнього простору. Кожен заклад освіти по-
винен мати колектив, який володіє інформаційною культурою й інформаційними 
технологіями навчання на достатньому рівні5.

Сучасні інформаційні технології дозволяють учасникам дистанційного навчання: 
досить швидко передавати інформацію будь-якого виду (текстову, графічну, звукову, 
візуальну тощо) та обсягу на значні відстані; редагувати інформацію зі свого робочого 
місця; спілкуватися і консультуватися з різними фахівцями та своїми викладачами 
через мережу Інтернет; оперативно взаємодіяти у реальному часі (брати участь 
в операціях, навчальних тренінгах, конференціях), що, у свою чергу, дає можливіть 
досягнення інтегральних показників в особистісному і професійному розвитку, під 
якими розуміють компетентності.

Принципова відмінність компетентнісної освітньої парадигми полягає в цільовій 
спрямованості вищої освіти, ціннісних орієнтирах суб’єктів навчання, очікуваних 
результатах освітньо-професійної підготовки майбутніх фахівців. Відповідно до ре-
алій і потреб інформаційного суспільства компетентнісно орієнтована вища школа 
відмовляється від застарілої практики передавання та відтворення готових знань, 
спрямовує всіх учасників освітнього процесу на досягнення інтегральних результатів 
під час підготовки майбутніх фахівців медичної галузі6.

Компетентнісний підхід органічно поєднується і доповнюється іншими методо-
логічними підходами (системним, діяльнісним, розвивальним, суб’єкт-суб’єктним 
тощо), створюючи таким чином підґрунтя для подолання застарілих форм і методів 
навчання, посилення навчальної мотивації, інтеграції видів освітньої, професійної, 
культуротворчої діяльності.

У педагогіці підхід визначають як «сукупність взаємопов’язаних понять, ідей і спо-
собів педагогічної діяльності», «методологічний інструментарій для рішення складних 

4 Т.Я. Дівнич, Дистанційна форма навчання у вищому навчальному закладі як одна із технологій орга-
нізації навчального процесу, «Вісник проблем біології і медицини» 2015, 1(117), c. 66–69.
5 О.А. Ярем, Електронний журнал, або в ногу з часом. «Moderni vymozenosti vedy – 2013» [materialy IX 
Miеdzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. Praha], «Pedagogika» 2013, 33, c. 61–64.
6 Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні, http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html 
[15.01.2022].
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задач»7, концептуалізованих, взаємоузгоджених поглядів на цільові настанови на-
вчання і виховання, шляхи і способи їх реалізації за певних умов (державна освітня 
політика, освітньо-виховне середовище тощо). Звідси компетентнісний підхід у вищій 
освіті слід розуміти як єдність таких провідних положень:

 ● спрямованість на досягнення інтегральних показників підготовки майбутнього 
фахівця медичної галузі,

 ● системність набуття основних груп компетентностей – загальних (ключових), 
професійних і фахових,

 ● залежність системи компетентностей від рівня і ступеня вищої освіти, її по-
ступове ускладнення, оновлення і збагачення,

 ● зорієнтованість на соціалізацію і професіоналізацію особистості, постійне по-
глиблення (вдосконалення) компетентностей в умовах неперервної освіти.

Значною перевагою дистанційної форми навчання є його індивідуальний характер. 
Студент сам обирає темп навчання, послідовність навчального матеріалу, може по-
трібну кількість разів повернутися до окремої теми, документувати процес навчання, 
зберігати листування з викладачем, має можливості до творчого самовираження, 
стає учасником спільноти фахівців з певної спеціальності8.

Основою успішного впровадження реформи системи охорони здоров’я України 
являються висококваліфіковані кадри, що зможуть максимально реалізувати потен-
ціал та вивести на конкурентоспроможний міжнародний рівень вітчизняну медицину. 
Завдання реалізації реформи охорони здоров’я ставить високу планку для системи 
вищої медичної освіти України.

Це вимагає постійного удосконалення методів підготовки майбутніх фахівців 
медичної галузі з урахуванням сучасних способів та можливостей для навчання. 
Важливим фактором покращення рівня освіти є максимальне використання сучасних 
можливостей технічного забезпечення студентів та можливості доступу до інформа-
ції. Перспективними в сучасних умовах є методи освіти, що активно використовують 
доступ до електронних джерел інформації9.

Саме тому, на кафедрах ЗВО з теоретичним напрямом підготовки використання 
елементів дистанційного навчання поряд з традиційною формою дає змогу оптимі-
зувати час безпосередньої роботи студента з викладачем, приділити більше уваги 
практичній частині. З’являються можливості для диференціації студентів за рівнем 
підготовки, шляхом підбору альтернативних завдань та матеріалів. Така форма 
розширює можливості для формування запитань та завдань для студентів, вико-
ристовуючи різні способи навчання, що підвищує самостійність та мотивацію та дає 

7 А.О. Вітченко, А.Ю. Вітченко, Компетентнісний підхід у сучасній вищій освіті: освітня інновація чи 
реформаторський симулякр доби постмодерну?, «Вища школа» 2019, 4(177), c. 52–66.
8 Н.Г. Гончарова, О.В. Кірсанова, А.О. Свєтлицький, Реалізація моделей дистанційного навчання у вищих 
медичних навчальних закладах, «Актуальные вопросы фармацевтической и медицинской науки и практики» 
2014, 1(14), c. 93–96.
9 Л.М. Скрипник, Дистанційна медична освіта: сучасні реалії та проблеми, «Архів клінічної медицини» 
2012, 2(18), c. 116–118.
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можливість досягнути інтегральних результатів під час підготовки майбутніх фахівців 
медичної галузі10.

Студент, в свою чергу, отримує важливі у сучасних умовах навики самостійного 
пошуку інформації. При цьому важлива роль викладача полягає в допомозі правиль-
ного вибору та диференціації великої кількості інформації, з якою може зустрітися 
студент. Така допомога може надаватися «он-лайн», у зручний час. Адже готовність 
майбутнього лікаря до самоосвіти після закінчення ЗВО, максимально використовуючи 
сучасні технічні можливості – важливий фактор професійного росту та успіху системи 
охорони здоров’я в цілому11.

Крім зазначених переваг дистанційне навчання має і свої недоліки. Воно накладає 
ряд вимог до організації навчального процесу. Якість отриманих знань залежить від 
ефективності організації занять, методичної якості матеріалів, міри володіння виклада-
чем та студентом сучасними інформаційними технологіями, наявності у студента персо-
нального комп’ютера з необхідним програмним забезпеченням, підключеного до мережі 
Інтернет. У порівнянні з традиційним навчанням планування та опрацювання інформації 
для дистанційних курсів є більш складним для викладача. Такий курс вимагає більшої 
гнучкості, детальнішої проробки змісту, ретельнішого планування, підтримки студентів12.

Саме тому, варто зазначити, що при підготовці майбутніх фахівців медичної галузі, 
не варто повністю виключити аудиторні заняття, які дозволяють краще засвоїти саме 
практичні аспекти професійної діяльності.

Ще однією важливою проблемою є те, що підготовка лікарів включає значну кіль-
кість лабораторних робіт, заміна яких комп’ютерними симуляторами є досить дорогою.

Окрім того, дистанційні курси орієнтовані на самостійну роботу студента, а тому, 
результат навчання значною мірою залежить від його відповідальності та вміння 
організовувати свою роботу13.

Відтак, серед основних проблем, з якими можуть зіткнутися студенти і викладачі 
в процесі використання елементів дистанційного навчання є: відсутність безпосе-
реднього контакту учасників освітнього процесу («штучне спілкування» – електронні 
ресурси не можуть замінити «живого» спілкування), якісного контролю знань студентів 
викладачем, слабка або відсутня мотивація студентів до отримання нових знань.

Більш широке використання дистанційного навчання сприятиме «редукуванню» 
навичок вербального спілкування у студентів, що істотно вплине на психотерапев-
тичну складову як освітнього процесу, так і майбутньої практичної діяльності14.

10 О.Г. Кущ, В.М. Омельянчик, Г.І. Бессараб, Дистанційне навчання в системі медичної освіти (перший 
досвід кафедри нормальної фізіології ЗДМУ), «Медична освіта» 2017, 4, c. 85–89.
11 Н.О. Маркова, Проблеми впровадження дистанційного навчання у ВНЗ, «Вісник Київського національного 
університету технологій та дизайну» 2010, 5, c. 123–127.
12 Д.М. Бодненко, Принципи дистанційного навчання. Вісник Черкаського університету: Серія, «Педа-
гогічні науки» 2004, 55, c. 27–33.
13 В. Жулкевська, Теоретико-методичні основи дистанційного навчання, «Педагогіка, психологія про-
фесійної освіти» 2002, 1, c. 52–59.
14 Н. Клокар, Методологічні основи запровадження дистанційного навчання в системі підвищення ква-
ліфікації, «Шлях освіти» 2007, 4, c. 38–41.
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Таким чином, дистанційне навчання у медичних закладах вищої освіти є альтер-
нативою, а не заміною традиційної освіти. Воно покликане забезпечити доступність 
освіти за умови збереження її якості.

Висновки

Швидкий темп сучасного життя викликає постійні зміни в професійній діяльності 
і тому створення перспективної якісної системи освіти повинно забезпечити можли-
вість отримання знань протягом всього професійного «життя». У цій системі важливе 
місце займуть елементи дистанційного навчання. Ефективність і успіх дистанційного 
навчання залежить від цілеспрямованої роботи всіх зацікавлених в якісній підготовці 
кадрів сторін щодо підвищення мотивації студентів до навчання, методичної якості 
використовуваних матеріалів, а також того, наскільки враховані особливості подання 
інформації, рівня підготовки педагогів, які беруть участь в цьому процесі, розуміння 
ними особливостей надання та сприйняття інформації в рамках сучасних віртуальних 
комунікацій і забезпечення безперервного доступу студентів до них. Такий підхід до 
навчання значно стимулюватиме мотивацію професійної підготовки і дасть можли-
вість на робочому місці постійно підвищувати свою кваліфікацію і бути конкурентно 
спроможним на ринку праці.

Відтак, використання новітніх технологій дистанційного навчання не лише дасть 
змогу майбутнім фахівцям медичної галузі отримати необхідні знання про останні 
досягнення в області медицини, а й дозволить закладам вищої освіти підготувати 
таких фахівців, які б повністю відповідали вимогам сьогодення.

Cписок використаної літератури

наукові журнали

«Актуальные вопросы фармацевтической и медицинской науки и практики» 2014, 1(14).
«Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки» 2012, 4(17).
«Архів клінічної медицини» 2012, 2(18).
«Вісник проблем біології і медицини» 2013, 2(100); 2015, 1(117).
«Вища школа» 2019, 4(177).
«Медична освіта» 2017, 4.
«Шлях освіти» 2007, 4.
«Педагогіка, психологія професійної освіти» 2002, 1.
«Проблеми підготовки сучасного вчителя» 2010, 1.

Інший

Ярем О.А., Електронний журнал, або в ногу з часом. «Moderni vymozenosti vedy – 2013» [ma-
terialy IX Miеdzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. Praha], «Pedagogika» 2013, 33.



126 Кульчицький Віталій, Kulchytskyi Vitalii

Маркова Н.О., Проблеми впровадження дистанційного навчання у ВНЗ, «Вісник Київського 
національного університету технологій та дизайну» 2010, 5.

Бодненко Д.М., Принципи дистанційного навчання. Вісник Черкаського університету: Серія, 
«Педагогічні науки» 2004, 55.

Bеб-сайти

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні, http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.
html [15.01.2022].

Анотація

У статті проаналізовано важливість використання дистанційної форми навчання для до-
сягнення інтегральних результатів під час підготовки майбутніх фахівців медичної галузі. 
Зосереджена увага на тому, що ефективність дистанційного навчання заснована на тому, 
що ті, кого навчають, самі відчувають необхідність подальшого навчання, а не піддаються 
тиску з боку. Вони мають можливість роботи з освітніми ресурсами в такому режимі й обсязі, 
який підходить безпосередньо їм. З’ясовано, що використання комп’ютерних технологій при-
зводить до досягнення якісно нових освітніх результатів, прискорює процес управлінської 
діяльності, у цілому, підвищує її ефективність. Відбувається зміна принципів, ідей і цілей 
освіти. Зазначено, що дистанційна форма навчання не лише надає можливість індивіду-
ального підходу, а й дозволяє викладачам контролювати успішність кожного студента на 
занятті. Перевірка засвоєння матеріалу може проходити у вигляді виконання певного інди-
відуального завдання та у вигляді тесту, результати якого одразу з’являються на моніторі 
комп’ютера. Зроблено висновки про те, що використання новітніх технологій дистанційного 
навчання не лише дасть змогу майбутнім фахівцям медичної галузі отримати необхідні 
знання про останні досягнення в області медицини, а й дозволить закладам вищої освіти 
підготувати таких фахівців, які б повністю відповідали вимогам сьогодення.

Ключові слова: дистанційна форма навчання, студент, медична освіта, майбутній фахівець 
медичної галузі, молодь, викладач

Streszczenie

Artykuł analizuje znaczenie wykorzystania nauczania na odległość dla osiągnięcia zintegrowanych 
wyników w szkoleniu przyszłych lekarzy. Nacisk kładziony jest na fakt, że skuteczność uczenia 
się na odległość opiera się na fakcie, że ci, którzy się uczą, sami odczuwają potrzebę dalszego 
uczenia się i nie podlegają presji z zewnątrz. Mają możliwość pracy z zasobami edukacyjnymi 
w trybie i objętości, która im odpowiada. Stwierdzono, że wykorzystanie technologii komputero-
wej prowadzi do osiągania jakościowo nowych efektów kształcenia, przyspiesza proces zarzą-
dzania, ogólnie zwiększa jego efektywność. Zmieniają się zasady, idee i cele edukacji. Należy 
zauważyć, że kształcenie na odległość zapewnia nie tylko indywidualne podejście, ale także 
pozwala nauczycielom monitorować sukces każdego ucznia w klasie. Przyswajanie materiału 
można przetestować w formie konkretnego indywidualnego zadania oraz w formie testu, które-
go wyniki pojawiają się natychmiast na monitorze komputera. Stwierdza się, że wykorzystanie 
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najnowszych technologii nauczania na odległość nie tylko pozwoli przyszłym specjalistom 
medycznym zdobyć niezbędną wiedzę na temat najnowszych osiągnięć medycyny, ale także 
pozwoli instytucjom szkolnictwa wyższego na wyszkolenie takich specjalistów, którzy w pełni 
spełnią dzisiejsze wymagania.

Słowa kluczowe: kształcenie na odległość, student, edukacja medyczna, przyszły lekarz, mło-
dzież, nauczyciel 

Abstract

The article analyzes the importance of using distance learning to achieve integrated results in 
the training of future medical professionals. The focus is on the fact that the effectiveness of 
distance learning is based on the fact that those who are taught themselves feel the need for 
further learning, and are not subject to outside pressure. They have the opportunity to work with 
educational resources in a mode and volume that suits them directly. It was found that the use 
of computer technology leads to the achievement of qualitatively new educational results, ac-
celerates the process of management, in general, increases its efficiency. There is a change in 
the principles, ideas and goals of education. It is noted that distance learning not only provides 
an individual approach, but also allows teachers to monitor the success of each student in the 
classroom. The assimilation of the material can be tested in the form of a specific individual task 
and in the form of a test, the results of which appear immediately on the computer monitor. It 
is concluded that the use of the latest distance learning technologies will not only allow future 
medical professionals to gain the necessary knowledge about the latest advances in medicine, 
but also allow higher education institutions to train such professionals who would fully meet 
today’s requirements.

Keywords: distance learning, student, medical education, future medical professional, youth, 
teacher
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