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ZADANIA POLICJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ 

MASOWYCH 

 

POLICE TASKS IN THE FIELD OF SECURITY OF MASS EVENTS 

  

Streszczenie 

Bezpieczeństwo jest potrzebą, którą psychologowie lokują na pierwszym miejscu  

w hierarchii ludzkich potrzeb. Poczucie bezpieczeństwa to taki stan, w którym na podstawie 

obowiązujących norm prawnych umożliwia się osobom zainteresowanym udział w imprezach 

masowych, zapewniając bezpieczny ich przebieg tak dla uczestników jak i organizatorów tych 

imprez. Uczestnik imprezy masowej powinien mieć poczucie pewności swojego 

bezpieczeństwa i możliwości oparcia w innych osobach oraz na sprawnie działającym systemie 

organizacyjnym lub normach prawnych. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprezy 

masowej to przede wszystkim bezpieczeństwo osób w niej uczestniczących. 

Słowa kluczowe: impreza masowa, impreza masowa podwyższonego ryzyka, zabezpieczenie 

imprezy masowej. 

 

Summary 

 

Security is a need that psychologists place first in the hierarchy of human needs. A sense 

of security is a condition in which, based on applicable legal norms, interested parties are 

allowed to participate in mass events, ensuring their secure course both for participants and 

organizers of these events. The participant of the mass event should have a sense of security 

and the ability to base themselves in other people and on an efficiently operating organizational 

system or legal standards. Ensuring safety during a mass event is above all the safety of the 

people who participate in it. 

Keywords: mass event, mass-risk mass event, security of mass event. 
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Pojęcia ustawowe dotyczące bezpieczeństwa imprez  masowych 

 

Bezpieczeństwo imprez masowych to taki stan, w którym na podstawie obowiązujących 

norm prawnych umożliwia się osobom zainteresowanym udział w imprezach rozrywkowych, 

sportowych, artystycznych, zapewniając bezpieczny ich przebieg tak dla uczestników jak  

i organizatorów tych imprez.1 

Przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,2 regulują sytuację wielu 

podmiotów określając miedzy innymi: obowiązki i uprawnienia organizatora imprezy masowej 

między innymi do utrwalania przebiegu imprezy a w szczególności osób i odmówienia wstępu 

na imprezę określonych osób. Także dla osób będących uczestnikami imprezy m.in. widzów, 

kibiców itp., został nałożony obowiązek zachowywania się w taki sposób aby nie zagrażały 

bezpieczeństwu innych uczestników będących na tej imprezie oraz przestrzegania regulaminu 

obiektu i imprezy, zakazu wnoszenia niebezpiecznych narzędzi. Ustawa także reguluje kwestię 

postępowania służb organizatora imprezy masowej, a w szczególności pracowników ochrony 

osób lub mienia.3 

Ustawa nakłada także na właściwych miejscowo komendantach powiatowych 

(miejskich) Policji i Państwowej Straży Pożarnej, kierowniku pogotowia ratunkowego, 

inspektora sanitarnego obowiązek wydawania opinii zawierających informacje o 

przewidywanych przez Policję zagrożeniach, niezbędnych siłach i środkach niezbędnych do 

zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach co do stanu technicznego obiektu na którym będzie 

odbywała się impreza masowa.4 

Zakres przedmiotowy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,5 został określony w 

art. 1, gdzie ustawa reguluje: 

1) zasady postępowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych; 

2) warunki bezpieczeństwa imprez masowych; 

3) zasady i tryb wydawania zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych; 

4) zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez 

masowych; 

5) zasady odpowiedzialności organizatorów za szkody wyrządzone w związku 

z zorganizowaniem imprez masowych. 

 
1 W. Fehler, Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne, 
2 Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504, ze zm.. 
3 P. Suski, Zgromadzenia (…),op. cit. s. 295-296. 
4 Tamże, s. 296. 
5 Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504, ze zm. 
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W myśl art. 3 (słownik pojęć-wyrażeń ustawowych) ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych,6 przepisy tego aktu prawnego mają zastosowanie do imprez masowych 

spełniających określone kryteria, zdefiniowanych jako: 

impreza masowa - impreza masowa artystyczno-rozrywkowa, masowa impreza 

sportowa, w tym mecz piłki nożnej, 

Ustawa nie definiuje wprost pojęcia „impreza masowa”. Zgodnie z potocznym 

rozumieniu impreza masowa to „widowisko, koncert, zabawa, loteria fantowa, bal, zawody 

sportowe i inne organizowane w celach propagandowych, dochodowych, rozrywkowych”.7 

impreza masowa podwyższonego ryzyka - impreza masowa, w czasie której, zgodnie 

z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami 

dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy 

lub agresji; Obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji dotyczy czasu trwania imprezy 

masowej. Tak więc w okresie od chwili udostępnienia terenu lub obiektu uczestnikom imprezy 

masowej do czasu opuszczenia przez nich tego terenu lub obiektu.8 

zabezpieczenie imprezy masowej - ogół skoordynowanych przedsięwzięć podejmowanych  

w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z imprezą masową; 

Działania w ramach zabezpieczenia imprezy masowej podejmowane są przed rozpoczęciem 

imprezy, w czasie jej trwania oraz po jej zakończeniu. 

 

Rola Policji w zabezpieczaniu imprez masowych 

 

„Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, 

zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże 

dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą 

zrównoważonego rozwoju”.9 

Konstytucyjnym obowiązkiem organów państwa, władzy ustawodawczej 

i wykonawczej jest podejmowanie wszelkich działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego 

(bezpieczeństwa państwa i jego obywateli). Jedną z najbardziej pierwszoplanowych potrzeb 

człowieka zarówno w wymiarze zbiorowym (społecznym), jak i indywidualnym jest poczucie 

bezpieczeństwa. Skuteczne ograniczenie przyczyn i zwalczanie zjawisk zagrażających 

 
6 Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504, ze zm., art. 3. 
7 P. Suski, Zgromadzenia (…),op. cit. s. 303. 
8 C. Kąkol, Bezpieczeństwo (…)op. cit. s. 48. 
9 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. z 1997, nr 78, poz. 483, Art. 5. 
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bezpieczeństwu jest podstawowym warunkiem uzyskania wysokiego poziomu bezpieczeństwa 

obywateli.10 

Ustawą z dnia 06 kwietnia 1990 r. o Policji  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  powołał 

Policję „ jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu  i przeznaczoną do 

ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego” 

będącą jednym z najważniejszych podmiotów administracji publicznej. Na mocy tejże  ustawy 

odpowiada za: 

− ochronę życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami 

naruszającymi te dobra, 

− ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju 

w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji 

publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego 

korzystania, 

− inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu 

przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym 

zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi; 

− wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, 

− kontrolę przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych 

z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych, 

− współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, 

a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej na podstawie umów i porozumień 

międzynarodowych oraz odrębnych przepisów; 

− gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych, 

− nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie 

− określonym w odrębnych przepisach  

− realizuje zadania wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz umów 

i porozumień międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych, 

− prowadzenie bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy kwasu 

dezoksyrybonukleinowego (DNA). 11
 

Powyższe zadania związane są z wieloma aspektami bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

przez co dotykają też problematyki bezpieczeństwa imprez masowych, przy czym 

 
10 red. A. Urban, Zarządzanie Kryzysowe Wyzwania Dla Edukacji, Szczytno 2007, s. 189. 
11 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. z 2011, Nr 287, poz. 1887 ze zm., art. 1. 
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najważniejszym aktem prawnym regulującym wspomnianą problematykę jest Ustawa 

o bezpieczeństwie imprez masowych,  w której ustawodawca uwzględnił też rola Policji.12 

W polskim prawie występuje jeszcze wiele innych aktów prawnych, które mają zastosowanie 

w związku z organizowaniem imprez masowych, mimo iż nie są z tym zagadnieniem 

bezpośrednio związane, ale wszystkie wskazują na dwa zasadnicze obszary działania Policji 

związane z problematyką bezpieczeństwa imprez masowych:  

− zapewnienie, aby jej organizator przygotował i przeprowadził imprezę w taki sposób, 

by uczestnicy byli bezpieczni, mieli poczucie bezpieczeństwa i mogli w maksymalny 

sposób czerpać satysfakcję z udziału w imprezie, nie martwiąc się o zagrożenia. 

− realizacje zadań skoncentrowanych na zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom 

imprezy masowej i jego poczucia, w czasie przemieszczania się, uczestnictwa i po 

zakończeniu imprezy masowej,  

Wśród obowiązków Policji związanych z bezpieczeństwem imprez masowych można wyróżnić 

następujące: 

− gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa imprez masowych, 

− opiniowanie w związku z zezwoleniem na przeprowadzenie imprezy, 

− udział w ustalaniu wykazu stadionów, obiektów lub terenów, na których obowiązkowe 

jest utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk 

i obraz, 

− uzgadnianie planów przebudowy stadionów, 

− czynności związane z wykonywaniem obowiązku osobistego stawiennictwaw jednostce  

organizacyjnej Policji, 

− bezpośrednie zabezpieczenie imprez masowych.13 

 

Prawne możliwości oddziaływania Policji na organizatorów imprez masowych 

 

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych wskazuje zadania podmiotów 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo imprez masowych w granicach ich kompetencji,14 

 
12 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504. 

ze zm. 

13 P. Suski, Zgromadzenia (…),op. cit., s. 340-345. 
14 red. W. Pływaczewski, J. Kudrelek, Przestępczość stadionowa, Etiologia Fenomenologia Przeciwdziałanie 

zjawisku, Szczytno 2010, s. 249. 
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zgodnie z którą generalną zasadą jest, że „za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu  

i w czasie jej trwania”15, w pierwszym rzędzie odpowiedzialny jest jej organizator. 

Organizator imprezy masowej chcąc ją przeprowadzić musi najpierw uzyskać stosowne 

zezwolenie na przeprowadzenie  imprezy masowej od organu uprawnionego tj. wójta, 

burmistrza, prezydenta miasta, przedstawiając odpowiednie dokumenty i wymagane opinie. 

Jednym z obowiązków Policji jest wydanie opinii dotyczącej organizowanej imprezy masowej. 

Stanowisko wyrażone w opinii często uzależnia wydanie zezwolenia na przeprowadzenie 

imprezy masowej lub odmowa jego wydania. Zgodnie z art. 25 ustawy o bezpieczeństwie (…) 

organizator, w celu przeprowadzenia imprezy masowej, nie później niż 30 dni przed 

planowanym terminem jej rozpoczęcia, zwraca się do właściwego miejscowo komendanta 

powiatowego (miejskiego) Policji z wnioskiem o wydanie opinii, w której muszą zawierać się 

informacje o niezbędnej wielkości sił i środków policyjnych potrzebnych do zabezpieczenia 

imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych zagrożeniach 

dla bezpieczeństwa organizowanej imprez. Do wniosku organizator dołącza takie same 

dokumenty i informacje, jakie ma obowiązek załączyć do wniosku o przeprowadzenie imprezy 

masowej kierowanego do organu wydającego zezwolenie.16  Bywają przypadki, że dostarczone 

dokumenty nie odzwierciedlają w pełni stanu faktycznego i nie zawierają informacji 

o urządzeniach lub prowadzonych pracach na obiekcie lub w jego okolicy, które mogą utrudnić 

zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej, utrudnić, a co gorsza 

uniemożliwić dojazd służ ratowniczych. W celu zapobieżenia takim sytuacjom przed 

wydaniem opinii przeprowadza się lustracje obiektu (terenu), stadionu, na którym ma być 

przeprowadzona impreza masowa. Wydanie opinii przez właściwego Komendanta 

powiatowego (miejskiego) Policji następuję po dokonaniu lustracji obiektu (terenu), stadionu, 

na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, na podstawie analizy przedłożonych 

przez organizatora dokumentów i informacji pozwalających na ocenę profesjonalności działań 

organizatora w zakresie bezpieczeństwa oraz zaplanowanie zadań dla Policji związanych  

z ewentualnymi możliwościami wystąpienia zakłócenia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie i poza terenem odbywania się imprezy, z przemieszczaniem się 

uczestników imprezy, koordynacją działań z jednostkami ościennymi, ewentualną 

koniecznością wystąpienia z wnioskiem o udział dodatkowych sił wsparcia np. z OPP w celu 

prawidłowego zabezpieczenia przebiegu imprezy. Komendant wydaje opinie dodatkowo na 

 
15 Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504, art. 5 ust. 1. 
16 Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504, art. 25 i 26. 
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podstawie analizy ryzyka, określającej przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego mogące wystąpić w związku z imprezą masową a także w oparciu o własne 

ustalenia i doświadczenia.17 

Komendant wydaje opinie negatywną lub pozytywną w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wniosku o ich wydanie i zachowuję ona ważność przez 6 miesięcy od dnia ich 

wydania. Pozytywna opinia jest dodatnią przesłanką braną pod uwagę przy rozpatrywaniu 

wniosku o wydanie zezwolenia na jej przeprowadzenie. Wystawienie negatywnej opinii przez 

Komendanta nie jest wystarczającą do wydania przez wójta, burmistrza bądź prezydenta 

miasta, odmowy na przeprowadzenie imprezy masowej. Często negatywna opinia jest 

przyczyną uwzględnienia uwag Policji przez organizatora, co wpływa znaczącą na poprawę 

stanu bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej.18 

Obligatoryjna odmowa wydania, przez organ uprawniony, zezwolenia na 

przeprowadzenie imprezy masowej następuje w przypadku nie dostarczenia tej opinii przez 

organizatora imprezy. 19 

Po przeanalizowaniu zgromadzonych materiałów, gdy z okoliczności sprawy wynika, 

że planowana impreza spełnia kryteria imprezy podwyższonego ryzyka, Komendant  

w wydawanej opinii zamieszcza to stwierdzenie. W przypadku takiej konkluzji w opinii, 

Komendant Wojewódzki, będąc podmiotem, z którym wojewoda prowadzi uzgodnienia, 

dodatkowo może złożyć do niego wniosek w sprawie umieszczenia stadionu, obiektu lub 

terenu w wykazie stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy 

masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe. 20 

W związku z stwierdzeniem naruszenia warunków bezpieczeństwa imprezy masowej 

przez jej organizatora, Policja zgodnie z art. 31 ustawy o bezpieczeństwie (…) może 

wnioskować do organu kontrolnego o przerwanie imprezy masowej.21 

  

Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprezy 

masowej 

Zgodnie z art. 35 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, w celu zapobiegania 

przestępstwom i wykroczeniom związanym z imprezami masowymi oraz ich zwalczania, 

odbywa się, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych bez obowiązku informowania 

 
17 Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504, art. 28 
18 C. Kąkol, Bezpieczeństwo (…)op. cit. , art. 29. 
19 Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504, art. 25, art. 30 ust.4. 
20 Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504, art. 29 ust. 3 pkt 2 i art. 11 ust. 4 i 5. 
21 Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504, art. 31, art. 34 i 34a. 
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osób, których one dotyczą, gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących 

bezpieczeństwa imprez masowych. Komendant Główny Policji jako organ administracji 

rządowej jest właściwym w sprawach gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących 

bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej, dlatego też 

zgodnie z art. 37 ustawy do jego zadań związanych z bezpieczeństwem imprez masowych  

w szczególności należy: 

− prowadzenie bazy danych dotyczącej bezpieczeństwa imprez masowych; 

− opracowywanie analiz informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez 

sportowych, w tym meczów piłki nożnej; 

− gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez 

masowych; 

− współpraca z podmiotami zagranicznymi w powyższym zakresie; 

− zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji dotyczących bezpieczeństwa 

imprez masowych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 22 

Komendant gromadzi i przetwarza informacje dotyczące imprez masowych innych niż 

masowe imprezy sportowe, w tym mecze piłki nożnej, w zakresie obejmującym dane: o 

osobach, wobec których zostały wydane orzeczenia; zakazujące wstępu na imprezę masową, 

zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez 

masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem 

wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego oraz o osobach wobec których 

zostały wydane zakazy zagraniczne, a także o terminach i miejscach przeprowadzania imprez 

masowych. 23 

Zgodnie z ustawą, w celu zapobiegania i zwalczania przejawów przemocy i 

chuligaństwa 

w czasie imprez masowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, komendant może kierować 

zapytanie do instytucji zagranicznych i przekazywać informacje dotyczące bezpieczeństwa 

imprez masowych instytucjom zagranicznym, w tym zwłaszcza informacje niezbędne do 

zapewnienia porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych imprez masowych 

o charakterze międzynarodowym. 24 

 
22 Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504, art. 37. 
23 Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504, art. 35 i 36. 
24 Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504, art. 50. 
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Na podstawie ustawy kierownicy jednostek organizacyjnych Policji mogą także 

udzielać informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych z w/w zakresu.25 

Zadania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji dotyczących bezpieczeństwa 

masowych imprez sportowych zostały wprowadzone przez Komendanta Głównego Policji, 

Zarządzeniem nr 3 z dnia 27 lutego  2015 r. w sprawie zasad prowadzenia Policyjnego Rejestru 

Imprez Masowych  do użytkowania służbowego jako Policyjny Rejestr Imprez Masowych 

(zwany "PRIM" będący modułem Krajowego Systemu Informacyjnego Policji), w którym to 

wyznaczone osoby z komórek organizacyjnych jednostek Policji realizują zadania związane 

z rejestracją i modyfikacją informacji, nadzorem nad jakością, terminowością i aktualnością 

danych, analizą zgromadzonych informacji. Zarejestrowane w PRIM informacje podlegają 

stałej weryfikacji pod kątem ich przydatności do realizacji ustawowych zadań Policji. Zasady 

i zakres udostępniania informacji zgromadzonych w PRIM określają odrębne przepisy, w tym 

w szczególności przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych .26 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z imprezami 

sportowymi, komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji i komendant powiatowy (miejski, 

rejonowy) Policji realizują na podległym terenie zadania w zakresie gromadzenia 

 i przetwarzania przez Policje, informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez 

sportowych w sposób określony w Zarządzeniu nr 982 Komendanta Głównego Policji z dnia 

21 września 2007 r. w sprawie zasad organizacji i trybu wykonywania przez policję zadań 

związanych z rozpoznaniem, zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń 

popełnianych w związku z imprezami sportowymi oraz gromadzenia i przetwarzania informacji 

dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych.27
 

 Przedmiotowe zadania realizowane są przez: 

− Krajowy Punkt Kontaktowy do spraw imprez masowych (zwany "KPK"), działający 

w strukturze komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach 

sztabowych w zakresie: gromadzenia i przetwarzania informacji, prowadzenia bazy 

informacji PRIM, opracowywania analiz, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych 

informacji, prowadzenia rejestru osób upoważnionych do występowania w imieniu 

podmiotu uprawnionego do otrzymywania informacji dotyczących bezpieczeństwa 

 
25 Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504, art. 36 ust 4. 
26 Zarządzenie nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia 

Policyjnego Rejestru Imprez Masowych, Dz. Urz. KGP z 2015. 14,, § 1 i 4,§ . 
27 Zarządzenie nr 982 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 września 2007 r. w sprawie zasad organizacji           

i trybu wykonywania przez policję zadań związanych z rozpoznaniem, zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw i 

wykroczeń popełnianych w związku z imprezami sportowymi oraz gromadzenia i przetwarzania informacji 

dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych. Dz.Urz. KGP z 2007 r. Nr 17, poz. 129, § 1pkt.2 
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masowych imprez sportowych wraz z zakresem upoważnienia, opracowywania analiz 

dotyczących użytych sił i środków Policji oraz naruszeń prawa, koordynacji wymiany 

informacji w wymiarze krajowym i międzynarodowym, z zastrzeżeniem, współpracy 

z podmiotami krajowymi i  zagranicznymi w zakresie bezpieczeństwa masowych 

imprez sportowych. 

− wojewódzkie punkty kontaktowe do spraw imprez masowych, (zwane "WPK"), 

działające w strukturach komórek organizacyjnych komend wojewódzkich Policji 

właściwych w sprawach sztabowych. Realizowane one zadania dotyczą 

bezpieczeństwa masowych imprez sportowych odbywających się na podległym sobie 

terenie, a także zadania związane z przemieszczaniem się ich uczestników, w zakresie: 

gromadzenia i przetwarzania informacji, opracowywania analiz, zapewnienia 

bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, koordynacji wymiany  informacji, 

współpracy z podmiotami krajowymi, prowadzenia rejestru osób upoważnionych do 

występowania w imieniu podmiotu uprawnionego do otrzymywania informacji 

dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych wraz z zakresem 

upoważnienia. 

− powiatowe punkty kontaktowe do spraw imprez masowych, (zwane "PPK"), działające 

w strukturach komórek organizacyjnych komend powiatowych Policji właściwych 

w sprawach sztabowych. Realizuje one zadania dotyczące bezpieczeństwa masowych 

imprez sportowych odbywających się na podległym sobie terenie, a także zadania 

związane z przemieszczaniem się ich uczestników, w zakresie: gromadzenia 

i przetwarzania informacji, opiniowania wniosków organizatorów imprez masowych, 

opracowywania analiz, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, 

koordynacji wymiany informacji, współpracy z podmiotami krajowymi.28 

 

Formy pełnienia służby oraz rodzaje służb prewencyjnych wykorzystywanych podczas 

zabezpieczania imprez masowych 

 

Zapewnienie właściwego zabezpieczenia imprezy masowej związane jest 

z zaangażowaniem w te działania różnych służb wchodzących w skład Policji począwszy od 

służby prewencyjnej, kryminalnej, wspomagającej działalność Policji w zakresie 

organizacyjnym, logistycznym i technicznym a skończywszy na wyodrębnionych oddziały 

 
28 Dz. Urz. KGP z 2007 r. Nr 17, poz. 129, § 2 i 3. 
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prewencji. W działaniach biorą udział zarówno policjanci prewencji, ruchu drogowego, 

nieetatowych pododdziałów prewencji (NPP/NOP), oddziałów prewencji (OPP) jak i policjanci 

na co dzień pracujący w wydziałach dochodzeniowo-śledczych czy kryminalnych. Ilość 

i rodzaj pełnionej służby w czasie zabezpieczenia imprezy masowej uzależniona jest od 

charakteru i rangi imprezy, a także od posiadanych informacji na temat ilości i nastawienia 

uczestników imprezy.29   

Podstawową formą pełnienia służby prewencyjnej podczas zabezpieczenia imprezy 

masowej jest służba patrolowa, której formy i metody wykonywania zadań w zakresie ochrony 

bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego zostały 

określone w Zarządzeniu nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. 

w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową 

oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym, polegająca na wykonywaniu zadań 

służbowych przez policjanta lub grupę policjantów w patrolu pieszym lub z wykorzystaniem 

środka transportu służącego do przemieszczania się w określonym rejonie zagrożenia, rejonie 

odpowiedzialności, na wyznaczonej trasie patrolowej  lub w określonym miejscu zagrożonym 

np. charakteryzującym się szczególnym nasileniem przestępstw, wykroczeń lub 

występowaniem innych zjawiskami patologii społecznej.30   

Patrole prewencyjnej wykonując swoje zadania ustawowe poprzez swoją obecność są 

widoczne dla uczestników imprezy i prewencyjne  zapobiegają zdarzeniom oraz  wszelkim 

zachowaniom mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia lub 

naruszającym bezpieczeństwo i porządek publiczny, które mogłyby wystąpić i być 

bezpośrednio związane z odbywającą się imprezą masową. Służby prewencji Policji  

dodatkowo przejmują od służb organizatora ujęte osoby, które zakłócały bezpieczeństwo  

porządek publiczny, dopuszczały się czynów zabronionych oraz stwarzały bezpośrednie 

zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie. W razie potrzeby, na polecenie dowódcy 

zabezpieczenia, podejmują też interwencję i inne działania zmierzające do zapewnienia 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu odbywania się imprezy masowej.31 

Oprócz policjantów służby patrolowej w zabezpieczeniu imprezy masowej biorą też  

udział policjanci ruchu drogowego, których metody i formy wykonywania zadań w zakresie 

 
29 opr. Zb. Małodobry, Zadania Policji w zabezpieczaniu imprez masowych, Szkoła Policji w Katowicach 2010, s. 

24-26. 
30 Zarządzenie nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r., w sprawie form i metod 

wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze 

prewencyjnym, Dz. Urz. KGP z 2007 r. Nr 15, poz. 119. 
31 Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504, art. 20 ust. 1, pkt. 5.  
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czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach i jego kontrolowania,  

a w szczególności organizację służby na drogach i sposób jej pełnienia określa Zarządzenie  

Nr 609 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2007 r., w sprawie sposobu pełnienia 

służby na drogach przez policjantów. Policjanci ruchu drogowego podlegają dowódcy działań 

policyjnych związanych z zabezpieczeniem imprezy masowej i pełniąc służbę w patrolach 

pieszych lub zmotoryzowanych sprawują nadzór nad bezpieczeństwem, porządkiem oraz 

płynnością ruchu na trasie i w rejonie odbywania się imprezy masowej. Są też zobowiązani 

zapobiegać przestępstwom i wykroczeniom innym niż przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi 

w ruchu na drogach.32  

W celu utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w środkach komunikacji 

kolejowej oraz na stacjach kolejowych w czasie przejazdu grup uczestników imprez masowych 

sportowych, funkcjonariusze służb prewencyjnych, w pierwszej kolejności policjanci 

oddziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów prewencji Policji i nieetatowych 

pododdziałów prewencji Policji, pełnią służbę w formie patroli zabezpieczających przejazdy 

kibiców, wahadłowych „polegających niejako na eskortowaniu uczestników imprezy od jednej 

miejscowości do drugiej, w której odbywa się impreza i z powrotem”. Ten sposób pełnienia 

służby zapewnia monitorowanie zachowania uczestników na każdym etapie przejazdu. 

Policjanci utrzymują kontakt z dyżurnymi jednostek na trasie przejazdu i wspólnie z obsługą 

pociągu (jeżeli jest to pociąg rejsowy) „mają obowiązek uniemożliwić jazdę osobom, które nie 

posiadają biletów oraz nie dopuścić do zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na 

stacjach kolejowych jak i w pociągu”.33 Zgodnie z „Instrukcję w sprawie postępowania (…)” 

jednym z zadań patrolu zabezpieczającego jest ustalenie sprawcy przestępstwa lub 

wykroczenia, w miarę możliwości zatrzymanie go lub wskazanie innym policjantom oraz 

ustalenie świadków zdarzenia, np. spośród obsługi pociągu, pasażerów, obsługi stacji 

benzynowych, sklepów itp.34 

W czasie zabezpieczenia bezpieczeństwa imprezy masowej nie wszyscy policjanci biorą 

bezpośredni udział w działaniach. Zawsze część pozostaje w tzw. odwodzie, do dyspozycji 

dowódcy działań na wypadek nagłego zakłócenia porządku i bezpieczeństwa publicznego lub 

też wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności nie uwzględnionych w czasie planowania 

 
32 Zarządzenie Nr 609 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2007 r., w sprawie sposobu 

pełnienia służby na drogach przez policjantów, Dz. Urz. KGP z 2007 r. Nr 13, poz. 100. 
33 opr. Zb. Małodobry, Zadania Policji w zabezpieczaniu (…)op. cit. , s. 25-26.  
34 Dz. Urz. KGP z 2007 r. Nr 17, poz. 129, „Instrukcję w sprawie postępowania Policji w związku z przejazdami 

kibiców” § 17. 

34 opr. Zb. Małodobry, Zadania Policji w zabezpieczaniu (…)op. cit. , s. 26. 
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(wariantach działania). Takie rozdysponowanie sił i środków zapewnia dowódcy 

bezpieczeństwo działania, gdyż w każdej chwili ma jeszcze dodatkowych policjantów do 

dyspozycji.35 

Inną formą pełnienia służby często występującą podczas zabezpieczania imprez 

masowych, a szczególnie sportowych np. mecz piłki nożnej, są działania w pododdziałach 

zwartych. Ta forma pełnienia służby, z uwagi na odpowiednie wyszkolenie i przygotowanie, 

najczęściej wykonywana jest przez policjantów z Oddziałów Prewencji przy Komendach 

Wojewódzkich Policji. Taktyka działań takiego pododdziału, w sile drużyn, plutonów w 

zależności od warunków, ma doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu według 

przygotowanego przez dowódcę planu i wariantów działania. Działania pododdziałów 

zwartych mogą przybierać formę linii posterunków i patroli, kordonów, dwukordonów 

zwartych lub rozczłonkowanych, tyralier policyjnych w kształcie skosu, klina, linii, lub 

oskrzydlenia.36 

Zgodnie z § 7 Zarządzenia nr 715 Komendanta Głównego Policji z dnia  

22 grudnia 2003 r.w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania nieetatowych 

pododdziałówi oddziałów prewencji policji, w przypadku konieczności zapewnienia 

bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprez masowych, a także w związku 

z przejazdami osób w nich uczestniczących, działania takie mogą podejmować również 

nieetatowe pododdziały Policji (NOP/NPP), czyli doraźnie wydzielone siły Policji 

organizowane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji na bazie podległych policjantów. Na 

podstawie § 8 cytowanego zarządzenia Komendant Powiatowy Policji, w przypadku potrzeby 

zapewnienia porządku publicznego podczas imprez o charakterze masowym może podjąć 

decyzję o koncentracji NPP utworzonych z podległych mu policjantów i skierować je do 

działań.37 polegających „na takim rozmieszczeniu wydzielonych policjantów, pododdziałów, 

środków transportu w ugrupowania i szyki, dostosowującym je do wykonywania zadań 

służbowych, by zapewnić lub przywrócić porządek publiczny w czasie imprez masowych”.38 

Działania pododdziałów zwartych często są wykorzystywanie w czasie imprez 

masowych sportowych np. w czasie meczów piłki nożnej, gdy służby porządkowe organizatora 

nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa imprezy masowej, ich działania są nieskuteczne 

 
 
36 C. Piasecki, L. Kołodziejczyk, Rola Policji w zabezpieczaniu imprez masowych, Szkoła Policji w Katowicach 

2003, s. 30. 
37 Zarządzenia nr 715 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 

zasad organizacji i zakresu działania nieetatowych pododdziałów i oddziałów prewencji policji, Dz. Urz. 

KGP z 2003 r. Nr 22, poz. 127. 
38 opr. Zb. Małodobry, Zadania Policji w zabezpieczaniu (…)op. cit. , s. 26-27. 
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z zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, na wniosek organizatora 

lub kierownika do spraw bezpieczeństwa, zachodzi konieczność użycia sił Policji. Formy 

pełnienia służby, rodzaje i wielkość potrzebnych służb oraz ich sposób działania w związku 

z zabezpieczeniem przebiegu imprezy masowej zależny głównie od charakteru i rodzaju tej 

imprezy a także ilości i nastawienia jej uczestników. 

Zakłócenia porządku publicznego podczas imprez masowych tj. głównie podczas 

meczów piłkarskich na stadionach sportowych jest jednym z poważnych problemów 

dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa obywateli zarówno bezpośrednio znajdujących się 

na terenie obiektu sportowego jak też ma wokół takich obiektów jak również mieszkańców 

i całego terenu miejscowości, gdzie taka impreza masowa się odbywa. Dlatego tez ważne jest 

zarówno opiniowanie, planowanie zarówno logistyczne oraz działania prewencyjne służ 

policyjnych. mające zminimalizować negatywne skutki i naruszenia ładu i porządku 

publicznego.       
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PROCESY ADAPTACYJNE DZIECI TRZYLETNICH W 

PRZEDSZKOLU W ŚWIETLE BADAŃ 

 

ADAPTATION PROCESSES OF THREE-YEAR-OLD CHILDREN IN 

KINDERGARTEN IN THE LIGHT OF RESEARCH 

 

Streszczenie 

Sam okres przystosowywania się do nowego środowiska wychowawczego wzbudza 

wiele dyskusji. Rodzice i wychowawcy mają różne metody, aby ich dzieci i wychowankowie 

przeszli ten czas łagodnie i bezproblemowo. Chcą, aby negatywne skutki adaptacji nie 

wpłynęły na dalsze kroki stawiane w karierze edukacyjnej dzieci. Każdy ma inne 

doświadczenie i opinię w stosunku do tego procesu, dlatego te zagadnienie jest warte 

poświęcenia mu większej uwagi i przyjrzenia się co dla dzieci jest najlepszym rozwiązaniem w 

tym trudnym dla nich czasie. 

Słowa kluczowe: adaptacja, wychowanie przedszkolne, bezpieczeństwo dzieci, środowisko 

społeczne. 

 

Summary 

The very period of adapting to the new educational environment raises many 

discussions. Parents and educators have different methods to ensure that their children and 

pupils go through this time smoothly and seamlessly. They want the negative effects of 

adaptation not to affect further steps in children's educational careers. Everyone has a different 

experience and opinion on this process, so this issue is worth paying more attention to and 

looking at what is the best solution for children in this difficult time for them. 

Keywords: adaptation, preschool education, child safety, social environment. 
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Wstęp 

 

Okres adaptacji do środowiska przedszkolnego w życiu każdego dziecka jest bardzo 

ważny. Jest to czas wielu zmian dla przedszkolaków, ale i też ich rodzin. Wychowankowie 

muszą przystosować się do nowych zasad panujących w przedszkolu. Samodzielne spożywanie 

posiłków, picie, zakładanie kapci, leżakowanie a zwłaszcza rozstanie z rodzicami może 

przysporzyć wiele problemów. Wszystkie te sytuacje powodują częste wahania nastrojów, 

niczym niespowodowane wybuchy płaczu i agresji. Dziecko w jednym momencie jest radosne, 

ciekawe świata, chce poznawać otoczenie a za chwilę staje się płaczliwe i trudno jest mu 

zapanować nad swoimi emocjami. Rola rodziców w tym czasie jest bardzo istotna. Dzięki nim 

okres adaptacyjny dziecko może przejść łagodniej i szybciej dostosować się do nowej roli 

i warunków panujących w placówce. Przedszkolak będzie chciał chłonąć wiedzę tylko wtedy, 

kiedy będzie czuł się bezpieczny. Nowe środowisko wychowawcze, którym jest przedszkole 

musi mu pokazać od kogo może oczekiwać pomocy, kto będzie zaspokajał jego potrzeby 

i z kim będzie tworzył nowe więzi emocjonalne. 

 

Pojęcie adaptacji przedszkolnej w literaturze przedmiotu. Charakterystyka rozwoju 

dziecka trzyletniego 

 

W życiu każdego człowieka jest wiele takich wydarzeń, gdzie należy dostosować się do 

nowego środowiska i przejść okres adaptacyjny np. nowy rok przedszkolny, pierwszy dzień w 

nowej pracy. Każda zmiana w życiu człowieka wywołuje stres i niepokój. Początkowy czas 

w przedszkolu to trudny okres dla dzieci, ich rodziców oraz nauczycieli. Wychowankowie 

poznają nowych kolegów i koleżanki, nową panią, która ustala zasady nie zawsze im znane, 

które może nie obowiązywały w domu i pilnuje, aby ich przestrzegano. To stresujące chwile 

również dla rodziców, ponieważ martwią się o swoje dziecko. 

Adaptacja to pojęcie wielowymiarowe, w związku z tym ma charakter 

interdyscyplinarny. Najwcześniej pojawiło się w Ameryce, w publikacjach związanych 

z behawioryzmem. Jest to proces bardzo złożony i trudny do zdefiniowania, pomimo to, że jest 

powszechnie stosowany. Ogólnie przyjęto, że przystosowanie to zachowanie równowagi 

pomiędzy organizmem a środowiskiem go otaczającym1. 

 
1U. Śmietana (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t.4, Warszawa 2005, Wyd. Żak. 



  Olga Małecka, Tadeusz Olszewski 

 

 

22 

Adaptacja z łacińskiego adaptatio, czyli przystosowanie to termin wywodzący się 

z biologii. Oznacza on podporządkowanie się organizmu do zmienionych warunków 

środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego. Twórca doboru naturalnego Karol Darwin 

uważała, że w selekcji naturalnej przetrwają tylko te gatunki, które potrafią dostosować się do 

wymagań środowiska. Wymuszało to na każdym z gatunków podporządkowanie się wymogom 

adaptacyjnym stawianym przez środowisko. Darwin zauważył, że dzięki procesom 

adaptacyjnym dochodzi do wewnętrznego rozwoju gatunków. Zróżnicowane zostały jednostki 

i ich osobowości. Jean Piaget uważał, że adaptacja to sytuacja, do której zachodzi, gdy 

organizm ludzki przekształca się i przystosowuję się do zmian zachodzących 

w środowisku. Wyodrębnił dwa procesy adaptacyjne, takie jak: asymilacja polega na włączeniu 

nowych treści do istniejących schematów lub wzorców2 oraz akomodacja, która jest procesem 

przekształcania się i dostosowywania schematów do zmian zachodzących 

w danym otoczeniu3. 

Wincenty Okoń wymienił wiele podziałów pojęcia adaptacji ze względu na: 

• biologię, dziedziczenie cech potrzebnych do funkcjonowania oraz prokreacji 

w wyniku ewolucji,  

• znaczenie ogólne, czyli przystosowanie organizmu do zachodzących zmian 

w środowisku naturalnym, 

• adaptację społeczną, tj. uzyskiwanie równowagi pomiędzy potrzebami człowieka  

a warunkami otoczenia, 

• adaptację zawodową, czyli skuteczne przystosowanie się jednostki do rzetelnego 

wykonywania pracy w danym zawodzie, 

• psychologię, gdzie najważniejsze jest uzyskanie harmonii między organizmem  

a środowiskiem, 

• adaptacja sensoryczna4. 

Antonina Gurycka oraz OndrejKondas klasyfikowali adaptację na dwa typy: aktywną  

i pasywną. Typ aktywny mówi o tym, że organizm przystosowuje się do środowiska tak aby 

umożliwiło mu ono zaspokajanie potrzeb. Adaptacja pasywna polega na dostosowaniu się 

osobnika do środowiska, w którym nie można już nic zmienić5. 

 
2B. Wadsworth, Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka, Warszawa 1998, Wyd. WSiP. 
3 J. Jakubowska Baranek, Adaptacja młodzieży rozpoczynającej studia magisterskie do środowiska 

akademickiego, Poznań 2004, Wyd. Garmond. 
4 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2007, Wyd. Żak. 
5 J. Lubowiecka, Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola, Warszawa 2000, Wyd. Szkolne i 

Pedagogiczne. 
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Rozwój fizyczny i somatyczny 

 

Dzieci trzyletnie w obszarze rozwoju fizycznego osiągają bardzo wiele. Ich ciało nadal 

jest nieproporcjonalne. Można zaobserwować wyraźne dysproporcje między dużą głową 

i długim tułowiem a krótkimi kończynami. Obwód klatki piersiowej jest znacznie mniejszy niż 

głowy. Układ kostny i mięśnie nie są jeszcze do końca odporne na wysiłek fizyczny, widać to 

wtedy, gdy dzieci nie mogą długo stać, siedzieć w jednej pozycji bądź miejscu lub iść na 

dłuższy spacer. Ich mięśnie są zbudowane w większość z wody a włókna są cienkie 

i wiotkie. Kościec trzyletniego przedszkolaka jest jeszcze bardzo giętki. W dalszym ciągu trwa 

proces ustalania fizycznych krzywizn kręgosłupa. Stawy charakteryzują się dużą ruchomością 

a więzadła są słabe i rozciągliwe. Trzyletnia dziewczynka ma średnio około 

94.5 cm, zaś chłopiec jest o 1 cm wyższy. Waga trzylatków różni się o około pół kilograma 

i wynosi u dziewczynek 14,5 kilograma, a u chłopców 15 kilogramów. Mięśnie brzucha są 

słabe, jednak wychylona do przodu miednica uwypukla brzuch. W okresie trzeciego roku życia 

powstaje wiele wad postawy, są one spowodowane zazwyczaj nierównomiernym rozkładem 

ruchu i odpoczynku. Nieodpowiednie ubranie, które jest ciasne i niewygodne krępuje ruchy co 

może również prowadzić do wad kręgosłupa. Nieprawidłowa postawa ciała u dziecka 

charakteryzuje się głową i szyją wysuniętą do przodu, brzuch jest zwiotczały 

a kolana lekko ugięte. Klatka piersiowa jest, jego pozycja jest zgarbiona a ciężar ciała spoczywa 

na piętach. Dziecko przedstawiające prawidłową postawę potrafi stać prosto, równomiernie 

rozkładać ciężar swojego ciała, ma wyprostowane kolana. Klatka piersiowa jest delikatnie 

wysunięta do przodu, plecy natomiast są delikatnie wygięte. 

Dla tego wieku charakterystyczne jest pojawienie się wszystkich zębów mlecznych. 

U dziewczynek można zaobserwować równy wzrost linii ramion i bioder, a u chłopców barki 

są większe niż ramiona. Trzylatki wychowujące się w słabych warunkach są narażone na 

odchylenia od prawidłowego wzrostu i wagi, a przez zaniedbanie częściej chorują. „Badania 

wskazują, iż na rozwój fizyczny mają wpływ: płeć, warunki środowiskowe, rasa. Dziewczynki 

rozwijają się szybciej niż chłopcy6.” Trzylatkowi nie powinno sprawiać trudności ubieranie się, 

jednak niekoniecznie musi potrafić zapinać guziki lub wiązać sznurówki. Dziecko potrafi samo 

zejść po schodach, trzymać prawidłowo kredkę, pić z kubeczka, samodzielnie jeść łyżką  

i widelcem. Przedszkolak doskonali motorykę dużą, wykorzystując do niej ruchy większych 

 
6A. Klim Klimaszewska, Trzylatek w przedszkolu, Warszawa 2010, Wyd. Erica, s.13 
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partii ciała, np. bujanie się na huśtawce, podskoki. Motoryka trenowana jest przez rysowanie, 

dopasowywanie puzzli, układanie układanek, nawlekanie koralików. Wykorzystywane są do 

tego mniejsze części ciała takie jak dłonie, stopy. Trzylatki starają się używać różnych narzędzi 

do rysowania, trzyma kredkę lub ołówek końcem kciuka i palca wskazującego. Często 

wykazują oburęczność. Chód przedszkolaka jest szybki i harmonijny. Potrafi dłużej się bawić 

dzięki częstym zmianom pozycji, jednak monotonne i długie zajęcia prowadzą do 

zrezygnowania i braku skupienia. Dziecko w wieku trzech lat potrafi, również chodzić bokiem 

i do tyłu. Jego skoki wyglądają jak wydłużone kroki, po stopniach schodzi przy pomocy 

poręczy lub osoby dorosłej, stawiając jedną nogę na schodku i dostawiając do niej drugą.  

W podobny sposób wchodzi po schodach. Wiele przedszkolaków pcha przed sobą rowerek 

trzykołowy, a na przełomie trzeciego – czwartego roku życia potrafi już na nim jeździć. Ruchy 

narzędziowe są bardziej sprecyzowane co pomaga w samodzielności, potrafi na przykład 

pozbierać rozsypany groch. Współdziałanie ruchu, wzroku oraz dotyku pozwala na lepsze 

kontrolowanie swojego ciała i osiągnięcie zamierzonego celu.  W układzie nerwowym 

powstają nowe połączenia synaptyczne, będące efektem odkrywania przez dziecko 

otaczającego go środowiska. Płuca przedszkolaka wykonują około 30 oddechów na minutę, 

a zapotrzebowanie kaloryczne wynosi około 70 kalorii na kilogram wagi. 

 

Rozwój umysłowy 
 

Myślenie w tym okresie staje się szybsze, a przez to skuteczniejsze. Jednak trzylatek ma 

jeszcze problem z postrzeganiem przyczynowo - skutkowym. Często próbuje rozwiązywać 

problemy nie przez to co logiczne a przez to co widoczne. W sytuacjach konfliktowych 

przeszkadza mu egocentryzm. Nie przyjmuje punktu widzenia innych osób, nie słucha 

rówieśników co nie pozwala mu na odczytanie uczuć i potrzeb rozmówcy. Dziecko ma 

ogromną wyobraźnię, często stwarza historie, wymyślonych przyjaciół, wierzy w wróżkę 

zębuszkę, lub świętego Mikołaja. Przypisuje przedmiotom ich cechy użyteczności, na przykład 

na krzesełku może siedzieć, klocki może układać. Rozumie pojęcia „wczoraj”, „dzisiaj” i zna 

różnicę między nimi. Dziecko uważa, że jeśli słońce nie jest na niebie to znaczy, że śpi, gdy 

pluszowy miś ma rozdartą łapkę to go boli i płacze. „Dla mnie granica między bajkami, fantazją 

a kłamstwem praktycznie nie istnieje.”7Animizmy pojawiają się w baśniach dla dzieci, np. 

 
7M. Rzadkiewicz, Mamo, tato idę do przedszkola. Poradnik dla rodziców i opiekunów, Warszawa 2006, Wyd. 

WSiP, s. 14. 
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w „Calineczce”.  Lalki, patyki, samochodziki, chusteczki itp. dostają cechy ludzkie, są 

obdarzone myślami i uczuciami. 

 Przedszkolak twierdzi, że świat posiada zasady, których trzeba przestrzegać 

i wszystko im podporządkowuje. Dziecko stosuje artyficjalizm, co oznacza, że wszystko co się 

dzieje to skutek czyjegoś działania, na przykład grzmoty podczas burzy to strzelony gol podczas 

gry w piłkę przez anioły, padający śnieg to puch z poduszek, trawa przez kogoś została 

pomalowana na zielono. 

 Dziecko trzyletnie nie posługuje się swobodnie pamięcią dowolną. Często zapamiętuje 

takie rzeczy, na które człowiek dorosły nie zwraca uwagi, zazwyczaj rodzic nawet nie 

zainteresuje się małym przedmiotem a dziecku utrwali się w pamięci. Pamięć mechaniczna 

lepiej działa, gdy pewna rzecz jest prosta i zrozumiała. Przedszkolaki łatwiej zapamiętają 

wierszyk lub piosenkę, którą rozumieją oraz posiadającą rymy, lepiej zapamiętują materiał 

obrazowy oraz czynności ruchowe. 

 Reminiscencja polega na przetwarzaniu zjawiska dokładniej po upływie pewnego czasu 

niż zaraz po tym jak dziecko je zobaczy. Pierwsze odwzorowanie danego elementu jest 

niepełne, pozbawione logiki. Dzieci spokojne i opanowane łatwiej i dłużej skupią uwagę na 

wykonywanym zadaniu niż dzieci temperamentne, żywe i ruchliwe. 

 Percepcja wzrokowa u trzyletniego przedszkolaka często jest uzależniona od odległości 

danego przedmiotu. Dziecko jedną rzeczpołożoną w różnych odległościach postrzega inaczej, 

zmienia się jej wielkość, kolor, kształt. Forma i treść decydują o tym co dziecko potrafi 

dostrzec. Przedszkolak zna cztery kolory podstawowe: czerwony, niebieski, zielony i żółty. 

Dzięki prawidłowej percepcji wzrokowej potrafi dobrać odpowiednie kolory, na przykład 

klocków, lecz może jeszcze niepoprawnie podawać nazwy niektórych z nich. 

 W tym okresie życia najbardziej rozwija się wyobraźnia, na przykład budowanie 

z krzesełek i koca zamku. Postrzeganie przedmiotów zmienia się wraz z inwencją twórczą 

dziecka i potrzebą zabawy. Proste i mało skomplikowane zabawki dzieci mogą wykorzystać na 

wiele różnych sposobów. 

 Pojęcie czasu oraz dni tygodnia mogą sprawiać trzylatkom problemy. Znając dni 

tygodnia potrafi wymienić dni z końca jak i z początku, jednak zapomina o dniach środkowych. 

Pełne godziny przychodzą stosunkowo łatwo, jednak dopiero z czasem przedszkolak potrafi je 

dzielić na połowy, kwadranse, minuty, itp. 

 Rozwój mowy jest dynamiczny. W tym wieku za pomocą mowy dziecko bardzo 

szczegółowo poznaje otaczający go świat. Zadaje wiele pytań i zazwyczaj prowadzi monologi. 

Często mówi „do siebie” co służy do kierowania własnymi działaniami. Nie potrafi dokładnie 
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opisywać zdarzeń, jednak poznaje słowa motywujące go do działania, takie jak: mógłbyś, 

proszę pomóż, znajdź. U trzylatka głoski miękkie: ś, ć, ź, dź brzmią poprawnie 

i często zastępują te trudniejsze, np. lowel – rower, ziaba – żaba, iba – ryba. Przedszkolak 

tworzy nowe słowa, które są analogiczne to tych, które już zna. Coraz lepiej opanowana jest 

struktura gramatyki ojczystego języka. Doskonalona jest poprawna forma odmiany 

rzeczowników, zaimków, przypadków, czasowników, itp. Łączenie zdań umożliwia dzieciom 

umiejętność stosowania spójników „i” oraz „ale”. Pod koniec trzeciego roku życia dziecko zna 

około 2000 słów, wzrasta ilość wypowiedzi wielokrotnie złożonych.  

 

Rozwój emocjonalno – społeczny 

 

Przeżywanie emocji w wieku trzech lat różni się zupełnie od tego jak przeżywa je 

dorosły człowiek. Stany silnego napięcia w niedojrzałym układzie nerwowym szybko się 

zaczynają i szybko się kończą, posiadają charakter przejściowy. Dzieci z płaczu potrafią przejść 

w śmiech i na odwrót. Trzylatki zaczynają się wstydzić, zazdrościć innym, ale także potrafią 

być dumne ze swojej pracy. Coraz bardziej przeżywają porażki oraz potrafią odwzajemnić 

uczucia. Wychowywane w dobrych warunkach znają własną wartość. Uzewnętrzniają swój 

gniew, radość, zawstydzenie za pomocą mimiki twarzy oraz gestów. Zazwyczaj bawi się 

z rówieśnikami lub sam. Bywają dni, gdy dzieci chcą się bawić same, kolejnego dnia potrzebują 

bezustannej uwagi rodziców, rodzeństwa, przedszkolanki. Ogromna ekspresja stanów 

uczuciowych od radości po strach i zatroskanie pokazuje, że dzieci w tym wieku nie są jeszcze 

zrównoważone emocjonalnie. Przedszkolaki pomimo częstych napięć układu nerwowego, 

potrafią nazwać swoje emocje. Trzylatek potrafi określić swój stan, powiedzieć, że jest zły, 

szczęśliwy lub zmęczony8. Rozwijają się też uczucia społeczne. Wzbudza to zainteresowanie 

stanem emocjonalnym otaczających trzylatka rówieśników, zaczynają pytać, dlaczego ich 

kolega, na przykład płacze. Dzięki wrażliwości u wychowanków można zauważyć zachowania 

altruistyczne. Oferują swoja pomoc rówieśnikom, pociesza ich, pomaga posprzątać zabawki, 

itp.Wraz z upływem czasu widać rezygnację z egocentryzmu a przeważa podporządkowanie 

się normom i zasadom panującym w grupie. Dziecko potrafi również określić swój ulubiony 

kolor lub piosenkę, chętnie pomagają w domowych zajęciach rodzicom. 

 Napięcia i stres wywołuje również chęć posiadania pewnej rzeczy, przeszkadzanie 

w zabawie oraz ograniczanie działań. Przedszkolaki w wyniku zabranej zabawki często reagują 

 
8M. Rzadkiewicz, Mamo, tato idę do przedszkola. Poradnik dla rodziców i opiekunów, Warszawa 2006, WSiP. 
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agresją. Objawia się to poprzez bicie. Jednak chłopcy są bardziej agresywni, zaś dziewczynki 

częściej płaczą i odczuwają lęk. 

 Dzieci w tym wieku nawiązują coraz więcej kontaktu z innymi ludźmi. Odważniej 

podejmują próby interakcji z rówieśnikami jak i z osobami dorosłymi. Przedszkolaki do zabawy 

wybierają zazwyczaj osoby tej samej płci, ponieważ mogą bawić się w zabawy, które już znają. 

Trzylatki w tym właśnie okresie lubią nawiązywać serdeczne i koleżeńskie więzi z dziećmi 

uczęszczającymi do tej samej grupy lub bawiących się na tym samym placu zabaw. Takie 

kontakty cechuje zazwyczaj trwałość, zrozumienie potrzeb drugiej osoby oraz czerpanie 

przyjemności ze wspólnej zabawy. Dzięki tym relacjom powoli zanika egocentryzm, a budzi 

się chęć niesienia pomocy innym oraz uznawanie racji kolegów i koleżanek. Jest to podstawa 

do tego jak dzieci będą nawiązywać kontakty rówieśnicze w dalszym życiu9. Postawy, które 

dziecko przedstawia wobec swoich przyjaciół często są odzwierciedleniem ich wychowania 

oraz temperamentu. 

 Wśród dzieci wymienia się trzy typy temperamentów: łatwy, wolno rozgrzewający się 

oraz trudny. Łatwy temperament określa dzieci, które swobodnie przystosowują się do nowego 

otoczenia. Przedszkolak z takim temperamentem swobodnie nawiązuje nowe kontakty, chętnie 

bawi się z innymi dziećmi. Trzylatek wolno rozgrzewający się poznający nowe środowisko na 

początku jest niepewny i wycofany, potrzebuje czasu na przystosowanie się negatywnie 

odpowiadają na nowe bodźce. Wychowanek z trudnym typem temperamentu jest wybuchowy, 

agresywny, wycofany, nie chce współpracować oraz nawiązywać nowych i pozytywnych 

relacji. U takiego dziecka przeważają złe emocje nad dobrymi. Znając typ temperamentu 

dziecka łatwiej jest z nim pracować, ponieważ ma on ogromne znaczenie na jego zachowanie. 

 Wychowanie moralne ma na celu „w szczególności rozwój moralny dzieci i młodzieży, 

w tym zwłaszcza przekazywanie im wiedzy o problemach moralnych i rozwijanie umiejętności 

rozpoznawania tego co złe, niegodziwe czy wręcz nikczemne z moralnego punktu widzenia10.”

 W rozwoju moralnym dziecka trzyletniego występuje brak norm moralnych, reguł oraz 

postrzegania potrzeb środowiska, w którym żyje. Jako autorytet postrzegają dorosłych, 

a pod koniec 3 roku życia starają się podporządkować ich zasadom, aby unikać kar za złe 

zachowanie. Gdy zrobią coś źle spotykają się z dezaprobatą rodziców i w konsekwencji 

z naganą. Takie zjawisko uczy dzieci co robią dobrze, a co nie znajduje poparcia wśród 

dorosłych11. 

 
9J. Dunny, Przyjaźnie dzieci, 2008, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
10  M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2005, Wyd. Impuls, s. 269. 
11 H. Kretek, artykuł teorie i stadia rozwoju moralnego dzieci i młodzieży, 2012, Uniwersytet Opolski. 
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Czynniki utrudniające adaptację 

 

Pierwsze dni w nowym środowisku przedszkolnym dla trzylatka to ogromny przełom 

w jego życiu. Przystosowanie się do nowych zasad, norm, odszukanie i zaufanie osobie, od 

której dziecko może otrzymać pomoc to bardzo duże obciążenie. Wiąże się to wszystko 

z zapoznaniem się z nowymi pomieszczeniami, rozplanowanie różnych aktywności w ciągu 

dnia, poznaniem nowych rówieśników. 

 Dzieci z negatywnymi doświadczeniami adaptacyjnymi będą bardziej nieufne, ich 

aklimatyzacja będzie przebiegała dłużej, a zapoznanie się z nowymi kolegami będzie 

trudniejsze. Taki trzylatek nie od razu zaufa pani przedszkolance, nie zawsze pozwoli, aby mu 

pomóc w ciężkich chwilach. Pierwszego dnia w przedszkolu zostaje w jednej chwili duża grupa 

dzieci bez rodziców, często rozpaczających a nauczycielka nie może nawiązać dłuższych relacji 

z każdym dzieckiem z osobna. Zazwyczaj pierwsze dni w przedszkolu bardzo mocno wpływają 

na to jak dziecko funkcjonuje w dalszym okresie uczęszczania do placówki. Jest to 

uwarunkowane następującymi czynnikami: 

• sytuacyjnym, to całkowita odmienność sytuacji, w której zazwyczaj znajdowało się 

dziecko. Odmienność ta wynika z nowego trybu życia, do którego trzylatek musi się 

przystosować; 

• subiektywnym, który wpływa stresująco na przedszkolaka z powodu rozpoczęcia 

przygody z placówką; 

• obiektywno – rozwojowym, to charakterystyczna dla tego wieku niska odporność na 

stres, który utrudnia dobrą adaptację. 

Bardzo duży wpływ mają czynniki endogenne, do których należą: wiek, płeć, 

temperament, ogólny poziom rozwoju. Czynniki egzogenne, którymi są: warunki, w których 

wychowują się dzieci, liczba członków rodziny, postawy rodziców. Ważne są również cechy 

środowiska, do którego musi się przystosować trzylatek, czyli: ilość przedszkolaków 

uczęszczających do jednej grupy oraz wielkość sali12. Czynnikiem utrudniającym adaptację jest 

to, że dziecko zostaje pod opieką obcej osoby na jakiś czas. Dzieci nie mają w zasięgu ręki 

obiektu ukojenia ich stresu, który zaspokaja ich podstawowe potrzeby i przez to stają się 

płaczliwe i zestresowane. Kolejnym utrudnieniem jest moczenie mimowolne. Jest to 

spowodowane stresem adaptacyjnym a nie problemami urologicznymi. Dzieje się tak wtedy, 

 
12A. Klim Klimaszewska, Witamy w przedszkolu, Warszawa 2010, Wyd. Erica. 



Procesy adaptacyjne dzieci trzyletnich w przedszkolu w świetle badań. 

 

 

29 

gdy w środowisku, w którym przebywa trzylatek zachodzi sytuacja, z którą nie może sobie 

poradzić. Ten czynnik może stać się traumą, ponieważ często przedszkolak jest karany za to, 

że zmoczyło łóżko lub ubranie. „Jakkolwiek niektóre dzieci rzeczywiście reagują na obcych 

ludzi albo nowe sytuacje lękliwe, u podłoża tego zachowania leży nie tyle lęk, ile raczej zdolność 

rozróżniania między tym co znane, a co nieznane13. ”Inne czynniki utrudniające adaptacje to 

lęk, poczucie zagrożenia, brak doświadczeń społecznych, wyręczanie dziecka w czynnościach 

samoobsługowych przez rodziców, zmiana rytmu dnia, odrzucenie dziecka, gdy odreagowuje 

stres związany z adaptacją.  

Wynikiem stresu związanego z adaptacją są również tiki nerwowe.  Dzięki nim dziecko 

wyraża swoje zdenerwowanie i w taki sposób odreagowuje. Czynnikiem wpływającym na tiki, 

może być chęć naśladowania dorosłych, uraz psychiczny, reakcja obronna lub traumatyczne 

przeżycie. Wraz z urazem psychicznym może wystąpić jąkanie. Przy tym zjawisku występuje 

również nadmierne napięcie mięśniowe. Osłabiony układ nerwowy jest podatny na działania 

niekorzystnych bodźców.  

Według Zbigniewa Tarkowskiego na strukturę jąkania składają się: 

• czynniki lingwistyczne - niepłynność w mowie, struktura i długość wypowiedzi, 

• czynniki biologiczne – wzmożone napięcie mięśniowe, zaburzenia lateralizacji, 

• czynniki psychologiczne – stres, brak wiary we własną osobę, lęk, 

• czynniki społeczne – reakcja otoczenia, bariery14. 

Zaburzenia odżywiania są również poważnym oraz niebezpiecznym problemem. Dzieci 

z powodu stresu nie chcą przyjmować posiłków. Rodzice często zmuszają swoje maluchy do 

spożywania za dużej ilości pokarmu, są popędzane, a gdy dziecko tego nie zrobi zostaje 

ukarane. Problemy z przyjmowaniem posiłków mogą ujawnić się już w okresie niemowlęcym, 

również wtedy mogą być wywołane brakiem poczucia bezpieczeństwa.  

Gabriela Jagielska stwierdza, że problemy żywieniowe nie rozwiązane 

w odpowiednim momencie bardzo wpływają na dalsze życie dziecka i mogą doprowadzić do 

poważnych chorób. Autorka wykazuje zaburzenia wpływające na problemy w odżywianiu: 

• zaburzenia więzi z opiekunami, 

• anoreksja dziecięca, 

• jedzenie tylko i wyłącznie wybranych posiłków15. 

 
13 M. Szpecht-Tomann, Gdy dziecko się boi, Warszawa 2009, Wyd. Pax, s. 22. 
14 Z. Tarkowski, Jąkanie. Księga pytań i odpowiedzi, Gdańsk 2010, Wyd. HARMONIA. 
15 G. Jagielska, One są wśród nas. Dziecko z zburzeniami odżywiania w szkole i przedszkolu. Informacje dla 

pedagogów i opiekunów, Warszawa 2010, Wyd. ORE. 
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Wymioty to kolejny trudny do przejścia moment w czasie adaptacji. Trzylatek często  

w taki sposób reaguje na stres związany z przedszkolem. Jest to intensywne i długotrwałe, 

bardzo szybko przychodzi, ale często pozostaje z dzieckiem w dalszych etapach życia. 

Zazwyczaj dzieje się to rano, przed wyjściem do przedszkola. Podczas trudności wynikających 

ze złej adaptacji dziecko może stać się też nerwowe. Można to zaobserwować poprzez częste 

wybuchy płaczu, krzyku, nadpobudliwość ruchową. Taki tym dzieci często jest określany 

w przedszkolu jako dziecko uciążliwe, niedbałe, niezdyscyplinowane oraz gwałtowne. 

 

Rola rodziców w procesie adaptacyjnym 

 

Wsparcie bliskich osób w trudnym okresie adaptacyjnym dla trzyletniego dziecka jest 

bardzo ważne. Działania rodziców powinny być ukierunkowane na dwa sposoby: stwarzanie 

pozytywnego nastawienia dziecka do placówki oraz kształtowanie odpowiednich warunków 

ułatwiających adaptację. Codzienne uczęszczanie do przedszkola jest ogromną zmianą 

w dotychczasowym życiu trzyletniego maluszka. Prawidłowa adaptacja wpływa na zachowanie 

i dalsze procesy adaptacyjne do innych środowisk w życiu dorosłym. Rodzice uważają 

przedszkole jako miejsce stymulujące rozwój, przygotowujące do podjęcia nauki w dalszych 

etapach nauczania16. 

Na początku przygody z przedszkolem wszyscy rodzice borykają się z dylematem czy 

ich dziecko jest już gotowe na pójście do przedszkola, mają wiele obaw. Jednak często bywa 

tak, że dziecko jest bardziej pewne siebie i chce poznać nowe otoczenie niż rodzice.

 Według Izabeli Kopeć stawiane są pewne warunki wobec rodziców: 

• stwarzanie sytuacji, w których dzieci mogą samodzielnie podejmować 

działania i rozwiązywać problemy, 

• kształtowanie poczucia obowiązku, sumienne wykonywanie poleceń, 

• dłuższe skupianie uwagi dziecka na jednym elemencie, przedmiocie, 

• podporządkowanie życia domowego do harmonogramu dnia obowiązującego 

w przedszkolu, 

• psychiczne przygotowanie dziecka do zmian zachodzących w życiu17. 

Rodzice wychowujący swoje dzieci w pozytywny sposób, kreują pewnych siebie, 

ciekawych świata oraz pozytywnych przedszkolaków. Dzięki takiemu wychowaniu trzylatek 

 
16 M. Szczotka, K. Szewczuk, Rozwój i wychowanie dziecka, Kraków 2015, Wyd. WAM. 
17 I. Kopeć, Z radością do przedszkola. Wychowanie w przedszkolu, nr 7, Poznań 2011, Wyd. Forum Media 

Polska. 
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czuje się bezpiecznie, łatwiej jest mu przejść okres adaptacyjny, ponieważ ma łatwość 

nawiązywania kontaktów z dziećmi oraz dorosłymi. Aby pomóc swoim pociechom, rodzice 

powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu edukacji w placówce. Zdobędą ją zapoznając 

się z dokumentacją przedszkola, która obejmuje roczne plany pracy, statut placówki oraz 

podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zadaniem rodziny jest zapewnienie 

maluszkowi odpowiednich warunków do rozwoju oraz wspierać pracę przedszkola. Jeśli 

rodzice chcą pomóc swoim pociechom przejść adaptację w sposób łagodny powinni: 

• na początku nie pozostawiać dziecka na długi okres czasu, 

• nie straszyć dziecka przedszkolem, 

• stosować krótkie pożegnanie, 

• określanie norm i zasad panujących w placówce, 

• niepokazywanie swoich lęków, 

• wybieranie wygodnego i swobodnego ubrania do przedszkola, 

• nienaciskanie na to, aby dziecko opowiadało o przedszkolu zaraz po wyjściu z niego,  

• kształtowanie pozytywnego obrazu przedszkola, 

• odwiedzanie placówki zanim dziecko zacznie codziennie do niej uczęszczać. 

Warto skorzystać z adaptacji, która odbywa się z rodzicami. Wstępna adaptacja pozwoli 

na miłe spędzenie czasu, lepsze poznanie placówki, nawiązanie więzi z innymi dziećmi oraz 

wychowawcą, określenie wspólnego działania rodziców i nauczycieli18. 

 

Rola przedszkola w procesie adaptacyjnym 

 

Współpraca przedszkola wraz z rodzicami jest bardzo ważna. Objęcie jednego kierunku 

pracy nie wprowadza dzieci w zdezorientowanie. Przedszkole w okresie adaptacyjnym pełni 

funkcje wspomagające procesy wychowawcze rodziców. Praca wychowawców z opiekunami 

trzylatków polega na codziennych rozmowach, organizowaniu zebrań z rodzicami, zajęć 

otwartych, indywidualnych spotkań, powołaniu rady rodziców, angażowanie w życie 

przedszkola poprzez udział w uroczystościach, teatrzykach i piknikach. 

 Przydatną forma współpracy z rodzicami jest również kącik dla rodziców. Dzięki tej 

formie można poszerzać wiedzę rodziców na temat łagodnej adaptacji oraz rozwoju dzieci. Nie 

musi być to wykonane za pomocą tylko i wyłącznie literatury. Wiedzę o trzylatkach można 

poszerzać również dzięki pracom, które są wywieszane na gazetce. Poprzez powołanie rady 

 
18M. Post, Dziecko idzie do przedszkola. Bliżej przedszkola nr 6, 2010. 
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rodziców w przedszkolu, mają oni większy wpływ na to kto prowadzi zajęcia 

z trzylatkami. Mogą zaproponować nauczyciela prowadzącego rytmikę, język obcy lub 

gimnastykę korekcyjną19. 

 Podczas zebrań z rodzicami określana jest specyfikacja placówki, określenie celów 

i zadań wykonywanych podczas pracy z dziećmi. Spotkania mogą być indywidualne lub 

zbiorowe. Często też w przedszkolu organizowane są zajęcia dla rodziców ze specjalistą, na 

przykład z logopedą. 

 W trakcie zajęć otwartych nauczyciele pokazują i zapoznają rodziców z formami oraz 

metodami pracy panującymi w placówce. Dzięki pracy na zajęciach dydaktycznych można 

pokazać reakcje i sposób działania dziecka na tle grupy rówieśników. Organizując wraz 

z rodzicami takie zajęcia, uroczystości, wycieczki bądź festyny widać, kto jest zaangażowany 

i kto chce poznać funkcjonowanie placówki. 

 Przedszkole buduje poczucie bezpieczeństwa oraz zaufania wśród rodziców w trakcie 

zebrań indywidualnych. Wychowawczyni może pokierować rodzica, pokazać mu nad czym 

trzeba pracować z dzieckiem, jak wspomóc proces adaptacji, itp. 

 Wszystkie te działania wykonywane są w trosce o dobro dzieci, ich wykształcenia oraz 

ułatwienie prawidłowej adaptacji do nowego środowiska, która będzie krokiem milowym w ich 

życiu. Praca przedszkola wraz z wychowaniem rodziców powinna żyć w symbiozie  

i uzupełniać się. 

 Placówki przygotowują specjalne plany adaptacyjne, które mają na celu ułatwić proces 

adaptacyjny. Ma on na celu rozładowanie złych emocji i doświadczeń związanych 

z rozstaniem z rodziną. To ścisła praca nauczycieli z rodzicami. Celem planu jest ułatwienie 

adaptacji nowym dzieciom. Przedszkole oraz rodzice chcą, aby dostosowywanie się trzylatków 

do nowego otoczenia trwało jak najkrócej i przebiegło bez komplikacji. Celem ogólnym jest 

również nawiązanie kontaktu z rodziną trzylatków, określenie wspólnych działań opartych na 

zaufaniu i akceptacji. Zadaniem, które ma do spełnienia przedszkole wobec dzieci jest: 

• poznanie otoczenia, 

• wspomaganie czynności samoobsługowych, 

• zmniejszenie lęku związanego z rozstaniem, 

• zmniejszenie napięć emocjonalnych, 

• kojarzenie przedszkola z przyjemnością, 

• skrócenie procesu adaptacyjnego. 

 
19S. Frischmann, Zajęcia dodatkowe w świetle prawa. Wychowanie w przedszkolu, 2007. 
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Cele, które powinno spełnić przedszkole w stosunku do rodziców to: 

• zaproszenie rodziców do współpracy,  

• poznanie wychowawcy dziecka oraz innych pracowników placówki, 

•  zmniejszenie lęku związanego z koniecznością oddania swojego dziecka pod 

opiekę wychowawcy, 

• ukazanie mocnych stron dziecka oraz wskazanie elementów nad którymi 

warto popracować. 

Efektem planu adaptacyjnego jest to, że dziecko potrafi przestrzegać zasad panujących 

w grupie, spokojnie rozstaje się z rodzicami, kojarzyć czas spędzony czas w placówce jako 

przyjemność, brać czynny udział w życiu swojej grupy, ufać nauczycielce. Rodzice wiedzą 

w co wyposażyć swoje maluchy do przedszkola, aktywnie współpracują z nauczycielami, znają 

pracowników placówki, wiedzą, że ich dziecko jest bezpieczne, zna jego mocne strony dziecka 

i jak wypada ono na tle grupy rówieśników. Program adaptacyjny nie gwarantuje pewnego 

przystosowania się do grupy, jednak wspomaga cały proces i wskazuje, że nie wszystko będzie 

łatwe20. 

 Okres adaptacji dzieci trzyletnich przeprowadzony w odpowiedni sposób bardzo 

korzystnie wpływa na jego dalsze życie. Nie jest to łatwy proces, ale współpraca wszystkich 

podmiotów, którymi są: nauczyciele, rodzice, personel danej placówki, rodzina oraz rówieśnicy 

z grupy przedszkolnej bardzo korzystnie wpływa na samopoczucie debiutującego trzylatka. 

 

Charakterystyka terenu badań oraz badanej grupy 

 

Badania zostały przeprowadzone w kwietniu 2020r., za pomocą Internetu. Ankieta 

została stworzona w wersji elektronicznej za pomocą portalu Formularze Google.com. Link 

ankiety został udostępniony rodzicom dzieci od lat trzech za pomocą portalu 

społecznościowego. Każda ankietowana osoba, wypełniała ją samodzielnie i anonimowo. 

Dzięki takiej formie ankietę wypełniło 93 osoby. 

 W badaniu wzięło udział 91,4% kobiet, zaś mężczyzn 8,6%. Charakterystykę badanej 

grupy ukazuje tabela numer 1, 2, 3, 4 oraz 5. 

Tabela 1. Wiek badanych osób. 

Wiek osób badanych Procent Liczebność 

20-24 lat 17% 16 osób 

 
20A. Klim Klimaszewska, Witamy w przedszkolu, Warszawa 2010, Wyd. Erica. 
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25-29 lat 22 % 20 osób  

30- 34 lat 31% 29 osób 

35- 40 lat 19% 18 osób 

40 lat i więcej 11% 10 osób 

Razem 100% 93 osoby 

Źródło: badania własne. 

 Tabela numer 1 wskazuje, iż najliczniejszą grupą badaną byli rodzice w wieku od 30 do 

34 lat. W sumie było ich aż 29 osób, co stanowiło 31% z całości ankietowanej grupy. Analizując 

tabelę wynika, że rodziców w wieku od 20 do 24 lat było 16 osób, co w przeliczeniu 

procentowym wyniosło 17%. Następnie ankietowanych osób w wieku od 25 do 29 lat było 30 

osób, tj. 22%, zaś w wieku od 35 do 40 lat wystąpiło 18 osób, czyli 19%. Grupa w wieku od 40 

lat i więcej zajęła 10 osób, co wyniosło 11%.  

 

Tabela 2. Płeć badanych. 

Płeć badanych Procent Liczebność 

Kobiety 91% 85 osób 

Mężczyźni 9% 8 osób 

Razem 100% 93 osoby 

Źródło: badania własne. 

 

W tabeli drugiej wynika, że większością respondentów to kobiety. W badanej grupie 

pań było aż 85, co dało w przeliczeniu procentowym 91,4 %. Panów biorących udział 

w ankiecie było 8,6%, czyli 8 osób. 

Tabela 3. Miejsce zamieszkania badanych. 

Miejsce zamieszkania Procenty Liczebność 

Miasto 76% 71 osób 

Wieś 24% 22 osoby 

Razem 100% 93 osoby 

Źródło:badania własne. 

 

Dane w tabeli numer 3 dotyczą miejsca zamieszkania ankietowanych rodziców. Aż 

76%, co stanowi 71 osób, mieszka w mieście. Wieś natomiast zamieszkuje 22 osoby co daje 

24%.  
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Tabela 4. Wykształcenie badanych 

Poziom wykształcenia Procenty Liczebność 

Podstawowe 0% 0 osób 

Zawodowe 5% 5 osób 

Średnie 38% 35 osób 

Wyższe 57% 53 osoby 

Razem 100% 93 osoby 

Źródło: badania własne. 

Z zawartości tabeli wynika, że w ankiecie nie brali udziału rodzice z wykształceniem 

podstawowym. 5 osób wypełniło ankietę z wykształceniem zawodowym, co wyniosło 5%. 

Średnie wykształcenie posiada 38%, czyli 35 osób badanych. Najliczniejszą grupą 

respondentów, byli rodzice z wykształceniem wyższym. Było ich aż 57%, czyli 53 osoby. 

 

Tabela 5. Płeć dziecka badanych 

Płeć Procenty Liczebność 

Chłopiec 52% 48 osób 

Dziewczynka 48% 45 osób 

Razem 100% 93 osoby 

Źródło: badania własne. 

 

Dane w tabeli numer 5 pokazują, że 52% badanych rodziców, czyli 48 osób posiada 

chłopców. Natomiast 45 osób, tj. 48% respondentów jest rodzicami dziewczynek. Badania 

miały charakter anonimowy i łącznie brało w nich udział 93 osoby.  

 

Cel i przedmiot badań 

 

Tadeusz Pilch uważa, że cel poznania to zdobywanie najistotniejszej wiedzy, która jest 

najbardziej pewna, najprostsza i posiada najważniejsze informacje. Poznanie tych informacji 

pozwala nam na skuteczne działanie. Autor dzieli cele badań na: 

• weryfikacyjne – sprawdzanie skutków zastosowanych rozwiązań, 

• teoretyczne – poznanie zmierzające do zgromadzenia potrzebnej wiedzy teoretycznej, 
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• diagnostyczne – diagnoza zdarzenia21. 

Earl Babbie wytypowała trzy cele badań. Jednym z nich jest eksploracja, czyli ogólne 

zrozumienie oraz poznanie zjawiska, którym się interesujemy. Następnie dokonanie opisu 

danego problemu badawczego oraz odpowiedź na pytania: co? gdzie? oraz kiedy? Trzecim 

celem badań jest wyjaśnienie. Odkrycie związku między zdarzeniami22. Janusz Gnitecki 

sklasyfikował kategorie celów badawczych: 

• cele poznawcze – polegają one na opisaniu zjawisk pedagogicznych, 

• cele teoretyczne – to ogólne założenia wychowawczo – dydaktyczne, 

• cele praktyczne – to wskazówki opracowane do konkretnych zagadnień 

występujących w pracy23. 

Zaś Mieczysław Łobocki stwierdza, że cel badań to ujawnienie prawdziwej sytuacji, 

pomimo przykrych następstw, które może spowodować. To poszukiwanie prawdy i opisywanie 

jej24. 

 Elżbieta Sobol mówi, że cel jest: „wieloetapowym procesem zróżnicowanych działań, 

mających na celu zapewnienie obiektywnego, dokładnego i wyczerpującego poznania obranego 

wycinka rzeczywistości przyrodniczej, społecznej lub kulturowej, a wynikiem badania 

naukowego jest określony obraz badanej rzeczywistości25.” 

 Według Waldemara Dutkiewicza celem badań jest wzbogacanie wiedzy. Należy przez 

nie rozumieć poznanie naukowe rzeczywistości społecznej. Będą to osoby, rzeczy bądź 

zjawiska badań. Oprócz funkcji poznawczej, cele przyjmują również funkcję praktyczno – 

użyteczną26. 

Władysław Zaczyńskicel badań określa następująco: „bliższe określenie, do czego 

zmierza badacz, co pragnie osiągnąć w swoim działaniu. Uzasadnienie potrzeby formułowania 

celuw koncepcji wydaje się zbyteczne, gdy pamiętamy o tym, że praca badacza należy do 

działań najbardziej na cel ukierunkowanych. Podany w koncepcji cel musi legitymować się 

konkretnością, jasnością i realnością. Realność celu polega z kolei na wytyczeniu takich 

zamierzeń, które leżą w granicach możliwości danego badacza27.” 

 
21 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001, Wyd. 

Żak 
22 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2007, Wyd. PWN 
23 J. Gnitecki, Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej, Zielona Góra 1995, Wyd. WSE 
24 M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii i badań pedagogicznych, Kraków 1999, Wyd. Impuls 
25 E. Sobol, Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1995, s. 854 
26 W. Dutkiewicz, Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki, Kielce 2001 
27 W. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1995, Wyd. WSIP 



Procesy adaptacyjne dzieci trzyletnich w przedszkolu w świetle badań. 

 

 

37 

Celem badań było uzyskanie informacji na temat problemów adaptacyjnych dzieci do 

środowiska przedszkolnego i określenie częstotliwości ich występowania oraz próba wskazania 

potencjalnych rozwiązań wspomagających adaptację.  

 

Opis i analiza wyników badań 

 

Problemy adaptacyjne u dzieci rozpoczynających swoją przygodę z przedszkolem są 

częstym zjawiskiem. Wykres numer 1 dostarcza informacje na temat opinii rodziców, 

dotyczącej barier stwarzanych przez placówki przedszkolne podczas adaptacji dzieci.  

 

Wykres 1. Czy według Państwa przedszkole stwarza bariery adaptacyjne? 

 

Źródło: badania własne.  

 

Z wykresu kołowego wynika, że 28 osób, co stanowiło 30% badanych rodziców 

stwierdza, że przedszkole nie stwarza barier adaptacyjnych. Ponad 15% potwierdza, że 

placówki edukacyjne stwarzają problemy w dostosowaniu się dzieci do nowych warunków, 

które spotykają w przedszkolu. Wśród opinii respondentów wynika, że 32 osoby, czyli 34% 

uważają, że barierą są zbyt liczne grupy. Anna Kozłowska stwierdza, że przepełnione grupy 

przedszkolnego mogą znacząco wpłynąć na rozwój dziecka. Hałas oraz gwar nieodpowiednio 

wpływają na proces adaptacyjny oraz układ nerwowy małego dziecka28. Kolejnym problemem, 

który zauważają ankietowani są zbyt małe sale przedszkolne. Około 15%, czyli 14 osób 

potwierdza ten problem. Dzieci nie mogą czuć się swobodnie w zbyt ciasnych salach. 

Pomieszczenia muszą spełniać wymagania BHP oraz wymogi ochrony przeciwpożarowej. 

Zasady, które muszą spełniać pomieszczenia regulują między innymi: 

 
28A. Kozłowska, Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa 1984, Wyd. Szkolne i 
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• Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, 

• UstawaPrawo budowlanego, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny opowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Przez liczne grupy oraz zbyt małe sale narasta kolejny problem, którym jest brak 

indywidualnego podejścia do każdego dziecka. Około 17 osób (18%) ankietowanych dostrzega 

problem braku indywidualizacji nauczania. Najbardziej cierpią na tym dzieci, które są 

wycofane lub posiadają deficyty rozwojowe. Kolejną barierą występującą podczas 

dostosowywania się przedszkolaka do grupy jest zbyt mała kadra pracowników. Potwierdza to 

aż 30 osób, co stanowi 32% badanych osób. 

 Kolejnym zagadnieniem pojawiającym się w ankiecie są obowiązki domowe dzieci. 

Anna Klim Klimaszewska stwierdza, że aby dziecko stało się samodzielne musi opanować 

czynności samoobsługowe. Zadaniem, które powinni wykonać rodzice w tej sytuacji jest 

przedewszystkim zadowolenie z każdej podjętej próby samodzielności. Zdaniem autorki, 

rodzice nie powinni pokazywać niezadowolenia oraz poprawiać dzieci podczas dążenia do 

wykonania trudnej czynności. Następnie Anna Klim Klimaszewska wskazuje na cierpliwość. 

Przedszkolak musi kilka razy wykonać pewną rzecz, aby ją zrozumieć i dojść do perfekcji. 

W tym przypadku rodzice powinni nagradzać swoja pociechę za włożony trud w pracę i nie 

zniechęcać. Gdy dziecko będzie konsekwentnie dążyło do celu w końcu go osiągnie. Dzięki 

temu czynności samoobsługowe staną się nawykami29. 

 Podział obowiązków domowych ze względu na wiek dziecka: 

• 2-3 lata to: układanie zabawek i książeczek; wkładanie ubrań do pralki; 

wycieranie; sortowanie, na przykład skarpetek; wyrzucanie śmieci do kosza; 

karmienie domowych pupili. 

• 4-5 lat to: pomoc w gotowaniu; ścielenie łóżka; odnoszenie naczyń po spożytym 

posiłku; rozpakowywanie zakupów; wyjmowanie sztućców ze zmywarki, 

pomijając noże. 

 
29A. Klim Klimaszewska, Trzylatek w przedszkolu. Gotowość dziecka trzyletniego do podjęcia edukacji 

przedszkolnej, Warszawa 2010, Wyd. Erica 
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• 6 lat- składanie prania; zamiatanie; odkurzanie; mycie podłogi; podlewanie 

roślin. 

Samodzielność w rozwoju dziecka jest bardzo ważna. Buduje to jego pozycję w grupie 

przedszkolnej oraz jest potrzebą rozwojową. Bycie samodzielnym wymaga wiele pracy 

i wysiłku. Rolą rodziców jest nadzór, ale nie kontrolowanie wykonywanych czynności. Wraz 

z wiekiem rodzice mogą poszerzać zakres obowiązków swoich przedszkolaków30. Z wykresu 

drugiego dowiadujemy się jakie zadania ma do wykonania dziecko w domu. 

Wykres 2. Czy dziecko posiada obowiązki domowe? 

 

Źródło: badania własne. 

 

Z badań wynika, że troje dzieci nie posiada obowiązków domowych. Natomiast 35 

dzieci, stanowiących 38% wypełnia obowiązki w domu. Aż 86 rodziców deklaruje, że ich dzieci 

sprzątają zabawki, co wynosi aż 93% ankietowanych. Wśród respondentów 48 dzieci pomaga 

podczas przyrządzania posiłków. Pomoc przy robieniu prania, na przykład poprzez wkładanie 

ubrań do pralki oferuje swoim rodzicom 31 dzieci, podczas gdy rozkładanie sztućców przed 

posiłkiem 34. 

Lidia Szabelska wraz z Dorotą Gęzikiewicz stwierdzają, że gdy dziecko jest 

samodzielne łatwiej przechodzi okres adaptacyjny. Zadaniem rodziców jest wprowadzenie 

nawyków samodzielności, takich jak sprzątanie po skończonej zabawie, na przykład klocków, 

ubieranie i rozbieranie się, mycie buzi i rąk31. 

 
30A. Faber, E. Mazlish, Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny, 2017, Wyd. 

Media Rodzina 
31D. Gęzikiewicz, L. Szabelska, Witamy trzylatki [w:] Wychowanie w przedszkolu, nr 6, 2004 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

nie tak sprzątanie
zabawek

pomoc w
przyrządzaniu

posiłków

wkładanie
ubrań do pralki

rozkładanie
sztućców

3

35

86

48

31
34



  Olga Małecka, Tadeusz Olszewski 

 

 

40 

 Na wykresie numer 3 zostały przedstawione informacje dotyczące tego kto 

przyprowadza dzieci do przedszkola. 

 

Wykres 3. Kto najczęściej przyprowadza dziecko do przedszkola? 

 

Źródło: badania własne. 

 

Wśród ankietowanych największa ilość osób zadeklarowała, że dziecko do przedszkola 

przyprowadza mama. Jest to aż 73 osoby, co stanowi 79%. Następną osobą, która odprowadza 

dziecko do placówki jest tata. Tak wskazało 33 osoby ankietowane (36%). Tylko 10 

respodentów zadeklarowało, że babcie przyprowadzają wnuki do przedszkola, czyli 11%.

 Następnym poruszonym zagadnieniem jest pobyt dziecka w żłobku. Obecnie mówi się, 

że maluchy uczęszczające do żłóbków lepiej dostosowywują się do grup przedszkolnych.

 Analiza wykresu numer 4 dostarcza informacji o ilości dzieci ankietowanych, 

uczęszczających do żłobka. 

 

Wykres 4. Czy dziecko uczęszczało do żłobka? 

 

Źródło: badania własne. 

 

Z badań wynika, że aż 75% dzieci nie uczęszczało do żłobka, co stanowi 70 

ankietowanych osób. Do placówek organizujących opiekę dla dzieci do lat trzech uczęszczało 

25% dzieci ankietowanych. 

tata mama babcia dziadek starsze rodzeństwo opiekunka

tak nie
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 Jadwiga Lubowieckastwierdza, że objęcie dziecka opieką poniżej 3 roku życia przez 

żłobki, nie daje pewności prawidłowej adaptacji do grupy przedszkolnej. W części przypadków 

żłobek okaże się pomocą w dostosowaniu się do przedszkola. U innych trzylatków może 

wywoływać nieprawidłowości prowadzące do negatywnej adaptacji32. 

 Kolejnym zbadanym obszarem było zachowanie dzieci pozostajacych pod opieka 

przedszkolanek. Dane zostały opisane na wykresie numer 5.  

 

Wykres 5. Jak dziecko zachowuje się,gdy zostaje w przedszkolu? 

 

Źródło: badania własne. 

 

Z badań wynika, że najlicznieszą grupa są dzieci, które pozostają w przedszkolu 

radosne. Jest ich aż 73%, czyli 66 osób ankietowanych. Około 19%  (17 osób) respodnentów 

stwierdza, że ich dzieci nie chą puścić osoby, która je przyprowadziła. Wśród ankietowanych 

jest 8 osób (9% badanych), które stwierdzają, że ich dzieci płaczą podczas przyprowadzania do 

przedszkola. Z agresją swoich pociech zmaga się 2% rodziców biorących udział w ankiecie.

 Według Moniki Białej częste rozłąki z rodzicami, prowadzą do długotrwałego stresu, 

który niekorzystnie wpływa na ukłąd nerwowy przedszkolaka33.Negatywne reakcje maluchów 

podczas zostawania pod opieka przedszkolanki, wynikają ze strachu i niepokoju związanych 

z rozstaniem. Gdy dziecko źle reaguje na otoczenie a sytuacja się nasila, należy przemyśleć czy 

dziecko dojrzało do podjecia nauki w przedszkolu34.„Pierwszy kontakt w dużym stopniu 

 
32 J. Lubowiecka, Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola, Warszawa 2000, Wyd. Szkolne i 

Pedagogiczne 
33 M. Biała, Przedszkolaki: co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien, Warszawa 2008, Wyd. Fraszka 

Edukacyjna 
34 H. Piwowarska – Krukowska, Adaptacja dzieci w przedszkolu, nr 5, 2007 
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zdecyduje, czy przedszkole stanie się miejscem przyjemnym, czy też będzie czynnikiem 

stesogennym. Należy więc przede wszystkim kształtować pozytywną motywację dziecka 

dotyczącą przekroczenia progu placówki35.” 

 Wydaje się, że pojęcie stresu związane jest z życiem osób dorosłych. Jest on reakcją 

organizmu na życiowe wyzwania. Podczas wydzielania hormonów pobudza się układ 

nerwowy, przyspiesza tętno, oddech oraz wzrasta ciśnienie krwi. Kilkuletnie dzieci nie lubią 

zmian i nowych sytuacji. Maluchy mocno związane są z rodzicami oraz swoimi zabawkami. 

W pierwszych latach życia zachodzi ich bardzo dużo, a przedszkolak musi się do nich 

dostosować. Jednak jeśli dzieci nie radzą sobie z pewnymi czynnościami w przedszkolu, 

wywyołuje w nich to również stres oraz zniechęcenie. Czynności trudne do wykonania dla 

dziecka również doprowadzają do sytuacji napięcia. 

 Osoby biorące udział w badaniach wskazały z jakimi zadaniami dzieci sobie nie radzą 

podczas pobytu w placówce. Informacje widnieją na wykresie 6. 

 

Wykres 6. Z jakim problemem najczęściej spotyka się dziecko w przedszkolu? 

 

Źródło: badania własne. 

 

Z badań wynika, że największy problem dzieci maja ubieraniem się oraz rozbieraniem. 

Wskazuje tak aż 36% respondentów. Leżakowanie oraz spożywanie posiłków również okazuje 

się trudną czynnością. Tak wskazało w każdym przypadku 32 ankietowane osoby (33%). 

Natomiast 25 osób (28%) wypełniających kwestionariusz ankiety zwraca uwagę na trudności 

ich dzieci z poznawaniem nowych rówieśników. Zaś 9% wskazuje na trudności z utrzymaniem 

higieny osobistej dzieci. 

 Agnieszka Leszcz – Krysiak uważa, że rolą rodziców w tym trudnym okresie życia ich 

dzieci jest wspieranie swoich pociech. Autorka stwierdza, że rodzice powinni wskazać drogę 

 
35 A. Klim Klimaszewska, Trzylatek w przedszkolu. Gotowość dziecka trzyletniego do podjęcia edukacji 

przedszkolnej, Warszawa 2010, Wyd. Erica 
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swoim przedszkolakom jak nawiązywać nowe znajomosci z rówieśnikami oraz nauczycielami. 

Maluch musi nauczyć się współdziałąć z innymi dziećmi oraz identyfikować się ze swoją grupą 

36. Anna Klim Klimaszewska zwraca uwagę również na problem znajomości własnego 

imienia, orientacji czasowej, rytmem dnia i obowiązujacym w placówce oraz orientacji 

przestrzennej37. 

 Ważną rolę w procesie adaptacji spełnia przedszkole, a przedewszytskim wychowawcy 

grup. Nauczyciel przejmuje opiekę nad dziećmi przez większość dnia. Wśród działań, które 

podejmuje przedszkole aby dostosowywanie się do grupy przebiegło pomyślnie między innymi 

zajecia adaptacyjne oraz spotkania integracyjne dla rodzin. 

Wykres 7 wskazuje stosunek ankietowanych do wypełniania tych obowiazków przez placówki.  

 

Wykres 7. Według Pana/ Pani jakie działania podejmuje przedszkole, aby wspomóc procesy adaptacyjne 

dziecka? 

 

Źródło: badania własne. 

 

Z ankiety wynika, że największą popularnością wśród działań przedszkola cieszy się 

pozwolenie na przynoszenie ulubionej zabawki dziecka.  Potwierdza to 68 osób (73%). 

U 46% respondentów organizowane są zajęcia adaptacyjne. Aż 36% badanych wskazuje na 

imprezy integracyjne dla rodziców i dzieci. Jednak 8% osób wypełniających ankietę stwierdza, 

że placówki edukacyjne nie podejmują jakichkolwiek działań ułatwiających adaptację. 

 
36 A. Leszcz – Krysiak, Pierwsze dni sześciolatka w oddziale przedszkolnym, 2001 
37 A. Klim Klimaszewska, Witamy w przedszkolu: wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska 

przedszkolnego, Warszawa 2010, Wyd. Erica 
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 Wkraczanie w życie przedszkole znacząco zmienia osobowość dziecka. Na wykresie 8 

ankietowani wskazują jak zmieniło się zachwanie ich dzieci od momentu rozpoczęcia kariery  

w przedszkolu. 

 

Wykres 8. Jakie zachowania przejawia Państwa dziecko po rozpoczęciu nauki w przedszkolu? 

 

Źródło: badania własne. 

 

Ankietowani w większości wskazują na pozytywne oddziaływnie placówki na ich 

dzieci. Prawie 70% stwierdza, że ich dzieci usamodzielniły się. Około 62% zwraca uwagę, że 

przedszkolaki są bardziej pewne siebie i chętnie poznają nowe dzieci. Natomiast 52% rodziców 

uważa, że maluchy chętniej same inicjują rozmowę. Jednak 5% respondentów zwraca uwagę 

na problem z brakiem apetytu. Zmiana w życiu, którą wprowadza pobyty w przedszkolu, 

wywołuje u dziecka stres. Jednorazowa odmowa posiłku nie musi być powodem do paniki. 

Jednak gdy problem się pogłębia może dojść do neofobi. Jest to szczególna niechęć do 

spożywania posiłków. Nowe dania podawane przedszkolakowi budzą dyskomfort. 

 Anna Kozłowska stwierdza, że niechęć do spożywania pokarmów może wynikać 

również z tego, że dziecko do tej pory mogło być karmione podczas posiłków w domu38.

 Kolejnym  aspektem jest agresja. Potwierdza go 4% badanych. Adam Frączek 

stwierdza, że „agresja występuje w formie czynności fizycznych, werbalnych i symbolicznych, 

może być sterowana przez emocje, chęć szkodzenia sobie i innym39.” 

Joanna Grochulska uważa, że podczas okresu adaptacji powinien rozpocząć się 

równolegle proces uczenia zachowań pożądanych oraz zapobieganie działaniom 

 
38 A. Kozłowska, Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa 1984, Wyd. Szkolne i 

Pedagogiczne 
39 A. Frączek, Z zagadnień psychologii agresji, Warszawa 1980, s. 8 
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negatywnym40.Wśród badanych 4% potwierdza koszmary u swoich dzieci, co stanowi 4 osoby. 

Jedna osoba zauważa problem moczenia się. Jego przyzczyny mogą posiadać podłoże 

w psychice dziecka. Trudność wywołana nieprzytosowaniem się do nowego otoczenia może 

źle wpłynąć na kontrolowanie oddawania moczu. Możliwe, że sytuacja ta doprowadzi do 

blokady w psychice przedszkolaka. Taka sytuacja występuje również przez nieprawidłowości 

w funkcjonowaniu układu moczowego41Podczas badań, żaden z respondentów nie potwierdza 

zjawiska jąkania się u swoich pociech. Jednak jest to bardzo poważny problem. 

Według Anny Klim – Klimaszewskiej jąkanie występuje u przedszkolaków 

z osłabionym układem nerwowym. Jest to reakcja na negatywne oddziaływanie nowego 

środowiska. Takie dzieci powinny zostać otoczone opieką i nadzorem specjalisty42. 

 

Sposoby ograniczania problemów w okresie adaptacji do środowiska przedszkolnego 
 

Wpływ rodziny na adaptację dziecka. 

 

Aby proces adaptacyjny przebiegł pomyślnie dużą rolę odgrywa wsparcie rodziny. Maria 

Tyszkowa opisuje rodzinę następująco: 

• rodzina jako środowisko wychowawcze, 

• rodzina jako instytucja społeczna, 

• rodzina jako grupa społeczna43. 

Halina Filipczuk stwierdza, że rodzina to środowisko, które daje najlepsze warunki do 

rozwoju. umysłowy44.Zadaniem rodziców jest pozytywne nastawienie dziecka. Poprzez 

opowiadanie przedszkolakowi co dobrego spotka go w placówce, rodzic może kształtować jego 

nastawienie.  

Monika Szpecht Tomann uważa, że rodzice powinni przyzwyczajać swoje dzieci do 

rozstań poprzez: 

• budowanie i umacnianie więzi dziecka z rodzicami, 

• wspieranie samodzielności dziecka, 

• kształtowanie poczucia bezpieczeństwa, 

 
40 J. Grochulska, Agresja dzieci, Warszawa 1993, Wyd. WSiP 
41 E. Daszkiewicz, Zaburzenia w oddawaniu moczu u dzieci, Warszawa 1983, Wyd. Państwowy Zakład 

Wydawnictw Lekarskich 
42 A. Klim Klimaszewska, Witamy w przedszkolu: wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska 

przedszkolnego, Warszawa 2010, Wyd. Erica 
43 M. Tyszkowa, Badania nad uspołecznieniem i osobowością dzieci jedynych i mających rodzeństwo, Poznań 

1985, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
44 H. Filipczuk, Rodzina a rozwój psychofizyczny dziecka, Warszawa 1981, Wyd. Nasza Księgarnia  
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• poznawanie coraz większej ilości osób i rozszerzanie relacji społecznych45. 

Edyta Gruszczyk Kolczyńska wskazuje na związek między środowiskiem rodzinnym,  

w którym wychowuje się dziecko a adaptacją do warunków przedszkolnych. Jeśli przedszkolak 

wychowywany jest racjonalnie, to dostosowywanie się do grupy będzie przechodził łagodniej 

i bez większych problemów. Gdy rodzice są nadopiekuńczy i wyręczają swoje dzieci nawet  

w najprostszych czynnościach dnia codziennego, zdaniem autorki popełniają poważny błąd. 

Dzieci, które nie opanowały podstawowych czynności samoobsługowych przeżywają większe 

trudności w dostosowaniu się. Maluch jest bardziej podatny na zaburzenia zachowania46 

Podobne stanowisko zajmuje Jadwiga Lubowiecka. Autorka tłumaczy, że postawy 

wychowawcze rodziców znacząco wpływają na zaaklimatyzowanie się dzieci do placówki. 

Wnioskuje, że dzieci z rodzin wychowujących w stylu demokratycznym, łatwiej adaptują się.  

Zaś przedszkolaki pochodzące z rodzin nadopiekuńczych, są bardziej bezradne i nie potrafią 

odnaleźć się w nowych okolicznościach47. 

 

Wpływ środowiska przedszkolnego 
 

 Po ukończeniu trzeciego roku życia dziecko nie wzrasta tylko w środowisku rodzinnym. 

Znaczący wpływ zaczyna posiadać środowisko przedszkolne. Zbigniew Kwiecińskistwierdza, 

że „edukacja to ogół warunków, procesów i czynności sprzyjających optymalnemu, 

adekwatnemu rozwojowi jednostki i grup ludzkich. Człowiek dzięki edukacji staje się 

świadomym oraz twórczym członkiem wspólnoty społecznej, kulturowej i globalnej48.” 

 Prawidłowe funkcjonowanie dziecka w grupie przedszkolnej zależy od współpracy 

rodziców z wychowawcami. Aby przedszkolaki miały ułatwiony proces dostosowania, rodzice 

muszą również przejść okres adaptacyjny. Współdziałanie nauczycieli i rodziców powinno być 

zaplanowane oraz przemyślane, nie może być przypadkowe i spontaniczne, ponieważ nie 

przyniesie pozytywnych efektów49.  

Ewa Szulska – Wyrwa szczególnie zwraca uwagę na nauczycieli. Dzieci powinny widzieć 

w nauczycielu wsparcie, pomoc oraz akceptację. Zdaniem autorki wychowawca powinien 

zawsze wspierać dzieci w czynnościach, które sprawiają im trud, na przykład ubieranie się, 

zakładanie butów oraz pocieszać dobrym słowem50. 

 
45 M. Szpecht Tomann, Gdy dziecko się boi, Warszawa 2009, Wyd. Pax 
46 E. Gruszczyk Kolczyńska, Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej 

rozwijających się, Warszawa 2004, Wyd. WSiP 
47 J. Lubowiecka, Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola, Warszawa 2000, WSiP 
48 Z. Kwieciński, Dziesięciomian edukacji w Socjopatologii edukacji, Warszawa 2006, Wyd. PWN, s. 47 
49 I. Nowosad, Bądźmy razem a nie obok, [w:] Wychowanie w przedszkolu nr 5, 2001 
50 E. Szulska Wyrwa, Długi proces adaptacji [w:] Wychowanie w przedszkolu nr 6, 2004 
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Osoba nauczyciela jest bardzo potrzebna w wychowaniu dziecka. Z tego powodu są mu 

stawiane bardzo wysokie wymagania. Podstawowymi kompetencjami wychowawców są: 

• kompetencje interpretacyjne, 

• kompetencje moralne,  

• kompetencje komunikacyjne51.  

Jolanta Andrzejewska uważa, że najlepszą edukację daje dziecku, zbilansowana 

współpraca rodziców i nauczycieli. Wspólna akceptacja oraz współdziałanie znaczących osób 

w życiu dziecka, pozytywnie wpływa na jego rozwój. Zdaniem pisarki harmonię międzydwoma 

środowiskami zapewnią rzetelne informacje o dziecku oraz przedstawienie oczekiwań obydwu 

stron52.Anna Jakubowicz Bryx wskazuje na formy współpracy w edukacji: 

• indywidualne kontakty wychowawców z rodzicami i uczniami, 

• spotkania z rodzicami umożliwiają poznanie celów pracy placówki, jej zadania oraz 

specyfikację, 

• obserwacja i analiza zachowań ucznia pozwala na określenie jego pozycji w grupie, 

•  w kąciku dedykowanym dla rodziców, można pozyskać ważne informacje, wskazówki 

oraz porady dotyczące wychowywania i rozwoju53.  

„Nauczyciel edukacji przedszkolnej ma do spełnienia jedną z najważniejszych ról, gdyż 

kształtuje i rozwija trzon przyszłej osobowości małego człowieka. Pedagog nie może być jedynie 

dydaktykiem, koncentrującym się na zrealizowaniu programu wychowania przedszkolnego, 

powinien być osobą, która bierze odpowiedzialność za rozwój i wychowanie każdego dziecka54. 

Anna Klim Klimaszewska uważa, że przystosowaniu dzieci do przedszkola pomaga 

stwarzanie im sytuacji, w których same mogą poszukiwać rozwiązań.Jednym ze sposobów na 

ograniczenie problemów w tym trudnym czasie są programy adaptacyjne. Pomagają one 

obniżyć lęk występujący u dzieci55. Elżbieta Krupa opisując program adaptacyjny „Dzień 

nowego przedszkolaka” stwierdza, że najistotniejsze jest stworzenie pozytywnego wizerunku 

placówki. Podczas zajęć adaptacyjnych dzieci biorą udział w zabawach integracyjnych oraz 

otrzymują upominki56. 

 
51 R. Kwaśnica, Wprowadzenie do myślenia o wspomaganiu nauczycieli w rozwoju, Wrocław 1994 
52 J. Andrzejewska, Wspieranie rozwoju dzieci przez współpracę nauczyciela z rodziną, Lublin 2005, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej 
53 A. Jakubowicz Bryx, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w warunkach przemian początku dwudziestego 

pierwszego wieku, Bydgoszcz 2004 
54  E. Smak, Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej kreatorem wszechstronnego rozwoju umysłowego 

wychowanków, Nauczanie początkowe, nr 1, 2010/2011, s. 17 
55 A. Klim Klimaszewska, Witamy w przedszkolu: wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska 

przedszkolnego, Warszawa 2010, Wyd. Erica 
56 E. Krupa, Witamy trzylatki [w:] Wychowanie w przedszkolu, nr 7, 2005, s. 406 
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Celem ogólnym każdego programu jest adaptacja dziecka do nowego społeczeństwa.  

Zaś celami szczegółowymi są między innymi: 

• umożliwienie szybkiego przystosowania się dzieci do placówki, 

• pomoc w nawiązywaniu nowych kontaktów dzieci z rówieśnikami oraz pracownikami 

przedszkola, 

• ukazanie pozytywnego wizerunku placówki, 

• zaproszenie rodziców do współpracy, 

• wzmacnianie wiary we własne możliwości przedszkolaków. 

Program wstępnej adaptacji obejmuje kwestionariusz ewaluacyjny, scenariusze zajęć 

oraz zadania przedszkola w procesie adaptacji. Oprócz zajęć adaptacyjnych w sali, są 

organizowane również pikniki rodzinne na świeżym powietrzu.  

Dzieci posiadające szczególne problemy z adaptacją powinny pierwsze dni spędzać 

wraz z rodzicami. Stopniowe rozstawanie się oraz wydłużanie czasu spędzanego w przedszkolu 

ułatwi adaptację.  

 

Zakończenie 
 

Temat procesu adaptacji i wdrażania do  społeczeństwa dzieci jest bardzo ważny i cały 

czas aktualny. Nauczyciele wraz z rodzicami starają się poprzez swoją pracę ułatwiać i umilać 

przedszkolakom ten często trudny okres w ich życiu. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że większość rodziców wskazuje, iż ich dzieci 

posiadają problemy adaptacyjne. Głównym problemem przebiegu tego procesu są zbyt liczne 

grupy dzieci oraz małe sale w placówkach. Brak indywidualnego podejścia do przedszkolaków 

i brak pomoc w każdej trudności napotykanej przez dziecko, wzbudza w nim lęk. W tym wieku 

dzieci przyjmują postawę egocentryczną. Uważają, że są najważniejsze i tylko one potrzebują 

pomocy. Sytuacja ta jest również spowodowana zbyt małą kadrą pedagogiczną. Nauczyciele 

powinni poznać dziecko oraz jego rodzinę. Powinno wystąpić to w formie wzajemnej 

rozmowy. Ważnym zagadnieniem poruszonym a ankiecie była samodzielność. Z badań 

wynika, że większość dzieci posiada obowiązki domowe, takie jak sprzątanie po sobie 

zabawek, wkładanie prania do pralki lub pomoc w przyrządzaniu posiłków. Istotne jest, aby 

przedszkolak usamodzielnił się, ponieważ buduje to jego pozycję w grupie oraz wpływa to na 

łagodniejszy przebieg adaptacji. Dzieci, które radzą sobie z czynnościami dnia codziennego 

czują się pewniej oraz napotykają mniej trudności.Rodzice powinni zwrócić uwagę na to aby 
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ich trzylatki były ubrane w swobodne ubrania, z którymi poradzą sobie same, na przykład 

w buty na rzepy, a nie wiązane, bluzy na suwak a nie na guziki. Przedszkolak powinien czuć 

się swobodnie. Znaczna większość respondentów zaznacza, że jednak to mamy przyprowadzają 

je do placówki. Kolejny punkt dotyczyłuczęszczania dzieci do żłobków. Wśród społeczeństwa 

kształtuje się opinia, że maluchy uczęszczające do takich placówek, lepiej przystosowują się 

do grup przedszkolnych. Jednak z wyników badań można wyraźnie zaobserwować, że znaczna 

większość podopiecznych nie uczęszczała do placówek opiekuńczych dla dzieci poniżej 

trzeciego roku życia. Nie daje to pewności prawidłowego przejścia procesu dostosowywania 

się do grupy. Dzieci w żłobkach mogą napotkać trudności a ich adaptacja może zostać 

zaburzona. Najważniejsze jest pierwsze wrażenie, ponieważ gdy dziecko raz się zrazi, później 

może powielać negatywne zachowania. Osoby wypełniające ankietę stwierdzają, że dzieci 

przychodzą do przedszkola radosne, bez większych problemów. Zdarzają się również sytuacje, 

w których dzieci nie chcą puścić osoby, która przyprowadziła je do placówki. Dzieje się tak 

z powodu stresu wywołanego rozstaniem i obawą, że opiekun po prostu nie wróci. 

Największym problemem podczas pobytu w placówce jest leżakowanie oraz spożywanie 

posiłków. Przyczyną jest zaburzony dotychczasowy rytm dnia. Dziecko twierdzi, że nie jest 

zmęczone i nie chce spać, a to wywołuje u niego stres. Problemy ze spożywaniem posiłków 

mogą wynikać z tego, że przedszkolaki są karmione w domu. Gdy opanują tą czynność 

wcześniej, łatwiej będzie odnaleźć im się w grupie. Kolejny etap to działania przedszkola. 

Grono ankietowanych najliczniej wskazuje, że placówka pozwala na przynoszenie ulubionej 

zabawki. Często odbywa się to w następujący sposób: dyrekcja wybiera jeden dzień 

w tygodniu, w który każde dziecko może przynieść swoją zabawkę. Przedszkolaki posiadające, 

na przykład swojego ulubionego misia czują się bezpieczniej.  

Dzięki organizacji zajęć adaptacyjnych maluszki poznają placówkę wraz z rodzicami. 

Oswajają się z nowym otoczeniem, poznają wychowawców, rówieśników oraz nowe zabawki. 

W tym przypadku nie odczuwają zagrożenia, ponieważ są przy nich rodzice. Placówki decydują 

się też na uczestnictwo rodzin przedszkolaków w festynach oraz piknikach. Ankietowani 

zauważają również zmiany w dzieciach po rozpoczęciu nauki 

w przedszkolu. Staja się one samodzielne, chętniej poznają nowe dzieci oraz same podejmują 

rozmowę.  

Badania  nasuwają następujące wnioski: 

• Najczęstszymi barierami spotykanymi przez dzieci i ich rodziców są zbyt liczne grupy, 

małe sale oraz braki w kadrach nauczycielskich. 

•  Samodzielność znacząco wpływa na prawidłowy proces adaptacyjny. 
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• Uczęszczanie maluchów do placówek opiekuńczo wychowawczych do trzeciego roku 

nie gwarantuje prawidłowego dostosowanie się do grupy przedszkolnej. 

• Znaczna większość rodziców stwierdza, że ich dzieci dzięki uczęszczaniu do 

przedszkola stają się bardziej samodzielne oraz chętniej nawiązują nowe znajomości. 

Pobyt trzylatków w przedszkolu wiąże się ze stresem dzieci oraz ich rodziców. Błędem 

jest straszenie przedszkolem. Mówienie dziecku, że zostanie za kare wzbudza w nim lęk przed 

pobytem w placówce. Opowiadanie o przedszkolu pozytywnych rzeczypowoduje, że dziecko 

wie czego może się tam spodziewać. Zajęcia adaptacyjne powinny odbywać się z dość dużym 

wyprzedzeniem. Dzięki nim maluchy oswajają się z nowym otoczeniem, a przy okazji mają 

przy sobie rodziców. Samodzielne pozostawanie przedszkolaka w placówce musi przebiegać 

etapami. Z dnia na dzień może odbywać się to dłużej. Oczywiście na równi z jego postępami. 

Samodzielność odgrywa ogromne znaczenie w adaptacji. Dzieci wysoko funkcjonujące, łatwiej 

odnajdują się w roli przedszkolaka. Gdy potrafią same się ubrać, zjeść oraz załatwić swoje 

potrzeby fizjologiczne bez pomocy osoby dorosłej czują się pewniej siebie i są odważne 

w podejmowaniu kolejnych działań. Pomocne jest również wprowadzenie rytmu dnia 

obowiązującego w placówce. Dzięki temu dziecko wie czego może się spodziewać oraz co po 

czym następuje.  

Proces ten wart jest poświęcenia większej uwagi. Pogłębianie tej wiedzy wspomaga 

rozwój dzieci oraz ułatwia im poznawanie nowego otoczenia. Gdy poznamy tajniki adaptacji 

możemy zapobiec wielu problemom.  
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DIAGNOZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ DZIECI 6 LETNICH JAKO 

ELEMENT WSPOMAGAJĄCY EWALUACJĘ PROCESU 

DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZEGO 

 

DIAGNOSIS OF SCHOOL READINESS OF 6-YEAR-OLD 

CHILDREN AS AN ELEMENT SUPPORTING THE EVALUATION 

OF THE DIDACTIC AND EDUCATIONAL PROCESS 

 

Streszczenie 

 

Artykuł prezentuje konieczność przeprowadzania diagnozy gotowości szkolnej 

dziecka do podjęcia nauki w szkole. Szczególny nacisk położono na omówienie procesu, 

który stymuluje ich rozwój, pomaga w nabywaniu nowych umiejętności oraz doskonali 

kompetencje., bez której niemożliwa byłaby ewaluacja procesu dydaktyczno -

wychowawczego kwestii, które stanowią słabe strony prezentowanego obszaru. Artykuł 

został opracowany w oparciu o przegląd literatury oraz na podstawie przeprowadzonych 

badań. 

Słowa kluczowe: szkoła, system kształcenia, ewaluacja. 

 

Summary 

 The article presents the necessity to diagnose a child's readiness to begin school 

education. Particular emphasis was placed on discussing the process that stimulates 

children's development, helps in acquiring new skills and improves competences, without 

which it would be impossible to evaluate the didactic and educational issues which are 

the weaknesses of the presented area. The article was preparedon the basis of the literature 

review and conducted research. 

Keywords: school, education system, evaluation. 
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Wprowadzenie 

 Edukacja jest etapem życia jednostki, który pozwala nie tylko na zdobywanie  

i pogłębianie wiedzy w zakresie teoretycznym, ale także umożliwia poznanie pożądanych 

zachowań społecznych, uczy społecznych interakcji, bez których jednostka nie 

potrafiłaby odnaleźć się i funkcjonować w życiu zbiorowym. Rozpoczęcie edukacji jest 

kluczowym momentem, który reorganizuje życie dziecka. Wielokrotnie wiąże się także 

z ogromnym stresem. Rozstanie z rodzicami na czas pobytu w przedszkolu/szkole, 

poznanie nowych ludzi, konieczność dostosowania się do nowych poleceń, oczekiwań i 

obowiązków, niejednokrotnie wywołuje u dziecka silne, negatywne emocje. Ważne jest 

zatem odpowiednie przygotowanie, które zniweluje ewentualny stres oraz pozwoli 

dziecku w płynny sposób wkroczyć w kolejny etap rozwoju. Wszelkie działania z tym 

związane obejmuje etap przygotowania przedszkolnego.  

Przygotowanie przedszkolne stanowi kanwę dla całokształtu edukacji. Wszelka 

wiedza i umiejętności, jakie dziecko zdobywa w przedszkolu dają podstawę do 

rozpoczęcia nauki w szkole. Z uwagi na fakt, iż każde dziecko charakteryzuje się 

odmienną osobowością, predyspozycjami, a także potrzebami uwzględnić należy taki 

charakter pracy, który pozwoli w pełni wykorzystać jego potencjał i umożliwi jego 

rozwój. Podejście indywidualne pozostaje w pewnej opozycji to podstawy programowej, 

która określa obligatoryjne treści i wymagania, jakim powinien sprostać każdy 

przedszkolak. Racjonalny balans pomiędzy tymi dwoma płaszczyznami pozwala 

zachować proces diagnozy gotowości szkolnej dzieci w wieku przedszkolnym. Dzięki 

niemu możliwym jest nie tylko dokonanie oceny stopnia przygotowania dziecka do 

rozpoczęcia nauki w szkole, ale także optymalne wspieranie jego rozwoju.  

 

Pojęcie gotowości szkolnej dziecka oraz definiujące ją wskaźniki 

 

Przygotowanie dzieci sześcioletnich do rozpoczęcia edukacji szkolnej analizować 

należy na tle przemian, jakie dokonują się w życiu współczesnym. Nie sposób nie odnieść 

się do korzystnych zmian warunków społeczno – demograficznych, kulturowych, czy też 

bytowych, które nastąpiły na przestrzeni ostatnich dekad. Całokształt rozważań 

dotyczący gotowości szkolnej sześciolatków obejmuje równolegle sytuację rodzinną 

dziecka oraz wymiar społeczny.  
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Literatura przedmiotu dotycząca możliwości, potrzeb i wyzwań, jakie stawiane są 

współcześnie dzieciom na progu edukacji szkolnej, zawiera różnorodne narzędzia 

definiowane i operacjonalizowane przy użyciu takich pojęć jak: przystosowanie, 

dojrzałość, gotowość szkolna1. Są to podstawowe terminy powszechnie używane 

w kontekście debaty naukowej oraz publicznej dotyczącej rozpoczęcia edukacji.  

Zainteresowanie gotowością szkolną dzieci ma bardzo długą historię.  

W przypadku Polski sięga ona czasów międzywojennych. Główne założenia dotyczące 

tego terminu powstały jednak na terenie Niemiec i Austrii2. Pomimo prowadzenia 

licznych badań, wiele zagadnień w zakresie gotowości szkolnej nadal pozostaje 

niewyjaśnionych, ponieważ dokonanie w tym obszarze diagnozy jest problemem 

interdyscyplinarnym, odwołującym się do dziedziny zdrowia, psychologii, pedagogiki, 

czy metodologii. Obecnie, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, powszechnie używa 

się terminów dojrzałość szkolna, gotowość szkolna i przygotowanie do szkoły, traktując 

je w sposób synonimiczny3. Podstawą zróżnicowania tych terminów mogą być zarówno 

istota i mechanizmy dojrzewania, jak też rola uczenia się w procesie rozwojowym. 

Barbara Wilgocka - Okoń wyjaśnia, iż dokonujące się w dziecku zmiany 

rozwojowe odbywają się w sposób spontaniczny i wiążą się z dojrzewaniem. Kierowanie 

rozwojem przypisuje się tu złożonemu mechanizmowi biologicznemu, jakim jest 

dojrzewanie. Jeden z etapów procesu rozwoju stanowi dojrzałość, która utożsamiana jest 

z dojrzewaniem. Charakteryzuje się ona wrażliwością na oddziaływania zewnętrzne, 

które wpływać mogą zarówno na kierunek, jak i na dynamikę zmian zachodzących 

w rozwoju. W przypadku gotowości natomiast zakłada się, że istnieje możliwość 

ćwiczenia, kształtowania pewnych właściwości dziecka, która stwarza szansę osiągnięcia 

dojrzałości szkolnej. W podejściu tym, w sposób szczególny podkreśla się moment 

przygotowania, czy też gotowości do podjęcia przez dziecko zadań szkolnych4. Granice 

pojęć dojrzałości szkolnej i gotowości szkolnej nie są całkiem wyraziste.  

W literaturze przedmiotu funkcjonują różnorodne definicje gotowości szkolnej, 

które najczęściej przypisują jej charakter dynamiczny. Stefan Szuman, gotowość szkolną 

 
1 M. Buchnet, I. Chmura-Rutkowska, Różnice w poziomie gotowości szkolnej 6-letnich dziewczynek  

i chłopców ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Komunikat z badań, „Studia Edukacyjne” 2013,  

nr 3, s. 239.  
2 K. Szewczuk, Gotowość szkolna dzieci 5- i 6-letnich w zakresie kompetencji matematycznych – analiza 

porównawcza, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce: kwartalnik dla nauczycieli” 2014, nr 3, s. 29.  
3 A. Kopik, Wprowadzenie, [w:] A. Kopik (red.), Sześciolatki w Polsce. Raport 2006. Diagnoza badanych 

sfer rozwoju, Wydawnictwo TEKST Sp. Z o.o., Kielce 2007, s. 9.  
4 B. Wilgocka-Okoń, Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 

Warszawa 2003, s. 10.  
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określa jako: „osiągnięcie przez dzieci takiego poziomu rozwoju fizycznego, społecznego 

i psychicznego, który czyni je wrażliwymi i podatnymi na systematyczne nauczanie  

i wychowanie w klasie pierwszej”5. Uogólniając stwierdzić można, że gotowość szkolna 

zdeterminowana jest dwoma procesami, które potwierdzają jej dynamikę, tj. rozwojem 

biologicznym i uczeniem się, w tym zdobywaniem doświadczeń w sferze społecznej, 

emocjonalnej i motorycznej. Proces osiągania gotowości szkolnej przebiega w sposób 

indywidualny, co oznacza, że uzależniony jest od pewnych typowych uwarunkowań – 

rysunek 1.  

 

Rysunek 1. Uwarunkowania nadające gotowości szkolnej dziecka charakter 

indywidualny 

 

 

 

 

 

 

Źródło: B. Zakrzewska, Przedszkolak idzie do szkoły, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańska 2015, s. 4. 

 

Każde dziecko wkraczające w etap edukacji wyposażone jest w indywidualny 

kapitał, którego źródło tkwi właśnie w trzech płaszczyznach wskazanych na rysunku 1. 

Oznacza to, iż każdy sześciolatek charakteryzuje się innym poziomem gotowości 

szkolnej.  

Inne ujęcie dynamiki gotowości szkolnej proponuje Anna Brzezińska. Autorka 

prezentuje ujęcie, zgodnie z którym gotowość szkolną rozpatrywać należy  

w kategoriach interakcyjnych, ujmując ją tym samym jako efekt: „współgry właściwości 

dziecka i właściwości szkoły (jej oferty edukacyjnej)”6. Proponowane podejście odwołuje 

się do dwóch obszarów, tj. szeroko rozumianego środowiska społecznego oraz 

aktywnego udziału dziecka w tworzeniu dla siebie optymalnych warunków 

rozwojowych. 

Dokonując przeglądu definicji gotowości szkolnej warto odwołać się także do 

koncepcji Daniela Golemana. W proponowanym przez niego ujęciu, gotowość szkolna 

 
5 B. Zakrzewska, Przedszkolak idzie do szkoły, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańska 2015, s. 4.  
6 B. Zakrzewska, Przedszkolak idzie…, dz. cyt., s. 4.  
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definiowana jest przez pryzmat właściwości emocjonalno-społecznych dziecka, wśród 

których autor wymienia: łatwość nawiązywania kontaktu z rówieśnikami i osobami 

dorosłymi, umiejętność współdziałania, zdolność wyrażania swoich potrzeb, ciekawość 

świata, wiarę w siebie, umiejętności kontrolowania się na miarę swojego wieku7.  

Zainteresowanie problematyką gotowości/dojrzałości szkolnej zaowocowało 

podjęciem przez ekspertów licznych prób wyodrębnienia czynników, od których są one 

uzależnione oraz formułowania własnych definicji. Stefan Baley uważał, że przyszłym 

uczniom niezbędna jest zdolność współpracy z rówieśnikami, z kolei Maria 

Przetacznikowa określała dojrzałość szkolną jako adaptacje do wymagań szkoły  

w obszarze wszystkich sfer rozwoju dziecka8. Definicje te uznać należy za nadal aktualne.  

Próba syntetycznego połączenia terminu gotowości i dojrzałości szkolnej 

sprowadza się do konkluzji, iż „właściwa” gotowość szkolna wymaga rozumienia pojęcia 

dojrzałości szkolnej, która określana jest jako: „poziom wszechstronnego rozwoju 

dziecka, który pozwala mu rozpocząć naukę szkolną i bez trudności sprostać 

wynikającym z tego faktu obowiązkom”9.  

Jednym z podstawowych kryteriów, na podstawie których określa się gotowość 

dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej jest: sprawność fizyczna, koordynacja 

wzrokowo-ruchowa oraz ogólna koordynacja ciała i lateralizacja10. Wskaźniki 

definiujące gotowość szkolną dzieci najczęściej określane są w odniesieniu do pojęcia 

dojrzałości szkolnej, a tym samym do procesów uczenia się i rozwoju.  

W zakres pojęcia dojrzałości szkolnej wchodzi: dojrzałość fizyczna (stan 

zdrowia, wzrost i ciężar ciała, sprawność motoryczna i funkcje zmysłów), emocjonalna 

(kierowanie uczuciami, zmiany w nasileniu uczuć, uzewnętrznianie uczuć), umysłowa 

(operacje myślowe, rozumienie symboliki, orientacja w świecie, opanowanie mowy), 

społeczna (poczucie obowiązku, kontakty społeczne, samopoczucie w grupie, zbiorowe 

współdziałanie), wolicjonalna (celowa działalność, wytrwałość w pracy, podejmowanie 

inicjatyw, doprowadzenie podjętych zadań do końca)11. Dojrzałość szkolna definiowana 

jest w sposób kompleksowy ponieważ dotyczy wielu obszarów rozwoju dziecka. 

 
7 Tamże, s. 5. 
8 K. Szewczuk, Gotowość szkolna dzieci…, dz. cyt., s. 28.  
9 J. Ratkowska-Pasikowska, Gotowość szkolna 6-latka. Raport z badań, „Informator Oświatowy” 2013, nr 

2, s. 5. 
10 B. M. Nowak, J. Krawczyk, Uczestnictwo dziecka 6-letniego w edukacji szkolnej, Pedagogium Wyższej 

Szkoły Nauk Społecznych, Warszawa 2014, s. 5.  
11 E. Wieczór, Dojrzałość i gotowość dzieci sześcioletnich do czytania, pisania i wypowiedzi w kontekście 

obowiązku szkolnego – wybrane obszary rozwoju dziecka, pracy przedszkola i szkoły, „Nauki 

Humanistyczno – Społeczne” 2015, z. 426, s. 144.  
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Wymieniając wskaźniki, które definiują dojrzałość szkolną dziecka 6-letniego 

wskazać należy, iż dziecko, które osiągnęło gotowość szkolną:  

- jest dostatecznie rozwinięte fizycznie i ruchowo, zwłaszcza w zakresie precyzyjnych 

ruchów rąk i palców, 

- posiada dobrą orientację w otoczeniu oraz określony zasób wiedzy ogólnej o świecie, 

- jego zdolności komunikacyjne są rozwinięte w takim stopniu, że pozwalają mu na 

zrozumiałe porozumiewanie się zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi, 

- potrafi działać w sposób intencjonalny, tj. podejmować celowe czynności i wykonywać 

je do końca, 

- jest uspołecznione w takim stopniu, aby w sposób zgodny i przyjazny współdziałać  

z rówieśnikami, liczyć się z chęciami i życzeniami innych osób, a także wykonywać 

polecenia kierowane przez dorosłych do całej grupy dzieci, 

- jest na tyle dojrzałe w sferze emocjonalnej, aby rozstać się z matką na czas pobytu  

w szkole oraz kontrolować doświadczane emocje np. lęk, złość i nie uzewnętrzniać ich  

w sposób zbyt gwałtowny12.  

 W pojęciu gotowości szkolnej oraz definiujących ją wskaźnikach odnajdujemy 

treści związane z podmiotowością, samodzielnością i zainteresowaniami dziecka, a także 

z dążeniem do pokonywania trudności i osiągnięciami. Bez względu na zakres 

definicyjny, termin ten skupia uwagę na dziecku i jego aktywności. Diagnoza gotowości 

z kolei nie dokonuje podziału dychotomicznego, tj. nie dzieli dzieci na dojrzałe  

i niedojrzałe, ale na dzieci w różnym stopniu przygotowania do szkoły13. Stopniowalność 

przygotowania determinuje różnorodność potrzeb edukacyjnych.  

Ocena gotowości szkolnej jest powszechnie uważana za jeden z elementów 

wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Stanowi ona także kanwę dla 

projektowania działań wobec dziecka, które ma rozpocząć naukę szkolną i podnosić 

efektywność jego sukcesów szkolnych14. Wszelkiego rodzaju działania powinny być 

dostosowane do poziomu rozwoju dziecka. Dokonując oceny gotowości szkolnej 

sześciolatków – w odniesieniu do wymagań podstawy programowej - należy uwzględnić 

 
12 J. Ratkowska-Pasikowska, Gotowość szkolna…, dz. cyt., s. 5.  
13 A. Frydrychowicz, E. Koźniewska, A. Matuszewski, E. Zwierzyńska, Skala Gotowości Szkolnej, 

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2006, s. 5.  
14 B. Bobik, Analiza przyczyn specjalnych potrzeb edukacyjnych sześciolatków, [w:] A. Szafrańska, 

Sześciolatek w szkole, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. Z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, 

Kraków 2014, s. 96.  
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zatem różnorodność potrzeb edukacyjnych i społecznych dzieci, która wynika z ich 

indywidualnego rozwoju.  

 

Charakterystyka rozwoju dziecka – dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami 

edukacyjnymi 

 

W polskiej tradycji pedagogicznej problem dojrzałości szkolnej zawsze pojawiał 

się w kontekście wyrównywania szans i zapobiegania niepowodzeniom dzieci  

z problemami rozwojowymi i pochodzących ze środowisk o niskim statusie społecznym. 

Zgodnie z tą tradycją, działania podejmowane w zakresie gotowości szkolnej to, 

wyrównywanie szans edukacyjnych i życiowych dzieci, a także poprawa jakości życia 

ich rodzin15.  

Praca z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych traktowana jest we 

współczesnej pedagogice jako priorytet. Podejście to ugruntowane zostało przez 

przyjęcie i rozpowszechnienie nurtu humanistycznego. Pedagogika humanistyczna 

koncentruje się na osobie i autonomii dziecka. Pierwszym krokiem procesu edukacyjnego 

jest identyfikacja potrzeb wychowanków. Założenie wyjściowe stanowi jednak, że 

potrzeby te są zróżnicowane16. Podejście humanistyczne pozostaje kompatybilne wobec 

powszechnie przyjętego stanowiska, że każdy człowiek ma swój indywidualny plan 

rozwoju. Dopiero zgodność na wszystkich jego poziomach determinuje u dziecka 

możliwość sprostania oczekiwaniom rodziców i wymaganiom stawianym mu przez 

szkołę (podstawę programową)17.  Zaznaczyć należy, że o ile gotowość szkolna jest 

pojęciem związanym z rozwojem dziecka, to kryteria jej oceny stanowią pochodną 

systemu edukacji, wymagań nauczyciela i oczekiwań rodziców.  

Na pierwszym etapie rozwój dziecka stymulowany jest przez czynniki wrodzone 

oraz te wynikające z „zasobów” rodziny - tabela 1. 

 

Tabela 1. Źródła czynników stymulujących rozwój dziecka 

Czynniki wrodzone System rodzinny 

 
15 A. Frydrychowicz, E. Koźniewska, A. Matuszewski, E. Zwierzyńska, Skala Gotowości…, dz. cyt., s. 6.  
16 M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba-Żabińska, Wokół przedszkola. Program wychowania 

przedszkolnego, Wydawca Grupa MAC S.A., Kielce 2018, s. 15.  
17 J. Ratkowska-Pasikowska, Gotowość szkolna…, dz. cyt., s. 6. 
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- zdrowie dziecka oraz jego stan 

psychofizyczny zdeterminowane są przez 

kapitał fizyczny  

i emocjonalny, co przekłada się  

na odporność na pracę, 

- odpowiedni kapitał fizyczny  

i emocjonalny ułatwia dziecku 

podejmowanie oraz sumienne 

wykonywanie działań, 

- różnorodne anomalia zdrowotne, np. 

rozwojowe, choroby, niepełnosprawność, 

nadpobudliwość psychoruchowa, a także 

duża wrażliwość emocjonalna utrudniają 

dziecku aktywną adaptację w środowisku 

szkolnym. 

- gotowość szkolna dziecka 

uwarunkowana jest przede wszystkim 

prawidłowym wypełnianiem ról przez 

rodziców, w tym realizowanie funkcji 

opiekuńczej, wychowawczej, 

socjalizacyjnej, a także wspieraniem 

dziecka na progu edukacji,  

- rozwój dziecka zakłócony zostaje  

na skutek szeroko rozumianych 

zaniedbań rodzicielskich,  

- prawidłowy rozwój dziecka utrudniać 

mogą wygórowane oczekiwania 

rodziców w stosunku do jego możliwości 

lub też konfliktowe relacje, 

- adaptacja do środowiska szkolnego 

może być utrudniona także z powodu 

nadopiekuńczości rodziców.  

Źródło: J. Ratkowska-Pasikowska, Gotowość szkolna 6-latka. Raport z badań, „Informator Oświatowy” 

2013, nr 2, s. 6. 

 

 Pierwsza grupa czynników wskazanych w tabeli 1 – czynniki wrodzone - są 

związane stricte z rozwojem psychoruchowym dziecka. Rozwój ten jest procesem 

ciągłym, stopniowym, ale w jego przebiegu obserwujemy tzw. „skoki rozwojowe”. 

Oznaczają one szybkie zmiany w krótkim czasie. „Skok rozwojowy” przebiega w okresie 

5,6 do około 6,6 lat. Jest to istotne przy ustalaniu gotowości szkolnej. Dzieci wchodzą w 

okres przyśpieszonego rozwoju, ale pojawiają się między nimi różnice indywidualne. 

Dziecko „po skoku rozwojowym” cechuje się innym wzrostem, proporcją, jakością 

wszystkich procesów fizycznych, psychicznych i społecznych. Różnice widoczne są więc 

w takich podstawowych cechach jak: odporność na zmęczenie, formy aktywności, czy 

sposoby przyswajania informacji18. Dzieci w wieku 5-7 lat będą się zatem różniły od 

siebie zarówno przed, w trakcie, jak i po zmianach.  

Sytuacja rodzinna oraz społeczna dziecka – stanowiąca drugą grupę czynników, 

– w sposób równie istotny wpływa na jego rozwój. W zależności od stopnia rozwoju 

 
18 E. Wieczór, Dojrzałość i gotowość…, dz. cyt., s. 145.  
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dziecko wykazuje określony poziom gotowości szkolnej. Jak podaje B. Wilgocka-Okoń 

prowadzone w zakresie gotowości szkolnej badania umożliwiły sformułowanie kilku 

istotnych twierdzeń mających znaczenie dla decyzji edukacyjnych. Autorka w sposób 

szczególny podkreśla funkcjonowanie zależności pomiędzy gotowością szkolną  

a środowiskiem. Odwołując się do badań pisze ona, iż różnice pomiędzy warunkami życia 

dzieci mieszkających na wsi i w mieście mają wpływ na powstanie znacznych różnic  

w poziomie gotowości dzieci do szkoły. Różnice te zdecydowanie silniej zaznaczają się 

w obrębie środowiska niż wieku dzieci. Stanowi to podstawę dla sformułowania tezy, iż 

to nie wiek decyduje o dojrzałości szkolnej, ale uwarunkowania środowiskowe 

stymulujące możliwości rozwojowe dziecka19. Oznacza to, że wkraczając w etap nauki 

przedszkolnej dzieci z różnych środowisk charakteryzują się zróżnicowanymi potrzebami 

edukacyjnymi.  

Różnice indywidualne oraz środowiskowe związane z rozwojem dzieci są czymś 

naturalnym. Edukacja nie skupia się zatem na ich niwelowaniu, co jest procesem 

niemożliwym, ale na działaniach, dzięki którym: 

- dzieci rozwijające się wolniej mogą dogonić swoich rówieśników, lepiej funkcjonować 

w sytuacjach życiowych i w pełni wykorzystywać możliwości edukacyjne, 

- dzieci o rozwoju nieharmonijnym mają szansę osiągnąć harmonię rozwojową, co ułatwi 

im funkcjonowanie w szkole i w życiu codziennym, 

- dzieci mieszczące się w szeroko pojętej normie mogą ujawnić swój potencjał, 

- dzieci o zdolnościach szczególnych mogą rozwijać swoje wrodzone predyspozycje  

i osiągać nadzwyczajne sukcesy20.  

Wymienione powyżej działania określane są jako wspomagające dziecko w jego rozwoju.  

 W kategorię zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych wpisane są także potrzeby  

o charakterze specjalnym. Są to potrzeby, jakie w rozwoju dziecka wynikają  

m.in. z: niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, specyficznych trudności  

w uczeniu się, zaburzeń w komunikacji językowej, chorób, doświadczenia sytuacji 

traumatycznej, trudności wynikających z zaniedbań środowiskowych itp.21. Na progu 

edukacji, tego rodzaju trudności mają znaczenie szczególne. Stanowić mogą bowiem 

przyczynę niepowodzeń szkolnych, które utrudniają prawidłowy rozwój dziecka w sferze 

 
19B. Wilgocka-Okoń, Gotowość szkolna…, dz. cyt., s. 20.  
20 E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną 

naukę w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska Sp. z o.o.,  Warszawa 2009, s. 24.  
21 M. Buchnet, I. Chmura-Rutkowska, Różnice w poziomie…, dz. cyt., s. 240-241.  



Diagnoza gotowości szkolnej dzieci 6 letnich jako element wspomagający ewaluację 

procesu dydaktyczno -wychowawczego 

63 

 

poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Niezaspokojenie tego rodzaju potrzeb, m.in. 

poprzez wsparcie ze strony nauczyciela uruchomić może także stopniowy proces 

patologizowania się zachowań dziecka na dalszych etapach nauki.  

Przyjmując jako punkt wyjścia fakt, iż każdy wychowanek jest inny, uznać należy, 

że różnice nie dotyczą tylko płci, wieku, stanu zdrowia, zasobu sił, wyglądu 

zewnętrznego, temperamentu, cech osobowości, ale także zachowania, możliwości 

intelektualnych, preferencji, zainteresowań i zdolności22. Odpowiedź na zróżnicowane 

potrzeby edukacyjne oznaczać powinna zatem pełną akceptowalność dziecięcej 

indywidualności, a realizowane zadania powinny ogniskować się na wspomaganiu 

dziecka w rozwoju samodzielności i gotowości do podejmowania nowych wyzwań.  

 Wskaźników i warunków uczestnictwa w aktywności szkolnej, podobnie jak 

przedszkolnej jest bardzo wiele. Danuta Waloszek jako najistotniejsze wymienia: 

podejście dorosłych do kwestii efektów edukacji przedszkolnej, wyrażanych poprzez 

używanie różnych określeń na rzecz opisu kondycji dziecka „przed szkołą”, stosowane 

modele przygotowania dziecka do rozpoczęcia edukacji oraz możliwości działaniowe 

dziecka. Podejście autorki rodzi dwa zasadnicze pytania, tj. co wiemy, a co wiedzieć 

powinniśmy o „stanie dziecka przed szkołą” oraz do czego nas ta wiedza obliguje, co 

powinniśmy z nią zrobić? 23. Wobec postawionych pytań warto dokonać przeglądu 

literatury przedmiotu pod kątem sposobów osiągania oraz badania gotowości szkolnej 

dziecka.  

 

Sposoby osiągania oraz badania gotowości szkolnej dziecka 

 

Osiąganie gotowości szkolnej przez dziecko jest procesem skomplikowanym, 

długofalowym i wymagającym czasu. Jest to etap w życiu dziecka, kiedy musi ono nabyć  

wiele określonych doświadczeń, przyswoić nowe kompetencje, a także nauczyć się takich 

form myślenia i działania, które umożliwią mu aktywną adaptację do nowych warunków 

w szkole.  

Nowoczesne teorie rozwoju, wyjaśniające proces nabywania przez dziecko 

kompetencji ważnych w osiągnięciu gotowości szkolnej odwołują się do jego aktywności 

 
22 M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba-Żabińska, Wokół przedszkola…, dz. cyt. S. 15.  
23 D. Walaszek, Między przedszkolem a szkołą. Rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki  

w szkole, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2014, s. 232.  
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własnej24. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez D. Waloszek, w opinii rodziców 

i nauczycieli umiejętności szkolne powinny mieścić się w obszarze zadań przedszkola, 

jako swoiste wyprzedzenie nauki w szkole. W tak rozumiane przygotowanie do szkoły 

wliczane są umiejętności w zakresie: czytania, pisania i umiejętności matematycznych25.  

Przyjmując założenie, iż gotowość szkolna jest efektem rozwoju dziecka, 

aktywność własną uznać można za jej konieczny i bezpośredni wyznacznik. Jak 

podkreśla Renata Michalak uczenie się przez dziecko nowych form funkcjonowania nie 

sprowadza się do bezrefleksyjnego zapamiętywania kierowanych do niego informacji, ale 

do aktywnego i zarazem wielostronnego zaangażowania we własny proces rozwojowy26. 

Stosowanie w pracy z dziećmi metod aktywizujących pozwalają im poznawać nowe 

zagadnienia oraz wyjaśniać zjawiska i procesy.  

Gotowość szkolna, która nierozerwalnie łączona jest z procesem rozwoju 

prowadzi do konkluzji, iż nauczanie powinno wyprzedzać rozwój dziecka, tak aby go 

stymulować. Należy przy tym jednak pamiętać, że sześciolatek uczy się w sposób 

konkretny, na namacalnych przedmiotach, najlepiej z zaangażowaniem wszystkich 

zmysłów. W osiąganiu gotowości szkolnej istotne znaczenie ma ruch, zabawy na 

świeżym powietrzu, ale także zabawy stymulujące nadgarstek oraz mięśnie i stawy dłoni. 

Jest to pomocne w przygotowaniu dziecka do zwiększonego wysiłku związanego  

z podjęciem nauki w szkole. Wszelkie zabawy z ciastoliną lub plasteliną przygotowują 

dłoń dziecka do wzmożonego wysiłku związanego z nauką pisania. Rodzice mogą 

wspierać rozwój dziecka poprzez wspólne czytanie książek lub oglądanie wybranych 

programów. Sytuacje te sprzyjają wspólnym rozmowom, rozwijają mowę dziecka, 

wzbogacają jego słownictwo, uczą dłuższych, uporządkowanych wypowiedzi, ale przede 

wszystkim dostarczają wiedzy o świecie. Istotne jest także rozwijanie w dziecku 

samodzielności w codziennych sytuacjach np. ubieraniu się, jedzeniu, sprzątaniu swoich 

rzeczy27. Konsekwencja działań w środowisku domowym ułatwia bowiem 

funkcjonowanie wśród rówieśników i dorosłych w szkole.  

 
24 R. Michalak, Aktywność własna jako mechanizm osiągania gotowości szkolnej przez dziecka,  

[w:] R. Michalak, E. Misiorna, Konteksty gotowości szkolnej, Centrum Metodyczne Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2006, s. 15.  
25D. Walaszek, Między przedszkolem…, dz. cyt., s. 187.  
26 R. Michalak, Aktywność własna…, dz. cyt., s. 15.  
27E. Święcicka, L. Jamrożek, T. Kachulska, Przedszkolak przyszłym uczniem w szkol. Biuletyn Nr 7, 

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Kielce 2017, 

http://sodmidn.kielce.eu/sites/sodmidn.kielce.eu/files/biuletyny/biuletyn7.pdf [dostęp: 09.01.2020, godz. 

17:00].  

http://sodmidn.kielce.eu/sites/sodmidn.kielce.eu/files/biuletyny/biuletyn7.pdf
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Działania w zakresie osiągania gotowości szkolnej powinny być realizowane 

równolegle w środowisku domowym i przedszkolnym. W przypadku środowiska 

przedszkolnego osiąganie dojrzałości szkolnej uzależnione jest od zapewnienia dziecku 

odpowiednich zadań edukacyjnych. Ich treść, rodzaj, struktura oraz atrakcyjność 

wpływają na rozwój wychowanka i przygotowują go do funkcjonowania w roli ucznia28. 

Niezależnie jednak od modelu przygotowania ważne jest scharakteryzowanie 

podstawowych, niezbędnych dyspozycji i umiejętności dziecka, dojących obraz jego 

gotowości szkolnej. Ich zakres określony został obowiązkową dla wszystkich dzieci 

podstawą programową.  

W sytuacji, kiedy podejmujemy próbę diagnozowania dzieci w wieku 5 – 6 lat 

bardziej precyzyjne wydaje się używanie pojęcia gotowości szkolnej niż dojrzałości do 

nauki w szkole29. Badanie gotowości szkolnej dziecka opiera się na przeprowadzeniu 

diagnozy całościowej (holistycznej). Jej skuteczność uzależniona jest od prawidłowego 

doboru metod, które są sposobami zbierania informacji o dziecku30. Definicja metody 

określa ją jako „zespół wszelkich racjonalnie uzasadnionych sposobów postępowania 

diagnostycznego, którego celem jest opis wycinka rzeczywistości”31. Metoda diagnozy 

gotowości szkolnej dotyczy sposobu zbierania, opracowywania, analizy i interpretacji 

danych służących ocenie przygotowania dzieci do nauki w szkole32. Uszczegóławiając 

wskazać można, iż zakres przedmiotowych informacji dotyczy rozwoju dziecka, jego 

kompetencji, cech zachowań oraz zaburzeń i deficytów. Ocena gotowości szkolnej 

dotyczy działań nauczyciela, które prowadzą do rozpoznawania charakterystycznych 

cech rozwojowych dziecka, jego struktury rozwoju oraz wczesnego wykrycia 

ewentualnych opóźnień rozwojowych33.  

Współcześnie znane są różnorodne metody, techniki i narzędzia diagnostyczne. 

W przypadku badania gotowości szkolnej zastosowanie mają jednak te metody, które są 

dostosowane do możliwości rozwojowych i kompetencji emocjonalno – poznawczych 

dziecka. W diagnozowaniu wyróżnić można dwa rodzaje metod: 

 
28 R. Michalak, E. Misiorna, Zadania edukacyjne…, dz. cyt., s. 28.  
29 K. Szewczuk, Gotowość szkolna…, dz. cyt., s. 29.  
30 S. Włoch, A. Włoch, Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Wydawnictwo 

Akademickie Żak, Warszawa 2009, s. 122.  
31 E. Jarosz, E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna, Wydawnictwo Żak, Warszawa 2006, s. 52.  
32E. Święcicka, L. Jamrożek, T. Kachulska, Przedszkolak przyszłym…, dz. cyt.,   

s. 30-31, http://sodmidn.kielce.eu/sites/sodmidn.kielce.eu/files/biuletyny/biuletyn7.pdf [dostęp: 

09.01.2020, godz. 17:00].  
33 S. Włoch, A. Włoch, Diagnoza całościowa…, dz. cyt., s. 123.  

http://sodmidn.kielce.eu/sites/sodmidn.kielce.eu/files/biuletyny/biuletyn7.pdf
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- metody diagnozowania dziecka, 

- metody diagnozowania środowiska wychowawczego34.  

Podstawowe metody diagnozowania dziecka przedstawione zostały w tabeli 2. 

 

Tabela 2. Podstawowe metody diagnozowania dziecka 

Nazwa metody Opis  

Obserwacja - polega na spostrzeganiu, gromadzeniu i interpretowaniu danych  

w naturalnym ich przebiegu, 

- jest to proces uważnego, celowego i zaplanowanego poznania danego 

zjawiska, 

- jako metoda diagnozująca dziecko polega na spostrzeganiu, 

przyglądaniu się występującym cechom zachowań, reakcjom, 

działaniom w różnych sprzyjających okolicznościach oraz 

rozpoznawaniu zjawisk zachodzących między dziećmi, a także 

dostrzeganiu właściwości psychoruchowego rozwoju dziecka, 

- metoda ta pomaga nauczycielowi stawać się bardziej obiektywnym  

w ocenie rozwoju dzieci i efektów własnych oddziaływań 

pedagogicznych, 

- obserwacja jako metoda poznania dziecka będzie metodą  

w pełni wartościową jeżeli przy jej wykorzystaniu zachowana zostanie 

zasada celowości, obiektywności, planowości, selektywności, 

dokładności, 

- do zalet tej metody należy:  możliwość bezpośredniego poznania 

zachowań dziecka w naturalnych warunkach i różnego rodzaju 

sytuacjach,  uzyskanie bardzo bogatego wachlarza informacji  

o dziecku, możliwość poznania, prawidłowości i nieprawidłowości  

w rozwoju dziecka.  

Analiza wytworów 

dziecka 

- jest to metoda, która w połączeniu z obserwacją dziecka podczas 

wytworu daje bogaty obraz jego rozwoju umysłowego, manualnego, 

społecznego, zdolności i cech osobowości, 

- znajduje ona szerokie zastosowanie w pracy diagnostycznej dziecka, 

- nauczyciel ma stały kontakt z dzieckiem i jego wytworami takimi jak: 

rysunki, prace z plasteliny, wycinanki, wydzieranki, prace 

konstrukcyjne, zeszyty, notatki, wytwory techniczne itp.,  

- wytwory dziecka świadczą o jego spostrzegawczości, wyobraźni, 

umiejętności kojarzenia faktów oraz obserwowania świata, a także  

o jego stosunku do pracy, staranności, dokładności, systematyczności, 

wytrwałości, rozwoju wyobraźni,  

- wytwory dziecka stanowią ważne źródło poznania wychowanka, 

- nauczyciel dokonując interpretacji zgromadzonych wytworów  

formułuje wnioski w zakresie umiejętności, sprawności, zdolności  

i wiedzy dziecka.  

Dialog - metoda ta opiera się na wzajemnej interakcji pomiędzy nauczycielem 

a dzieckiem, 

- jest to swobodna rozmowa, podczas której nauczyciel zabiega  

o wymianę informacji, 

 
34 Tamże, dz. cyt., s. 122. 
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- podstawowymi składnikami dialogu są: mówienie i słuchanie oraz 

udzielanie odpowiedzi, 

- uważne słuchanie ma na celu prawidłowe zrozumienie odpowiedzi, 

uchwycenie jej istoty, wyodrębnienie treści służącej realizacji 

postawionego celu, 

- metoda ta jest użyteczna w poznaniu postaw dziecka wobec świata, 

dorosłych, środowiska i siebie, a także w poznaniu opanowanego 

języka, umiejętności wypowiadania własnych myśli, zasobu 

słownictwa, 

-  dialog ułatwia dziecku poznanie samego siebie. 

Testy diagnostyczne - opracowano różnorodne testy diagnostyczne służące do badania 

gotowości szkolnej, które zawierają odpowiednio dobrane zadania,  

- metodę tę można stosować indywidualnie i grupowo, 

- ze względu na różnorodność testów diagnostycznych oraz ich treść  

i formę są one z reguły oceniane/stosowane przez nauczycieli w sposób 

subiektywny. 

Analiza dokumentów - jest to metoda, która najczęściej ma charakter uzupełniający,  

a nie podstawowy, co wynika z braku możliwości jednoznacznej 

interpretacji badanych dokumentów, a tym samym pojawienia się 

pewnego marginesu niedosytu dokonania trafnej i rzetelnej analizy, 

- metoda ta odgrywa zasadniczą rolę w poznaniu uwarunkowań 

środowiska rodzinnego dziecka takich jak: warunki materialne, 

lokalowe, status społeczny rodziców, struktura rodziny oraz  

w zakresie rozwoju i zdrowia dziecka.  

Źródło: S. Włoch, A. Włoch, Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 

Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2009, s. 123, 125-126, 129, 130-131, 147-148,161-163, 192-

193.  

 

Wskazane w tabeli metody umożliwiają przeprowadzenie holistycznej diagnozy 

gotowości szkolnej dziecka. Różnorodność funkcjonujących w praktyce narzędzi 

pozwala na zbadanie znaczących cech rozwoju dziecka, w tym m.in.: 

- w sferze rozwoju fizycznego (badanie sprawności ruchowej, sprawności rąk  

i lateralizację), 

- w sferze umysłowej (badanie spostrzegania wzrokowego, koordynacji wzrokowo-

ruchowej  - przygotowania do pisania – spostrzegania słuchowego, słownictwa  

i poprawności językowej, poziomu widomości ogólnych, wiadomości i pojęć z zakresu 

matematyki, pamięci słuchowej, wzrokowej, ruchowej, uwagi), 

- w sferze społecznej (badanie rozwoju moralnego, stosunku do rówieśników i dorosłych, 

rozwoju emocjonalnego)35. Obszary te pozostają kompatybilne ze wskazanymi w 

podstawie programowej.  

Omawiając sposoby osiągania i badania gotowości szkolnej dziecka podkreślić 

należy szczególną rolę nauczycieli. Mają oni zapewne najtrudniejsze zadanie, zarówno  

 
35 J. Ratkowska-Pasikowska, Gotowość szkolna…, dz. cyt., s. 7.  
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w kwestii adaptacji dziecka do nowych warunków sytuacyjnych, jak też przeprowadzenia 

właściwej diagnozy rozwoju wychowanków.  

 

Zadania nauczycieli w zakresie diagnozowania rozwoju dzieci 

 

Każde dziecko rozpoczynające edukację szkolną charakteryzuje się odmiennym 

stanem posiadanej wiedzy, umiejętnościami oraz cechami osobowościowymi. 

Diagnozowanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole powinno uwzględniać 

wszelkie sfery jego rozwoju, tj. fizyczną, emocjonalną, społeczną i poznawczą. 

Wszystkie zakresy gotowości dziecka do rozpoczęcia edukacji w szkole są jednakowo 

ważne. Przy tak współmiernej korelacji warto pamiętać o indywidualnych różnicach  

w rozwoju dzieci i o tym, iż pełną dojrzałość w poszczególnych sferach osiągają one  

w różnym czasie i tempie36. Ocena tej dojrzałości, utożsamianej powszechnie  

z gotowością szkolną jest zadaniem trudnym i wymagającym posiadania odpowiednich 

kompetencji merytorycznych. Odpowiedzialność w zakresie dokonania właściwej 

diagnozy rozwoju dziecka spoczywa w głównej mierze na nauczycielach nauczania 

przedszkolnego.  

Ogólnym celem współczesnego przygotowania przedszkolnego jest taka jego 

organizacja, która sprzyja maksymalizowaniu szans na powodzenie  

w działaniu/doskonalenie się. Uszczegóławiając ogólny cel edukacji na etapie 

przedszkolnym, przyjąć należy, że zadania powinny koncentrować się na wspieraniu 

dzieci w ich rozwoju37. Od współczesnego nauczyciela przedszkola oczekuje się więc, 

aby był on osobą kreatywną, otwartą, a przede wszystkim ukierunkowaną na rozwój 

dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami38. To powszechne 

społeczne oczekiwanie stawia przed wychowawcą ogromne wyzwanie, ponieważ  

w pierwszej kolejności musi on dokonać trafnej diagnozy rozwoju dziecka, która stanowi 

podstawę stymulowania jego dalszego rozwoju. 

 
36 U. Smok, Diagnoza gotowości szkolnej – wybrane aspekty teoretyczne w zakresie mowy dziecka 

sześcioletniego, „Edukacja Humanistyczna” 2016, nr 1 (34), s. 51.  
37D. Walaszek, Między przedszkolem…, dz. cyt., s. 77.  
38 M. Walęciak, P. Wetoszka, Rola nauczyciela przedszkola w kreowaniu dziecięcej aktywności podczas 

zabaw badawczych, [w:] E. Płóciennik, D. Radzikowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 

2016, s. 43.  
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Zapisy podstawy programowej z 2017 roku39 utrzymały zadania nauczycieli  

w zakresie diagnozowania rozwoju dzieci. Nadal wynika z nich aktualna potrzeba 

diagnozowania rozwoju dzieci, co w praktyce edukacyjnej oznacza konieczność 

wypełniania przez nauczycieli powierzonych im specyficznych zadań, w tym m.in.: 

- dokładne zapoznanie się z wymaganiami ministerialnymi, 

- zgromadzenie lub samodzielne opracowanie właściwych narzędzi diagnostycznych, 

- zapewnienie w sali przedszkolnej odpowiednich warunków techniczno-

organizacyjnych do obserwacji dzieci i wypełniania przez nie zadań testowych, 

- wygospodarowanie czasu w przebiegu dnia na prowadzenie diagnozy i jej 

dokumentowanie, 

- opracowanie działań wspomagających rozwój dziecka i ich realizowanie, 

- monitorowanie zmian zachodzących w rozwoju dziecka i ich interpretowanie pod kątem 

skali i dynamiki, 

- konsultowanie z rodzicami dziecka podejmowanych działań i otrzymanych wyników, 

- wypełnianie zaleceń specjalistów, w tym ewentualnych zaleceń lekarzy, 

- prognozowanie dalszego przebiegu rozwoju dziecka, głowie w zakresie osiągniętej 

gotowości szkolnej, 

- zapobieganie, w miarę możliwości, wszelkim nieprawidłowościom zakłócającym 

przebieg rozwoju dziecka, które dostrzeżone zostały w trakcie dokonywanej diagnozy40.  

Określając rolę nauczyciela w diagnozowaniu rozwoju dziecka warto odwołać się 

do spostrzeżeń D. Waloszek, która piszę, że podstawowym obowiązkiem nauczyciela nie 

jest wypełnianie zadań psychologicznych w zakresie rozwoju, lecz organizowanie 

warunków, aby rozwój ten następował. Zdaniem autorki mniej ważne jest rozeznanie 

nauczyciela w wielości psychologicznych koncepcji rozwoju, bardziej natomiast 

osadzenie edukacji na jednej wybranej teorii rozwoju, która umożliwia rozpoznawanie 

cech oraz właściwości dzieci41.  

 
39Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, Źródło: Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, kształcenia ogólnego 

dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej  

do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealne (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 356).  
40 M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba-Żabińska, Wokół przedszkola…, dz. cyt., s. 19.  
41D. Walaszek, Między przedszkolem…, dz. cyt., s. 81.  
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W praktyce zadania nauczyciela w zakresie określania rozwoju dziecka dotyczą 

wskazania/scharakteryzowania jego cech na podstawie kryteriów składających się  

na ocenę gotowości szkolnej. Dokonana ocena musi odnosić się do zakresu objętego 

podstawą programową. W tabeli 3 przedstawiono główne czynności, które poddawane są 

ocenie podczas dokonywanej charakterystyki rozwoju dziecka.  
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Tabela 3. Kryteria diagnozy na podstawie, których nauczyciel ocenia rozwój dziecka 

Gotowość fizyczna Gotowość emocjonalna Gotowość społeczna Gotowość poznawcza 

- ocenie podlega sprawność 

ruchowa, motoryczna, 

manualna, poprawne 

funkcjonowanie narządu 

wzroku i słuchu, odporność 

na zmęczenie, choroby, 

wysiłek fizyczny, 

- ocenie podlega także 

zdolność do wysiłku 

intelektualnego.  

- ocenie poddawana jest 

umiejętność panowania nad 

swoimi emocjami, kontrolowanie 

ich, 

- analizowane są wybuchy złości, 

płaczu dziecka, popadanie przez 

nie w konflikty z rówieśnikami, 

przejawiana agresja, nadmierna 

wrażliwość, brak cierpliwości, 

stan wycofania się lub stany 

lękowe – wszystkie te 

zachowania świadczyć mogą  

o braku gotowości emocjonalnej 

dziecka.  

- ocenie poddawana jest 

umiejętność nawiązywania 

kontaktów, współdziałania  

w grupie, przestrzegania 

obowiązujących norm, 

-o stopniu rozwoju dziecka w tej 

sferze świadczy stopień 

samodzielności i zaradności 

dziecka w różnych sytuacjach, 

także w sytuacjach trudnych, 

obowiązkowość, poczucie 

odpowiedzialności za swoje 

działania oraz umiejętność 

osiągania celu.  

Rozwój mowy 

Poziom 

operacji 

myślowych 

Poziom 

percepcji 

wzrokowo-

słuchowej oraz 

koordynacja 

wzrokowo-

ruchowa 

Poziom 

koncentracji 

uwagi 

- ocenie podlega 

sposób 

wypowiedzi,  

w tym: 

opowiadanie, 

wyrażanie życzeń, 

stawienie pytań, 

formułowanie 

sądów, 

poprawność 

artykułowania 

wyrazów, zasób 

słów adekwatny 

do wieku.  

- ocenie podlega 

umiejętność 

łączenia faktów, 

inicjowania 

nowych sytuacji, 

tworzenia 

ilustracji, 

klasyfikacji 

przedmiotów 

według 

określonych 

kryteriów, 

zrozumienie 

wydawanych 

poleceń oraz 

- ocenie podlega 

umiejętność 

dokonania analizy 

i syntezy 

wzrokowej  

i słuchowej, 

umiejętność 

kontrolowania 

wzrokiem 

własnych ruchów, 

świadomość 

kierowania 

wzrokiem.  

- ocenie 

poddawana jest 

umiejętność 

słuchania ze 

zrozumieniem, 

tego co mówi 

nauczyciel, 

- rozumienie  

i wykonywanie 

poleceń, 

- koncentracja  

na 

wykonywanych 

zadaniach.  
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instrukcji  

do zadań., 

orientacja  

w najbliższym 

otoczeniu.  

Źródło: U. Smok, Diagnoza gotowości szkolnej – wybrane aspekty teoretyczne w zakresie mowy dziecka sześcioletniego, „Edukacja Humanistyczna” 2016, nr 1 (34), s. 51-52 
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Dokonywana przez nauczyciela diagnoza rozwoju dziecka służy ocenie jego gotowości 

szkolnej. W tym celu nauczyciel wykorzystuje różnorodne metody służące zbieraniu 

informacji, niezbędnych do sformułowania i przedstawienia opinii o charakterze holistycznym. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli skonstruowanych zostało wiele narzędzi 

praktycznych i jednocześnie kompatybilnych z podstawą programową. Niestety, jak wynika  

z coraz częstszych opinii wychowawców realizacja tego bezsprzecznie słusznego zadania, 

jakim jest diagnoza, nadal przysparza im wiele trudności. Mają one charakter organizacyjny,  

w głównej mierze związany z potrzebą wygospodarowania czasu niezbędnego do wypełnienia 

wymaganej dokumentacji oraz częstych i bardzo czasochłonnych kontaktów z rodzicami. Rola 

diagnozy nauczyciela jest jednak na tyle znacząca, że zasadnym jest dokładanie wszelkich 

starań w zakresie usprawniania ich organizacji pracy. 

Dziecko w wieku przedszkolnym doświadcza dynamicznego rozwoju. Dokonanie 

prawidłowej oceny jego poziomu/stopnia jest niezbędne dla rozpoczęcia edukacji szkolnej. 

Rola i zadania nauczyciela odgrywają w tym zakresie kluczową rolę. Od ich prawidłowej 

realizacji zależy jednocześnie permanentne stymulowanie rozwoju wychowanka, jak też 

przebieg jego dalszej ścieżki edukacyjnej.  

 

Charakterystyka terenu badań i badanej grupy 

 

 Teren badań stanowiła szkoła podstawowa zlokalizowana w powiecie łomżyńskim. 

Szkoła dysponuje nowoczesną bazą lokalową. Placówka mieści się na dużym, ogrodzonym 

terenie. Oprócz budynku szkolnego, znajdują się na nim boiska do piłki nożnej, siatkówki, 

plac zabaw dla dzieci, teren rekreacyjny oraz tereny zielone. W budynku mieści się 5 sal 

lekcyjnych, pracownia komputerowa, pokój nauczycielski, biblioteka, niewielka stołówka  

i szatnia z indywidualnymi szafkami dla uczniów Do szkoły uczęszczają uczniowie z pięciu 

miejscowości - obecnie 48 uczniów szkoły podstawowej oraz 18 dzieci oddziału 

przedszkolnego. Kadra pedagogiczna liczy16 osób. Większość pracujących pedagogów 

posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Poziom awansu zawodowego nauczycieli 

przedstawiono na wykresie 1. 
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Wykres 1. Poziom awansu zawodowego nauczycieli 

 

Źródło: Informacje udostępnione przez dyrekcję szkoły,  kwiecień 2020 r.  

 

 Zamieszczone na wykresie 1 dane potwierdzają, iż szkoła dysponuje wysoko 

wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, tj. nauczyciele mianowani – 44%, nauczyciele 

dyplomowani – 38%, nauczyciele stażyści – 12%, nauczyciele kontraktowi – 6%.  

 W badaniach została m.in. analiza przedszkolna. Grupa, której dotyczy analiza liczyła 

9 osób. Na wykresie 2 przedstawiono charakterystykę grupy objętej diagnozą z podziałem na 

płeć.  

 

Wykres 2. Charakterystyka grupy objętej diagnozą pod względem płci 

 

Źródło: Analiza diagnozy przedszkolnej przeprowadzonej w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 

2018/2019.  

 

 Grupa, w jakiej dokonana została diagnoza przedszkolna liczyła 9 osób, wśród których 

56% stanowili chłopcy – 5 chłopców, a 44% dziewczynki – 4 dziewczynki.  

 Teren badań obejmował środowisko wiejskie i został wybrany ze względu na 

następujące komponenty: 

- dobrą znajomość uczniów przez nauczycieli, 

- wysokie kwalifikacje pracujących nauczycieli, co pozytywnie korelować należy  

z zapewnianiem i dbałością o rozwój dzieci oraz dokonywaniem właściwej analizy diagnozy 

przedszkolnej i gotowości szkolnej dzieci, 

- prowadzenie diagnoz wewnątrzszkolnych, 

0
0,2
0,4
0,6 38% 44%

6% 12%

chłopiec0%

20%

40%

60%
56%44%

chłopiec

dziewczynka



Diagnoza gotowości szkolnej dzieci 6 letnich jako element wspomagający ewaluację 

procesu dydaktyczno -wychowawczego 

75 

 

75 

- dysponowanie odpowiednią bazą lokalową oraz wyposażeniem zapewniającym dzieciom 

rozwój, 

- tradycję współpracy szkoły ze środowiskiem domowym dziecka.  

Dane do badań zbierane były od stycznia do czerwca 2020 r.  

 

Ocena gotowości szkolnej dzieci 6-letnich 

 

Zgromadzone dane przeanalizowane zostały w kontekście następującego głównego 

problemu badawczego:  

Jakie elementy zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego 

składają się na ocenę gotowości szkolnej dzieci 6-letnich oraz jakie znaczenie dla systemu 

edukacji i rozwoju dziecka odgrywa przedmiotowy proces diagnozy? 

W niniejszym punkcie przedstawiono dane dotyczące osiągniętej przez dzieci  

6-letnie gotowości szkolnej. Analiza zawiera informacje z całego roku szkolonego 2018/2019, 

które przedstawiono w formie porównania, tj. pierwszy semestr oraz koniec roku szkolnego. 

Niniejsza forma miała na celu dokonanie charakterystyki rozwoju dzieci w wieku 

przedszkolnym, w kontekście osiągniętej przez nie gotowości szkolnej.  

Analiza ma wymiar holistyczny, tj. obejmuje pięć elementarnych warstw rozwoju 

osobowości dziecka, do których należą: warstwa biologiczna, warstwa psychologiczna, 

warstwa socjologiczna, warstwa kulturologiczna, warstwa duchowa.  

 

Wykres 3. Ocena gotowości szkolnej dzieci 6-letnich – warstwa biologiczna 

 

Źródło: Analiza diagnozy przedszkolnej przeprowadzonej w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 

2018/2019. 

 

 Przeprowadzona diagnoza wskazuje, że w I semestrze roku szkolnego większość dzieci, 

tj. 78% znajdowała się na przeciętnym etapie rozwoju sfery biologicznej, zaledwie 22% dzieci 

reprezentowało poziom wysoki. Diagnoza dokonana na koniec roku szkolnego potwierdza 
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rozwój dzieci w tym zakresie, tj. aż 89% osiągnęło poziom wysoki, natomiast 11% pozostało 

na poziomie średnim. Podkreślić należy, że żadne dziecko w badanej sferze nie 

zakwalifikowane zostało w kategorii poziomu niskiego. Uzyskane dane dowodzą, że w grupie 

nastąpił rozwój badanej warstwy. Fakt, że nie wszystkie dzieci osiągnęły poziom wysoki 

świadczy o ich indywidualnych predyspozycjach oraz potrzebach, a także potwierdza 

zasadność prowadzenia zajęć wspomagających rozwój przedszkolaków.  

 

Wykres 4. Ocena gotowości szkolnej dzieci 6-letnich – warstwa psychologiczna 

 

Źródło: Analiza diagnozy przedszkolnej przeprowadzonej w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 

2018/2019. 

 

 Badania warstwy psychologicznej, która jest warstwą najbardziej złożoną, dostarczyły 

informacji, zgodnie z którymi widoczny jest wśród dzieci rozwój jej komponentów 

składowych. Otrzymane dane przedstawiają się następująco: w I semestrze zaledwie 22% 

dzieci reprezentowało poziom wysoki, a 33% poziom przeciętny. Większość dzieci, tj. 55% 

reprezentowało poziom sklasyfikowany jako niski. Diagnoza dokonana w semestrze II 

wskazuje jednak na rozwój osobowościowy dzieci w tym zakresie, tj. aż 67% przedszkolaków 

reprezentowało poziom wysoki, 22% poziom przeciętny, a zaledwie 11% poziom niski.  

 

Wykres 5.  Ocena gotowości szkolnej dzieci 6-letnich – warstwa socjologiczna 

 

Źródło: Analiza diagnozy przedszkolnej przeprowadzonej w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 

2018/2019. 
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Dokonując oceny rozwoju warstwy socjologicznej również zauważyć należy dokonany 

przez dzieci postęp. W semestrze I 67% przedszkolaków sklasyfikowanych zostało jako 

reprezentujących poziom wysoki, natomiast 33% jako reprezentujących poziom średni. 

Semestr II z kolei wykazał zmianę proporcji, które świadczyły o tym, że aż 89% osiągnęło 

poziom wysoki, natomiast 11% przedszkolaków pozostało na poziomie przeciętnym – żadne 

dziecko w badanym okresie, podobnie jak w przypadku warstwy biologicznej,  nie 

sklasyfikowane zostało w kategorii poziomu niskiego.   

 

Wykres 6. Ocena gotowości szkolnej dzieci 6-letnich – warstwa kulturologiczna 

 

Źródło: Analiza diagnozy przedszkolnej przeprowadzonej w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 

2018/2019. 

 

 Oceniając warstwę kulturologiczną w perspektywie dwóch semestrów roku szkolnego 

wskazać należy, że: w semestrze I żadne dziecko nie dysponowało kompetencjami, które 

wskazywałyby na to, że wykazuje ono poziom wysoki, 67% dysponowało natomiast 

kompetencjami z zakresu przeciętnego, z kolei 33% wykazywało niski stopień rozwoju 

badanych umiejętności.  Dane otrzymane podczas badania, jakie miało miejsce w semestrze II 

dostarczają następujących informacji: 56% dzieci osiągnęło wysoki poziom badanych 

kompetencji, 33% poziom przeciętny, 11% poziom niski. Pozwala to wnioskować, że rozwój 

warstwy kulturologicznej dostarcza dzieciom największych trudności.  

Należy podkreślić, że na kompleksowy rozwój przedmiotowej warstwy znaczący 

wpływ, oprócz przedszkola ma także rodzina oraz zasoby lokalne. Są to trzy zasadnicze 

komponenty, których potencjał decyduje o optymalnym zakresie wykorzystania. Znajduje to 

potwierdzenie w informacjach udostępnionych przez dyrekcję szkoły, z których wynika, że 

placówka posiada ograniczony dostęp do instytucji kultury.  
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Wykres 7.  Ocena gotowości szkolnej dzieci 6-letnich – warstwa duchowa 

 

Źródło: Analiza diagnozy przedszkolnej przeprowadzonej w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 

2018/2019. 

 

W semestrze I żadne z dzieci nie wykazywało badanych kompetencji w zakresie 

wysokim, 44% dysponowało kompetencjami z zakresu przeciętnego, z kolei ponad połowa, tj. 

56% przedszkolaków przejawiało badane kompetencje w zakresie niskim. Diagnoza dokonana 

w semestrze II dostarcza następujących danych: już ponad połowa przedszkolaków, tj. 56% 

przejawiała kompetencje z zakresu wysokiego, odsetek przedszkolaków dysponujących 

kompetencjami z zakresu przeciętnego utrzymała się na dotychczasowym poziomie, tj. 44%. 

Wszystkie dzieci podwyższyły swój poziom kompetencji w badanym zakresie – żadne dziecko 

nie otrzymało klasyfikacji na poziomie niskim. Analiza danych pozwala jednak wnioskować, 

że sfera duchowa jest kolejną, zaraz po kulturologicznej warstwą, która wymaga wzmożonej 

pracy umożliwiającej przedszkolakom rozwój. 

 

Wykres 8.  Holistyczna ocena gotowości szkolnej dzieci 6-letnich 

 

Źródło: Analiza diagnozy przedszkolnej przeprowadzonej w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 

2018/2019. 

 

 Holistyczna analiza diagnozy przedszkolnej dzieci 6-letnich pozwala wskazać rozwój 

kompetencji dzieci w poszczególnych zakresach, tj. w semestrze I 55% przedszkolaków 

przejawiało kompetencje na poziomie wysokim, w semestrze II byłoto już 67% 
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przedszkolaków. Odsetek przedszkolaków dysponujących  kompetencjami w zakresie średnim 

utrzymał się na poziomie stałym, tj. 33%. Odsetek przedszkolaków dysponujących 

kompetencjami w zakresie niskim zmniejszył się z 22% do 0%.  

 Analiza holistyczna ujawnia jednak, że żadne z dzieci nie opanowało w 100% 

wszystkich kompetencji. 

 

Interpretacja wyników przeprowadzonej analizy 

 

    Otrzymane w wyniku dokonanych analiz diagnostycznych dane1 jednoznacznie wskazują, 

że żadne z badanych w grupie dzieci nie opanowało wszystkich poddanych ocenie umiejętności 

w 100%. Widoczny jest jednak znaczny postęp i rozwój w zakresie poszczególnych warstw 

konstytuujących osobowość przedszkolaków, tj. w warstwie  biologicznej, psychologicznej, 

socjologicznej, kulturologicznej oraz duchowej.  

 Diagnoza dokonana po każdym z semestrów jednoznacznie wskazuje na rozwój 

osobowościowy dzieci, który przejawia się osiągnięciem przez nie wyższych poziomów 

poszczególnych kompetencji. Ostatecznie zauważyć można, że w roku szkolnym 2018/2019 

zwiększył się odsetek przedszkolaków reprezentujących poziom wysoki –  

z 55% do 67%, odsetek dzieci przejawiających umiejętności na poziomie niskim zredukowany 

został natomiast z 22% do 0%. Otrzymane wyniki pozwalają na następujące konkluzje: 

- dzieci dysponują różnorodnymi umiejętnościami oraz przejawiają różnorodne predyspozycje, 

co wpływa na osiągany przez nie stopień gotowości szkolnej, 

- dzieci osiągnęły gotowość szkolną w stopniu różnym, tj. wysokim oraz przeciętnym, 

- zauważalny rozwój poszczególnych warstw potwierdza efektywność realizowanego 

programu dydaktycznego, 

- stosowanie kart dydaktycznych po każdym z semestrów umożliwia skuteczną ewaluację 

wzrostu umiejętności i kompetencji dzieci, 

- przeprowadzana ewaluacja, poprzez odwołanie do obowiązującej podstawy programowej daje 

możliwość dokonywania oceny stałych komponentów oraz porównywania osiąganych przez 

przedszkolaków wyników, 

- jak wynika z przeprowadzonych analiz, diagnoza gotowości szkolnej jest skuteczną metodą, 

której pozytywny wymiar rozpatrywać należy dualistycznie, tj. stymuluje ona rozwój dzieci 

oraz pozwala na adekwatną ocenę ich umiejętności.  

 
42Analiza dokonana w I oraz II semestrze roku szkolnego 2018/2019.  
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 Otrzymane informacje pozwalają wnioskować, że warstwami, które dostarczają 

dzieciom największych problemów są: warstwa kulturologiczna oraz warstwa duchowa. 

Wskazać należy, że obie te warstwy w dużej mierze stanowią konglomerat działań  

z zakresu środowiska szkolnego, domowego oraz lokalnego.  

 Dokonując oceny kompetencji dzieci, zgodnie z zastosowanym kwestionariuszem 

diagnozy wskazać należy następujące umiejętności2: dzieci są sprawne ruchowo, szybko i 

samodzielnie układają np. puzzle, kolorują pola według wzorów, znają litery i figury, 

wyjaśniają znaczenie podanych słów, odpowiadają posługując się zdaniami rozwiniętymi, 

podają przyczynę i skutek zdarzenia, właściwie wskazują ilości zdań i wyrazów w zdaniach, 

dzielą wyrazy na głoski i sylaby, znają litery i czytają literując wyrazy. Dzieci potrafią 

wymienić nazwy kolejnych dni tygodnia oraz miesięcy. Wiadomości i pojęcia tematyczne 

również opanowały na poziomie wysokim. W większości liczą samodzielnie na konkretach, 

dodają i odejmują oznaczające liczby od 0 do 10. Przedszkolaki podporządkowują się normom 

i poleceniom dorosłych. Chętnie wchodzą w relacje z dorosłymi, sporadycznie wchodzą  

w konflikty z rówieśnikami. Dzieci dobrze radzą sobie z czynnościami samoobsługowymi 

(część z nich potrafi nawet wiązać sznurowadła).  

 Dokonana diagnoza holistyczna przeprowadzona została w odniesieniu do 

obowiązującej podstawy programowej, tj. objęła swoim zasięgiem elementarne płaszczyzny,  

w ramach których należało dokonać oceny. W przypadku badanej grupy,  regularnie 

dokonywane obserwacje oraz stosowane karty diagnostyczne pozwalają na bieżące oraz 

kompleksowe dokonywanie diagnozy.  

 Wyniki badań jednoznacznie potwierdzają znaczenie współpracy pomiędzy 

środowiskiem domowym dziecka, a przedszkolem, która przejawia się np. w warstwie 

kulturologicznej. Z kolei elementy takie jak: podstawa programowa, diagnoza przedszkolna, 

metody aktywizujące stanowią spójny konglomerat dynamicznych założeń, które przy 

świadomym i rzetelnym wykorzystaniu stymulują w dzieciach postawy konstruktywne.  

 

 

Zakończenie 

Zainteresowanie problematyką gotowości szkolnej zaowocowało podjęciem przez 

ekspertów licznych prób wyodrębnienia czynników, od których jest ona uzależniona. W pojęciu 

 
2
Analiza diagnozy przedszkolnej przeprowadzonej w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2018/2019. 
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gotowości szkolnej oraz definiujących ją wskaźnikach odnajdujemy treści związane  

z podmiotowością, samodzielnością i zainteresowaniami dziecka, a także z dążeniem do 

pokonywania trudności i osiągnięciami. W polskiej tradycji pedagogicznej problem gotowości 

szkolnej zawsze pojawiał się w kontekście wyrównywania szans i zapobiegania 

niepowodzeniom dzieci z problemami rozwojowymi i pochodzących ze środowisk o niskim 

statusie społecznym. Wynika to z faktu, iż każde dziecko wkraczające w etap edukacji 

wyposażone jest w indywidualny kapitał w zakresie umiejętności fizycznych, umysłowych, 

kompetencji emocjonalnych i społecznych.  

 Edukacja jest etapem wpisanym w życie każdej jednostki. Jej rozpoczęcie oznacza 

wkroczenie na nowy poziom rozwoju. Wielokrotnie wiąże się to dla dziecka z ogromnym 

stresem, co jak pokazują badania negatywnie wpływa na całokształt procesu dydaktyczno - 

wychowawczego. Ważne jest ułatwienie dziecku adaptacji do nowych warunków, oswojenie 

go z nową sytuacją. Zadania z tego zakresu realizowane są na etapie przygotowania 

przedszkolnego, które finalnie ma pomóc dziecku osiągnąć gotowość szkolną.   

Osiąganie przez dziecko gotowości szkolnej jest procesem skomplikowanym, 

długofalowym i wymagającym czasu. Jest to etap w życiu dziecka, kiedy musi ono nabyć  wiele 

określonych doświadczeń, przyswoić nowe kompetencje, a także nauczyć się takich form 

myślenia i działania, które umożliwią mu aktywną adaptację do nowych warunków w szkole. 

Działania w zakresie osiągania gotowości szkolnej powinny być realizowane równolegle  

w środowisku domowym i przedszkolnym. Ich skuteczność uzależniona jest przede wszystkim 

od prawidłowego doboru metod, które są sposobami zbierania informacji o dziecku.  

Każde dziecko rozpoczynające edukację szkolną charakteryzuje się odmiennym stanem 

posiadanej wiedzy, umiejętnościami oraz cechami osobowościowymi. Diagnozowanie 

gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole powinno uwzględniać wszelkie sfery jego 

rozwoju, tj. fizyczną, emocjonalną, społeczną i poznawczą.  

Przeprowadzona analiza potwierdziła, że badanie gotowości szkolnej dzieci  

6-letnich jest procesem, który stymuluje ich rozwój, pomaga w nabywaniu nowych 

umiejętności oraz doskonali kompetencje. Diagnoza gotowości szkolnej jest czynnością 

niezbędną, bez której niemożliwa byłaby ewaluacja procesu dydaktyczno -wychowawczego.  
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ELEMENTY WSPÓŁCZESNEGO ASPEKTU DOWODZENIA  

 

ELEMENTS OF MODERN ASPECT OF COMMAND 

 

Streszczenie 

Celem artykułu jest zaprezentowanie podstawowych aspektów dotyczących dowodzenia, jego 

funkcjonowania, decyzyjności i odpowiedzialności. Autor szczególną uwagę skupia na 

ukazaniu szeroko pojmowanego systemu dowodzenia, zwłaszcza w toku realizacji zadań na 

rzecz bezpieczeństwa. Dlatego też w treści artykułu przedstawiono analizę podstawowych 

definicji, celów, założeń, strategii działania na rzecz prawidłowo postrzeganego dowodzenia 

opartego o autorytet i geniusz osoby stojącej na czele tego procesu – dowódcy.  

Słowa kluczowe: dowodzenie, system dowodzenia, dowódca. 

 

Summary 

The aim of the article is to present the basic aspects of command, functioning, decision-

making and responsibility. The author focuses his attention on showing the broadly 

understood command system, especially in the course of implementing security tasks. 

Therefore, the content of the article presents an analysis of basic definitions, goals, 

assumptions, strategies of action for correctly perceived command based on the authority and 

genius of the person at the forefront of this process - the commander. 

Keywords: command, command system, commander. 
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W ostatnich latach znacznie przybyło różnorodnych książek i opracowań dotyczących 

zarządzania i kierowania, tak jednostkami jak również całymi zasobami ludzkimi. Dana 

tematyka stała się nie tyle „modna” co pożądana i potrzebna w wielu dziedzinach naukowych 

i aspektach życia codziennego, rozpoczynając od prowadzenia własnej działalności i firmy  

a kończąc na prosperowaniu w wielkiej korporacji i podejmowaniu strategicznych 

rozstrzygnięć. Autorzy i eksperci bardzo często prezentują w najróżniejszych konfiguracjach 

„teorię podejmowania decyzji” i starają się znaleźć optymalne rozwiązanie zmierzające do 

skutecznego działania w tym obszarze. Z zarządzaniem i kierowaniem bardzo często 

utożsamiane jest jeszcze jedno wyrażenie, często pomijane w literaturze, a ilość opracowań na 

ten temat jest zdecydowanie zbyt mała. Specyficzną formą kierowania jest dowodzenie. Być 

może spowodowane jest to trudnością podejmowanej tematyki i tym samym 

odpowiedzialnością za skomplikowane i trafne treści związane z tym zagadnieniem. Pomimo 

tego, że dowodzenie traktowane jest jako „podstawowa forma kierowania” ludźmi, to  

w swojej złożoności nie jest to proces prosty i jak wyniknie w toku dalszych rozważań nie może 

być realizowany przez każdego. 

Aby pojąć specyfikę samego dowodzenia należy odpowiedzieć na pytania które 

doprowadzą nas do zrozumienia prezentowanego zagadnienia a mianowicie: Jak rozumiane jest 

dowodzenie w świetle literatury i praktycznego umocowania? Jakie czynniki wpływają na 

proces dowodzenia i jego końcowy sukces? Jakie przedsięwzięcia powinien realizować 

dowódca, aby zapewnić bezpieczeństwo wykonania postawionego zadania?  

 Chcąc wypatrywać odpowiedzi na powyższe pytania musimy poszukać jak 

najtrafniejszej definicji samego dowodzenia, tak aby nie popełnić błędu na poziomie 

porównywania go z zarządzaniem i kierowaniem. Bardzo często pojęcia te stosowane są 

zamiennie co prowadzi do uogólnień, stosowania skrótów myślowych i błędnego pojmowania 
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rzeczywistości1. Tymczasem rozróżnienie tych pojęć jest niezbędne2 przy próbie tworzenia 

dobrej struktury, sprawnie działającej organizacji a w przypadku dowodzenia – jednostki 

organizacyjnej. Zarządzanie to przede wszystkim odpowiedź na pytanie: Dokąd zmierzamy? 

Stanowi globalne, szerokie ujęcie ustalania celów dla organizacji poprzez strategiczne decyzje 

na wysokim poziomie organizacyjnym. Kierowanie to „zarządzanie niższego rzędu”, 

opierające się na pytaniu: W jaki sposób? Jak należy przydzielić zadania poszczególnym 

grupom organizacyjnym aby osiągnąć zakładany cel. Rozległość tematyczna zarządzania  

i kierowania jak już zostało to zauważone na wstępie, jest bardzo szeroka i nie stanowi 

głównego problemu podejmowanej tematyki, niemniej należałoby zauważyć, że proces 

zarządzania w sytuacjach kryzysowych ma już bardzo dużo cech wspólnych z dowodzeniem. 

„Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych nie jest niczym innym jak dobrym zarządzaniem pod 

presją. Adrenalina może krążyć szybciej, ale to jedynie pomaga się lepiej skoncentrować. 

Dobrzy menedżerowie prosperują w sytuacjach pełnych napięcia i to właśnie oni sprawdzają 

się w sytuacjach kryzysowych”3. W przypadku dowodzenia bardzo ważnym czynnikiem jest 

presja czasu a dokładniej, wynik podjętej decyzji w jak najkrótszej jednostce czasu. 

Dowodzenie można zdefiniować jako funkcję4, która musi być sprawowana w sposób bardziej 

lub mniej ciągły, aby siły mogły istnieć i działać na rzecz realizacji zakładanego celu. Ważnymi 

czynnikami charakteryzującym proces (funkcję) dowodzenia jest istnienie i działanie5. Bez 

któregokolwiek z tych czynników dowodzenie staje się bezskuteczne i zarazem bezsensowne. 

Aspekt ciągłości dowodzenia to również cecha rozróżniająca go od kierowania, Dowodzenie 

często postrzegane jest jako proces, w którym dowódca narzuca swoją wolę i sposób działania 

poprzez rozkazy, poparte elementem planowania, organizowania, przewidywania, 

motywowania oraz kontrolowania. Dowodzenie to szybka reakcja na zaistniałą sytuację. 

Szybkość działania w znacznym stopniu wpływa na bezpieczeństwo i skuteczność realizowanej 

akcji. Przy przeprowadzaniu ataku najważniejsza jest szybkość decyzji i elastyczność działania. 

Im czas potrzebny na podjęcie danej, trafnej i bezpiecznej decyzji w odpowiedzi na zaistniałą 

 
1 Przykładem jednorodnego postrzegania zarządzania i kierowania jest następująca definicja: Pojęcie zarządzania 

(kierowania) najprościej można opisać jako sztukę rozumnego osiągania wyznaczonych celów za pomocą 

posiadanych środków. Współcześnie definiowane jest ono jako działanie kierownicze obejmujące takie obszary 

aktywności jak: planowanie, organizowanie, decydowanie, motywowanie, nadzór i kontrola. W. Mołek, K. Stec, 

R. Marciniak, Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym [w:], Bezpieczeństwo 

narodowe I Wydawca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2011, s. 53. 
2 W języku angielskim nie ma rozróżnienia pomiędzy zarządzaniem a kierowaniem. Określane jest to pojęciem 

„management” które definiuje jednocześnie kierownictwo, zarząd, naczelnictwo, dyrekcję, władanie. 
3 J. Prońko, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek, Kryzys i zarządzanie, Wyd. Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko Biała 

2006, s. 158. 
4 Tak jak kierowanie jest jedną z podstawowych funkcji zarządzania. 
5 O czynnikach wpływających na proces dowodzenia szerzej w dalszej części pracy. 
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sytuację jest krótszy, tym „proces dowodzenia” przybierze charakter intuicyjnego działania  

i sprawi, że dowodzenie będzie po prostu skuteczne. Do tego właśnie zmierza współczesne 

dowodzenie, gdzie presja czasu nie może wpływać deprymująco na dowódcę a tylko 

motywująco. 

W trakcie upływającego czas należy przedsięwziąć wszelkie działania, które 

doprowadzą do realizacji głównych założeń dowodzenia polegających na: 

- ocenie zagrożenia poprzez ustalenie jego rodzaju i przewidywanego kierunku rozwoju,  

- określeniu i koncentracji sił i środków6 niezbędnych do bezpiecznej realizacji zadania, 

- określeniu zadań i organizacji poszczególnych podmiotów biorących udział  

w realizacji, 

- określeniu ogólnego zamiaru sposobu realizacji zadania poprzez nakreślenie 

wariantów działania 

- zorganizowaniu systemu dowodzenia, łączności i obiegu informacji, 

- koordynowaniu przygotowania zabezpieczenia logistycznego, medycznego  

i technicznego, 

- koordynowaniu i nadzorowaniu przebiegu działań. 

Dowodzenie to myślenie, analizowanie i działanie – wszystko jednocześnie i zależnie 

od siebie. Dowodzenie jest tak silnie powiązane z innymi, licznymi czynnikami, kształtującymi 

końcowy efekt zwycięstwa, że niemożliwe staje się podanie jednej lub kilku „naczelnych” 

zasad, które powinny rządzić strukturą oraz sposobem działania. Idealny system dowodzenia, 

podobnie jak państwo Platona, istnieje tylko w niebie.  

Naczelne zasady rządzące dowodzeniem są stałe, natomiast sposób ich osiągnięcia jest 

i powinien być zmienny. Zmienność i nieprzewidywalność taktyki7 świadczy o przebiegłości  

i dojrzałości dowodzącego. Nie należy poruszać się ciągle w tych samych wariantach 

zadaniowych oraz sztywno trzymać się narzuconych procedur ponieważ: „Strategii zwycięskiej 

bitwy nie da się powtórzyć. Liczba możliwych reakcji jest niewyczerpana”8. Taktyka powinna 

być dostosowana do panujących okoliczności, zależnie od formacji, czasu oraz „modelu 

 
6 Siły i środki walki zbrojnej to nic innego, jak odpowiednio wyposażeni, uzbrojeni i wyszkoleni żołnierze, 

zorganizowani w stosowne do celów i zadań struktury bojowe. Za: S. Koziej, Teoria sztuki wojennej, Bellona, 

Warszawa 2011, s. 53. 
7 Taktyka – sam termin jest pochodzenia greckiego i oznaczał dosłownie układać, porządkować, ustawiać w szyku 

bitewnym. W sensie ogólnym zaś taktyka to tyle, co metoda postępowania, umiejętność używania 

rozporządzalnych sił dla osiągnięcia zamierzonych celów. Patrz: S. Koziej, Teoria sztuki wojennej, Bellona, 

Warszawa 2011, s. 34-35, za: W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 

1985, s. 416. 
8 Sun Tzu, Sztuka Wojny, HELION, Gliwice 2013, s. 39. 
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dowodzenia”. Sposoby osiągnięcia zamierzonego celu są różne, tak jak zmiennie postrzegane 

jest samo dowodzenie. 

„Dowodzenie – ukierunkowana działalność dowódcy, realizowana w ramach działań 

policyjnych, zapewniająca wysoką zdolność sił i środków Policji do osiągnięcia celu tych 

działań oraz charakteryzująca się szczególnie sprawnym, jednoosobowym podejmowaniem 

decyzji i ponoszeniem za nie odpowiedzialności, precyzyjnym rozdziałem i kontrolą przebiegu 

czynności”9. Realizowane jest w trakcie przygotowania jak i wypełniania zadań w przypadku 

zagrożenia życia i zdrowia. Jak wskazuje powyższa definicja, istotnym elementem dowodzenia 

jest ponoszenie odpowiedzialności za podejmowane decyzje. I tutaj niestety (w odróżnieniu do 

kierowania) skutkiem błędnie podjętej decyzji może być narażenie na utratę życia i zdrowia 

„wykonawców”, podwładnych funkcjonariuszy realizujących rozkazy. W przypadku 

kierowania skutki są zazwyczaj materialne. 

Samo dowodzenie jest procesem który zachodzi w ramach systemu. Procesem, który 

wykorzystuje zebrane informacje w celu skoordynowania ludzi i rzeczy dla osiągnięcia 

postawionych przed nimi zadań. Celem systemu dowodzenia jest zyskanie pewności, co do 

skuteczności każdego czynnika, skoordynowanego wzajemnie, by osiągnąć zakładany, 

optymalny rezultat. Współczesny system dowodzenia powinien być tak zorganizowany, aby 

umożliwiał trafne zaplanowanie10 działań z zapewnienie elastycznego i szybkiego reagowania 

na zmiany sytuacji.   

W celu osiągnięcia skuteczności i pewności działań, trzeba w pierwszej kolejności 

posiadać wszystkie użyteczne i praktyczne informacje. Im jednak informacji jest więcej, tym 

większe prawdopodobieństwo podejmowania błędnych decyzji na skutek rozróżnienia 

informacji istotnych od nieistotnych, prawdziwych od fałszywych. Stwierdzenie Clausewitza 

zawiera dużo prawdy: „wiele wiadomości otrzymywanych na wojnie jest sprzecznych, jeszcze 

więcej jest fałszywych, a najwięcej – niepewnych”. Wydawać by się mogło, że rozwiązanie 

tego dylematu jest niemożliwe, chyba że przytoczymy postać Napoleona, który mówił  

o „wyższym pojmowaniu” opartym nie tylko na wyszkoleniu i praktyce, na racjonalnej 

kalkulacji ale o intuicyjnym osądzie. Zastane sytuacje wojenne, zdarzenie bojowe opierające 

się na takich samych faktach i informacjach przez różnych wodzów, dowódców będą 

rozwiązane w odmienny od siebie sposób, a każde rozwiązanie może okazać się skuteczne. 

 
9 Zarządzenie nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 września 2014 r. w sprawie metod i form 

przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi, §2.1.,pkt 1. 
10 Planowanie działania jest najważniejszą fazą procesu dowodzenia, od niego zależy skuteczne użycie sił i 

środków w walce, a w rezultacie wykonanie zadania. Patrz: P. Makowiec, M. Mroszczyk, Taktyka walki  

w terenie zurbanizowanym, Difin,Warszawa 2012, s. 192. 
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W dowodzeniu nie prosperuje pojęcie „nadmiaru informacji”. Skuteczny i mądry 

dowódca potrafi rozróżnić dane prawdziwe, dające obraz rzeczywistej sytuacji, od informacji 

małoistotnych, zakłócających jedynie proces podejmowania decyzji. Duża liczba przydatnych 

wiadomości wpłynie na szybkość i trafność wydanych rozkazów, na osiągnięcie pożądanego 

celu. 

 Z pewnością głównym celem dowodzenia jest poznanie planów przeciwnika,  

a następnie podjęcie wszelkich działań, aby te plany okazały się nierealne i pozostały w sferze 

marzeń. Aby wroga pokonać trzeba go najpierw poznać i zaznajomić się z jego standardami, 

schematami działania. Głównymi czynnikami (często postrzeganymi jako obowiązki) 

wpływającymi na ten proces są założenia iż: 

- dowodzenie musi koordynować i zorganizować wszystko czego potrzebują podległe siły by 

istnieć (zapotrzebowanie logistyczne, medyczne itp.), 

- dowodzenie umożliwia wykonanie właściwego zadania w sposób szybki, ciągły i bezpieczny 

(planowanie i nadzorowanie działań). 

Oba czynniki: istnienie i działanie są ściśle ze sobą powiązane a proces dowodzenia nie 

może bez nich istnieć i być prawidłowo realizowany. Dowodzenie w praktyce obejmuje szereg 

aspektów zależnych od siebie. Na ważnym miejscu znajduje się również zbieranie informacji 

o siłach własnych i siłach przeciwnika, o ukształtowaniu terenu i warunkach atmosferycznych. 

Wszystkie informacje są zbierane, przechowywane, segregowane, odpowiednio dobierane, 

przedstawiane. Na podstawie informacji wypracowuje się alternatywny, optymalny sposób 

realizacji zadania. Idealny system dowodzenia powinien być w stanie zgromadzić trafne 

informacje w sposób ciągły, wyczerpujący, selektywny i szybki. Ważna jest umiejętność 

oddzielenia prawdy od fałszu oraz rzeczy istotnych od nieistotnych a następnie kompetentnym 

przedstawieniu ich w sposób jasny, szczegółowy i wyczerpujący. Umiejętność prezentacji 

wyników i analizy posiadanych informacji jest bezsprzecznie najważniejszą cechą 

osobowościową dowódcy realizującego dane zadanie bojowe. To przecież w końcowej fazie 

„wykonawcy” są odzwierciedleniem myśli realizacyjnej dowódcy. 

Do kolejnych czynników wpływających na proces dowodzenia możemy zaliczyć: 

- rozwój techniki, 

- ilość sumaryczna podmiotów podległych dowodzeniu (zwiększenie stopnia skomplikowania 

dowodzenia). 

Rozwój techniki wymusza ciągły postęp: tak procesu dowodzenia, jak osób 

decydujących o kierunkach działań realizacyjnych. Zadania dowodzenia są odwieczne. 

Dysponujący danymi, bardzo zróżnicowanymi siłami, dowódca z epoki kamiennej, tak samo 
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stawał wobec nich jak jako współczesny wódz. Na ogół mniejsze, prostsze i powolniejsze  

w działaniu, na tyle zadania dowódcy były również prostsze w realizacji. Tak jak funkcje 

dowodzenia zazwyczaj nie podlegają zmianom to pozostające w dyspozycji środki, jakie mamy 

obecnie są rezultatem długiego i ciągłego rozwoju. 

Charakter zadania nie jest jedynym determinantem ilości informacji wymaganych do 

wykonania zadania. Ważna jest struktura instytucji, im bardziej rozwinięta (duża ilość 

podmiotów pośrednich, wydziałów, jednostek organizacyjnych) tym większa ilość szczebli 

dowodzenia, większa ilość przetwarzanych informacji, większa możliwość zniekształcenia 

informacji i w ostateczności błędnej decyzji, której konsekwencje poniesie dowódca. 

Spośród przytoczonych powyżej czynników wszystkie odgrywają znaczącą rolę  

w całym procesie dowodzenia zmierzającym do osiągnięcia końcowego sukcesu, 

niemożliwego jednak bez elementu łączącego i scalającego, jakim jest sam dowódca. Aby 

dobrze wypełniał on swoje obowiązki musi być postrzegany jako charyzmatyczny geniusz 

posiadający odpowiednie umiejętności i mający predyspozycje do realizacji swoich myśli. 

Charyzma dowódcy (podstawa przywództwa charyzmatycznego), „czyli szczególne cechy 

osobowości przywódcy, pozwalające mu oddziaływać na innych”11, umożliwia wypełniać  

w całości proces dowodzenia i jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo swoim podwładnym. 

  Jedną z głównych umiejętności dowódcy jest motywowanie swoich podwładnych do 

działania. Aby zmotywować podwładnych, dowódca sam musi być zmotywowany bądź też 

musi oszukiwać przez cały czas wszystkich wokół (siły moralne). Motywacja jest postrzegana 

jako gotowość do podjęcia określonego działania na wszystkich szczeblach dowodzenia, 

napędza cały proces decyzyjny a połączona ze skutecznością i determinacją tworzy idealny 

proces. „Dowódcy muszą mieć możliwość i determinację do wykonania zadania bojowego. 

Muszą być zdolni do subordynowania podwładnych w czasie niepowodzenia i zagrożenia”12. 

Wiedza i umiejętności przywódcze dowódcy w głównej mierze zależą od jego talentu  

i predyspozycji, ale nie tylko. Ważnym elementem jest również przygotowanie teoretyczne 

(nauka) i praktyczne (zdobywanie umiejętności). Niewątpliwie jest to proces długotrwały,  

a doświadczenie i umiejętności praktyczne nabywane są z biegiem czasu. Żadna nauka nie 

zastąpi geniuszu i intelektu.  

Przewagę nad przeciwnikiem uzyskuje się na skutek intelektualnych możliwości 

dowódcy. Sztuka właściwego dowodzenia stwarza przewagę. Przewagę mentalną, jak również 

 
11 R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 576. 
12 K. Jałoszyński, Jednostka kontrterrorystyczna – element działań bojowych w systemie bezpieczeństwa 

antyterrorystycznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2011, s. 110. 
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tą rzeczywistą na polu walki. To nie tylko liczebność wojska, rozwój technologiczny, 

dominacja taktyczna decydują o końcowym zwycięstwie. Każdy dowódca powinien posiadać 

charakter i osobowość; cechować się mądrością, wiarygodnością, dobrocią, odwagą ale 

również i surowością. Dobry dowódca to taki, który dużo wymaga od swoich ludzi ale również 

i od siebie. Ma dobrze wypełnione poczucie misji i jest szanowany przez swoich podwładnych. 

Powinien być jednocześnie wszechstronnie utalentowany i skuteczny w swoich działaniach. 

„Generałów cechuje mądrość, wiarygodność, dobroć, odwaga i surowość (…), jeżeli generał 

jest wszechstronnie utalentowany, państwo będzie silne”13. Niestety, bez kompetentnego 

dowódcy obdarzonymi odpowiednimi cechami i umiejętnościami, sprawność dowodzenia 

może ulec deformacji, a w następstwie postawione cele i zadania mogą zostać nieosiągnięte. 

Najważniejszą oceną działań dowódcy jest postrzeganie go przez pryzmat skuteczności, 

czyli zdolności do osiągnięcia założonego i wyznaczonego celu. Umiejętności analityczne, 

merytoryczne, społeczne mogą wzmocnić skuteczność dowódcy w momencie gdy są one 

powiązane z doświadczeniem zawodowym i życiowym. Narzędziem skutecznego dowódcy 

oraz sposobem przekazywania własnych idei bojowych i strategicznych są rozkazy, które 

wypełniają mechanizm działania systemu dowodzenia. 

Rozkazy winne być jasne i jednoznaczne, a podwładni muszą w nich otrzymać 

wszystko, co potrzebują wiedzieć, lecz nie więcej. Nadmiar zawartych treści w rozkazie 

komplikuje proces realizacji zadania i niepotrzebnie wprowadza czynnik zawiłości. Zwięzłość 

i trafność postawionego rozkazu skutkuje szybkością jego wykonania i pewnością 

podwładnych w zrozumieniu intencji dowódcy. Źle skonstruowane rozkazy prowadzą do 

dezorientacji wojska, jak również wpływają na negatywne postrzeganie przełożonego. 

„Dezorientacja psychologiczna powstaje w zasadzie z poczucia dowódcy, że wpadł on do 

pułapki”14. Taka sytuacja w krótkim czasie doprowadzi do destabilizacji sytuacji i utraty 

kontroli nad ludźmi i w konsekwencji mającymi zajść zdarzeniami. Narazi na 

niebezpieczeństwo wszystkie podmioty realizacyjne. Głównym celem współczesnego 

dowodzenia powinno być zachowanie pełnej zdolności bojowej jednostki poprzez zapewnienie 

bezpieczeństwa dla osób wykonujących zadanie. To nie realizacja postawionego (często 

błędnego lub nieprecyzyjnego) rozkazu za wszelką cenę, tylko kalkulacja niepotrzebnie często 

podejmowanego ryzyka, którego skutkiem może być utrata życia lub zdrowia realizatorów. 

Główną zasadą dowodzenia powinna być zasada utrzymania bezpieczeństwa wszystkich 

 
13 Sun Tzu, Sztuka Wojny, HELION, Gliwice 2013, s. 14. 
14 B. H. Liddell Hart, Strategia-  działania pośrednie, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 

1959, s. 359. 
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uczestników zdarzenia. Bezpieczeństwo podejmowanych działań powinno być naczelną 

dyrektywą dowódcy, wpływającą na wybór taktyki działania oraz rodzaj i zakres stosowania 

sił i środków. Świadome poczucie bezpieczeństwa osób realizujących zadanie wpływa na 

skuteczność działań, rozwagę i dokładność realizacji założonych celów. 

Nieodpowiedzialny dowódca jest zagrożeniem nie tylko dla powodzenia akcji bojowej 

ale głównie dla samych wykonawców zadania. „Trochę wyobraźni! Jej brak głupcy mylą  

z odwagą. Kiedy głupiec ma władzę nad innymi ludźmi, to trzeba się bać…”15. Wyobraźnia  

i odpowiedzialność, umiejętność przewidywania przyszłości, rozwoju sytuacji, 

perspektywiczność i odpowiednie kompetencje – to kolejne cechy dowódcy decydenta  

i organizatora walki. Ale czy są to cechy przynależne jedynie dla dowódcy? Czy wykonawcy 

to tylko „realizatorzy” myśli przywódczej? W łańcuchu dowodzenia każdy ponosi 

konsekwencję swojego postępowania i podjętych decyzji. „Są tacy. Wiadomo, że każdy szuka 

jakiejś sposobności osiągnięcia sukcesu. Jeden wyróżnia się odwagą, drugi mądrością (…). Ale 

biada dowódcy, który otoczy się lizusami, zamiast nagradzać niezależnie myślących. Biada, bo 

gdy uwierzy w swą nieomylność, wkroczy na ścieżkę błędów zagrażających życiu żołnierzy  

i bezpieczeństwu państwa”16. 

 Aby skutecznie prowadzić proces dowodzenia potrzebny jest przywódca geniusz oraz 

podwładni realizujący rozkazy ale również niezależnie myślący i potrafiący podejmować 

integralne decyzje w sytuacjach nagłych i niespodziewanych, gdy nie jest możliwe otrzymanie 

wytycznych od dowódcy. Dowodzenie rządzi się pewnymi zasadami (pozytywnymi  

i negatywnymi), których przestrzeganie zapewni skuteczność i bezpieczeństwo działań. Do 

zasad pozytywnych możemy zaliczyć:  

- określenie celów wedle posiadanych środków, 

- cel traktowany jako nadrzędna potrzeba, 

- wybieranie najmniej przez przeciwnika oczekiwanych kierunków (lub sposób) działania, 

- wykorzystywanie kierunku najmniejszego oporu, 

- wybieranie drogi działania pozwalającej zagrażać celom alternatywnym, 

- przestrzeganie elastyczności planu i ugrupowania wojsk, by można było dostosować je do 

okoliczności. 

 Do zasad ujemnych (negatywnych) kierowanych do dowódcy zaliczymy: 

- nie rzucaj do natarcia głównych sił, dopóki przeciwnik ma się na baczności, 

 
15 Grom siła i honor z generałem Sławomirem Petelickim rozmawia Michał Komar, Wydawnictwo Literackie, 

Warszawa 2013, s. 110. 
16 Tamże, s. 158. 
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- nie wznawiaj natarcia na tym samym kierunku lub w tym samym ugrupowaniu17. 

 Zasady dowodzenia kładą nacisk na stosowanie „forteli taktycznych”, siła postrzegana 

jako błędne koło lub raczej spirala nie jest domeną prawidłowego myślenia i realizowania 

zadania do wykonania. Prawdziwym szczytem doskonałości i fenomenu (geniuszu) jest 

pokonanie przeciwnika bez podejmowania walki. Osiągnięcie sukcesu bez zbędnego ryzyka  

i narażania ludzi na utratę życia lub zdrowia to doskonałość i dojrzałość dowodzenia. 

Siła (uderzenie, atak) bezpośrednio skierowana na główny potencjał przeciwnika bardzo 

często skutkuje dużymi stratami własnymi. Kiedyś – podstęp, dzisiaj – zaskoczenie, decyduje 

o uzyskaniu przewagi nad przestępcami. Poprzez niestandardowość rozwiązań oraz szybkość 

przeprowadzanych działań realizacyjnych wykonuje się postawione zadanie. „Wojna to Tao 

podstępu”18. Końcowy sukces to często wyznacznik stosowania następujących myśli: „Atakuj 

gdy jest nieprzygotowany, idź tam gdzie się ciebie nie spodziewa”19. Podstęp jest istotą 

zwycięstwa. Wywołuje dezorientację i leży u podstaw manipulowania wrogiem. Większość 

skutecznych działań opartych jest na zaskoczeniu i przechytrzeniu przeciwnika. 

 Wszystkich aspektów i tajników dowodzenia nie da się precyzyjnie opisać i określić; 

zawrzeć w krótkim opracowaniu ani w obszernej książce. Mistrzowie tego fachu uczą się latami 

nie w teorii, ale na polu walki, poznając jego najskrytsze tajemnice praktyczne. Najlepszy 

system dowodzenia na swoim czele powinien mieć geniusza taktycznego, który opanował 

podstawowe elementy organizacyjne, potrafi wykorzystać najnowsze środki techniczne do 

osiągnięcia przewagi, zna procedury działania na polu walki, umiejętnie zdobywa, przetwarza 

i analizuje informacje niezbędne do wypracowania wyższości nad przeciwnikiem  

i zaplanowania wariantów działania, potrafi precyzyjnie wydawać rozkazy przy pomocy 

środków łączności lub bezpośrednio, kontroluje przebieg wydarzeń i reaguje w zależności od 

potrzeb. Tak jak strategia to suma zwycięstw taktycznych tak dowodzenie to umiejętność 

taktycznego wypracowania dominacji. Osiąganie strategicznej przewagi i kontrolowanie 

taktycznej nierówności – to zapewnia końcowy sukces i osiągnięcie postawionego celu. 

Należałoby jednak pamiętać, że informacje niezbędne w przypadku zaistnienia sytuacji 

bojowej do skutecznej reakcji to: siły i środki przeciwnika, liczebność i stopień uzbrojenia, 

usytuowanie w terenie, odpowiednia pozycja wyjściowa do ataku, warunki atmosferyczne, inne 

okoliczności wpływające na bezpieczeństwo działań. Do najważniejszych czynników 

 
17 Szerzej: B. H. Liddell Hart, Strategia - działania pośrednie, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 

Warszawa 1959, s. 405 – 407. 
18 Sun Tzu, Sztuka wojny, HELION, Gliwice 2013, s. 15. 
19 Tamże, s. 16. 
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decydujących o skutecznej reakcji na zaistniałą sytuację jest określenie czasu i miejsca ataku. 

Tak w przypadku działań wojennych, jak również akcji kontrterrorystycznych, są to czynniki 

które wpływają na deeskalację zdarzenia. W odpowiedzi na takiego rodzaju zagrożenia ważne 

jest uderzenie we właściwym czasiei w określony punkt.  

Odpowiednie szacowanie sił i środków. Atakowanie tylko wtedy, gdy zwycięstwo jest 

pewne. Prawidłowo oszacowane potrzeby, pozwalają określić, ilu ludzi i jakie środki zapewnią 

nam ostateczne zwycięstwo. Posłanie do boju nadmiaru żołnierzy i sprzętu to marnotrawienie 

zasobów. Nieodzownym warunkiem sprawnego dowodzenia jest precyzyjne władanie swoimi 

siłami i respektowanie celowości działań zmierzających do zachowania ekonomii sił.  

W połączeniu w zaskoczeniem i przejęciem inicjatywy strategicznej i bojowej tworzą idealny 

model skutecznego systemu dowodzenia.  

Reasumując dotychczasowe rozmyślania należałoby podkreślić fakt, że dowodzenie nie 

może być ograniczane tylko znajomością podstawowych zasad na polu walki, ale przede 

wszystkim nastawione na wdrażanie praktycznej umiejętności podporządkowania wroga 

swojej woli. Dowodzenie ma za zadanie wyegzekwować racjonalne gospodarowanie 

przydzielonymi zasobami do osiągnięcia zakładanych celów. Istota dowodzenia sprowadza się 

do stałego, konsekwentnego działania na rzecz podporządkowania wojska w celu wykonania 

zadania bojowego z najmniejszymi stratami i w określonym terminie czasowym. Sukces 

dowódcy zależny jest od kompetencji, umiejętności, zdolności i potencjału który posiada, toteż 

musi konsekwentnie pielęgnować posiadane cechy, by nie zostały zapomniane i nauczyć się 

wykorzystywać je w dobrym celu.   

 Dowodzenie to proces narzucania woli dowódcy i realizacja jego zamiarów, 

kontrolowanie działania i odpowiadanie za decyzje, które niejednokrotnie mają bardzo 

poważne skutki. To odpowiedzialny, wielowariantowy i wielopodmiotowy proces, który 

realizowany umiejętnie umacnia pozycję samego decydenta jak również wpływa na morale 

wykonawców i dąży do końcowego sukcesu zadania.     
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OCENA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO NA PODSTAWIE MIASTA OSTRÓW 

MAZOWIECKA 

 

 

EVALUATION OF THE FUNCTIONING OF THE CRISIS 

MANAGEMENT SYSTEM, BASED ON THE CITY OF OSTRÓW 

MAZOWIECKA 

 

Streszczenie 

Celem pracy jest zidentyfikowanie istoty organizacji zarządzania kryzysowego na 

poziomie miasta i dokonanie oceny stanu jego funkcjonowania na przykładzie miasta Ostrów 

Mazowiecka. W pierwszej kolejności skupiono się na teoretycznych zagadnieniach 

funkcjonowania zarządzania kryzysowego. Przedstawiono kilka wybranych definicji z tego 

zakresu, między innymi: kryzys, sytuacja kryzysowa. W kolejnej części skupiono się na 

zadaniach, jakie wykonuje Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego. W dalszej części pracy, 

na podstawie planu zarządzania kryzysowego zostaną przybliżone niektóre z elementów planu. 

Można będzie zapoznać się z przykładową procedurą postępowania na wypadek wystąpienia 

choroby zakaźnej zwierząt. Zwieńczeniem jest omówienie wyników badań przeprowadzonych 

na podstawie ankiety.  

Słowa kluczowe: kryzys, sytuacja kryzysowa, zarządzanie kryzysowe, zapobieganie, 

przygotowanie, reagowanie, odbudowa, zagrożenie. 

 

 

 



  Wiesław Zawadzki, Justyna Gutowska 

 

98 

Summary 

The aim of the work is to identify the essence of the crisis management organization at 

the city level, and to assess the condition of its functioning on the example of the city of Ostrów 

Mazowiecka. First focuses on the theoretical issues of crisis management. The author presented 

a few selected definitions in this field, among others: crisis, crisis situation. The next part 

focuses on the tasks performed by the Municipal Crisis Management Team. In the further part 

of the work, based on the crisis management plan, the author presented some of the elements 

of the plan. You will be able to see the example procedure for dealing with an infectious animal 

disease. The culmination is the discussion of the results of the research, based on the 

questionnaire, have been shown in it. 

Keywords: crisis, crisis situation, crisis management, prevention, preparation, response, 

reconstruction, threat. 

 

WSTĘP 

 

Tematem pracy jest ocena funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego na 

podstawie miasta Ostrów Mazowiecka. Zapewnienie obywatelom poczucia bezpieczeństwa jest 

najważniejszym zadaniem państwa. To jedna z głównych potrzeb człowieka, poprzez którą 

obywatel nie odczuwa ryzyka utraty podstawowych wartości, takich jak wolności, zdrowia, 

szacunku. Odpowiednio podejmowane działania prowadzą do stabilności i są szansą na 

doskonalenie podmiotu. Bezpieczeństwo wewnętrzne jest stanem, który zostaje osiągnięty 

poprzez działanie organów państwa, które to zmierzają do zapewnienia jego stabilności 

wewnętrznej. Ich celem jest także doprowadzenie państwa do odporności na możliwe 

zagrożenia wywołane przez przyrodę lub człowieka. W obszarze bezpieczeństwa 

wewnętrznego, kryzys  rozumiany jest jako „zakłócenie normalnego biegu zdarzeń w życiu 

jednostki, wymagające ponownej oceny sposobów myślenia i działania. Terminowi temu 

towarzyszy konotacja: nie kontrolowalności (bezradności) i konieczności poddania się biegowi 

wydarzeń”1. Kryzys unaocznia się jako „moment, okres przełomu, przesilenia, decydujący 

zwrot, okres załamania gospodarczego”2, jak również to „sytuacja będąca następstwem 

zagrożenia, prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego osłabienia więzów 

społecznych, przy równoczesnym poważnym zakłóceniu funkcjonowania instytucji 

 
1 J. Walas-Trębacz, J. Ziarko, Podstawy zarządzania kryzysowego. Część 2, [w]Zarządzanie kryzysowe w 

przedsiębiorstwie, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2011, s. 20. 
2 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Oficyna Wydawnicza 

RYTM, Warszawa 2000, s. 282. 
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publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub 

przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów 

nadzwyczajnych przewidzianych w Konstytucji RP”3. 

Kompetentne przygotowanie, umiejętność oceny ryzyka oraz zinterpretowanie 

sprawnej informacji o występujących zagrożeniach to przedsięwzięcia, które sprzyjają 

zminimalizowaniu zagrożeń i ich skutków. Do walki z nimi powinny być przygotowane  

w pierwszej kolejności siły resortowe czyli m.in. Państwowa Straż Pożarna, Policja, ale 

również organy administracji państwowej, samorządowej i kierownicza kadra zakładów pracy.  

Współdziałanie MZZK z innymi podmiotami zarządzania kryzysowego 

 Według literatury „współdziałanie jest naturalną konsekwencją rozproszenia zadań 

publicznych na różne podmioty administracji, które, nierzadko, dążąc do osiągnięcia 

zakładanego celu, podejmują się kooperacji również z podmiotami spoza tej administracji. Stąd 

uznaje się, że istota współdziałania polega na dążeniu do skutecznego i efektywnego 

realizowania określonych celów, które mieszczą się w zakresie działania dwóch, a nawet 

większej liczby podmiotów, przy aktywnym współudziale tych podmiotów”4.  

 Współdziałanie między podmiotami zarządzania kryzysowego ma na celu zgranie 

działań podmiotów systemu zarządzania kryzysowego. W każdej części postępowania należy 

uzyskać maksymalny efekt skuteczności. Z zasady, współdziałanie organizuje podmiot, który 

w siatce bezpieczeństwa i przy czynności identyfikacji zagrożenia, został wskazany jako 

podmiot wiodący, czyli taki, który kieruje bezpośrednimi działaniami przy likwidacji 

zagrożenia. Współdziałanie realizowane jest: 

• „w obszarze decyzyjnym i opiniodawczo-doradczym: 

o Organy administracji publicznej właściwego szczebla, 

o Zespoły zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej. 

• W obszarze planowania, wymiany informacji i bieżącej koordynacji działań: 

o Komórki ds. zarządzania kryzysowego właściwych organów administracji 

publicznej, 

o Centra zarządzania kryzysowego”5. 

 
3 W. Łepkowski (red), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Wydanie II, AON, Warszawa 

2002, s. 56. 
4 E. Ura, S. Pieprzny (red), Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 20. 
5 http://www.cieszyn.pl/files/PZK%20Cieszyn.pdf (dostęp:05.05.2018). 



  Wiesław Zawadzki, Justyna Gutowska 

 

100 

Wobec takiego stanu rzeczy, problematyka zarządzania kryzysowego nabiera coraz 

większego znaczenia, w głównej mierze w zakresie obrony ludności i infrastruktury krytycznej. 

Jest to inspiracja do poddania analizie tego obszaru, ze szczególnym naciskiem na działanie 

struktury zarządzania kryzysowego na poziomie gminy. 

 

Cel, przedmiot i metoda badań 

 

Celem pracy jest zidentyfikowanie istoty organizacji zarządzania kryzysowego na 

poziomie miasta i dokonanie oceny stanu jego funkcjonowania na przykładzie miasta Ostrów 

Mazowiecka. W tym mieście mamy do czynienia z sytuacją, gdzie nie powołano Miejskiego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego, a jego zadania realizuje Miejski Zespół Zarządzania 

Kryzysowego. Poprzez czynności badawcze zweryfikowana zostanie postawiona na początku 

hipoteza, która wskazuje, iż założenia zarządzania kryzysowego w mieście Ostrów 

Mazowiecka oparte są na zapewnieniu należytego poziomu bezpieczeństwa oraz stworzeniu 

skutecznego systemy przeciwdziałania na wszelkie zagrożenia, a w momencie pojawienia się 

sytuacji zagrażającej normalnemu funkcjonowaniu na przejęciu nad nią kontroli i powrotu do 

stanu akceptowalnego, przy wykorzystaniu posiadanych sił i środków. Końcowy etap pracy to 

część badawcza. Jako główną technikę badawczą na potrzeby pracy została wybrana ankieta, 

natomiast narzędziem badawczym kwestionariusz ankiety skierowany do mieszkańców miasta 

Ostrów Mazowiecka oraz funkcjonariuszy PSP z tego miasta. W ramach badania respondenci 

ocenią stan przygotowania MZZK oraz PSP do realizacji zadań z zakresu zarządzania 

kryzysowego.  

 

Wyniki badań 

 

W badaniach wzięło udział łącznie 50 osób: dwudziestu funkcjonariuszy Państwowej 

Straży Pożarnej oraz trzydzieści osób zamieszkałych w Ostrowi Mazowieckiej. Kwestionariusz 

ankiety dla Państwowej Straży Pożarnej obejmował 13 pytań, w tym 5 ogólnych oraz  

8 odnoszących się do tematu pracy. W kwestionariuszu dla mieszkańców miasta zamieszczone 

było 14 pytań, w tym 4 ogólne i 10 związanych z tematem badań. Jako pierwsze zostaną 

poddane analizie wyniki uzyskane w wyniku poddania badaniom mieszkańców Ostrowi 

Mazowieckiej. Wśród badanych było 18 kobiet, co daje 60% oraz 12 mężczyzn, co daje 40%. 
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Wykres nr 1. Płeć badanych. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Kolejnym badanym aspektem była struktura wieku ankietowanych. Najwięcej osób 

było w wieku do 25 lat, tj. 10, co dało 33%, natomiast najmniej było osób powyżej 55 roku 

życia, tj. 3 osoby, co dało 10%. 

 

Wykres nr 2. Wiek badanych. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Respondenci pytani byli również o posiadane wykształcenie. Nie było żadnego 

respondenta o wykształceniu podstawowym. Wykształcenie zawodowe reprezentowało 7 osób, 

średnie- 13 osób, a wyższe posiadało 10 osób.  

 

Wykres nr 3. Wykształcenie badanych. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Ostatnim pytaniem ogólnym jest pytanie stwierdzające ile czasu dana osoba mieszka w 
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Ostrowi Mazowieckiej. Na wykresie czwartym zobrazowano strukturę uzyskanych 

odpowiedzi. Jeden respondent mieszka w mieście krócej niż rok, natomiast 18 ankietowanych 

zamieszkuje Ostrów od 2 do 20 lat. Natomiast 11 osób mieszka dłużej niż 20 lat.  

 

Wykres nr 4. Czas zamieszkania w Ostrowi Mazowieckiej. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W dalszej części ankiety poruszane zostają tematy odnośnie znajomości 

funkcjonowania zarządzania kryzysowego przez obywateli miasta Ostrów Mazowiecka. Za 

pomocą pierwszego pytania próbowano dowiedzieć się, jakie zagrożenia mogą wystąpić na 

terenie miasta. Za największe zagrożenie wybrano klęski żywiołowe, nieco mniej 

ankietowanych udzieliło odpowiedzi, że są to katastrofy drogowe oraz budowlane. 

Zagrożeniem, jakiego ankietowani się prawie nie obawiają w mieście, jest terroryzm.  

 

Wykres nr 5. Najbardziej prawdopodobne zagrożenia mogące wystąpić w Ostrowi Mazowieckiej. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Na pytanie o definicję zarządzania kryzysowego ankietowani w dużej mierze 

odpowiadali, iż jest to zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Respondentom zarządzanie 

kryzysowe najmniej kojarzy się z doraźnym podjęciem działań. 8 osób zdefiniowało 

zarządzanie kryzysowe jako działalność organów administracji publicznej, która polega na 

zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w 

drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, 

usuwaniu ich skutków. 
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Wykres nr 6. Definicja zarządzania kryzysowego według mieszkańców miasta. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Kolejne pytanie sprawdzało wiedzę mieszkańców na temat organu właściwego w 

sprawach zarządzania kryzysowego na terenie miasta. Większość ankietowanych wskazywała 

prawidłowo, iż odpowiedzialnym jest burmistrz miasta. Odpowiedzi padły także na starostę 

oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

 

Wykres nr 7. Organ właściwy w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie miasta. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Większość mieszkańców Ostowi Mazowieckiej, tj. 21 osób wie, czym się zajmuje 

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego.  
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Wykres nr 8. Znajomość działania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Analiza udzielonych odpowiedzi wskazuje, że według 15 osób z Miejskim Zespołem 

Zarządzania Kryzysowego współpracuje Państwowa Straż Pożarna, natomiast według 9 

respondentów MCZK współpracuje z Policją. W przypadku 6 ankietowanych odpowiedź padła 

na Szpital Powiatowy w Ostrowi Mazowieckiej. 

 

Wykres nr 9. Jednostki współpracujące z MZZK. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Większość respondentów, tj. 24 osoby nie miało możliwości zapoznać się z Planem 

Zarządzania Kryzysowego.  
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Wykres nr 10. Mieszkańcy, którzy widzieli Plan Zarządzania Kryzysowego. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Co natomiast jest ciekawe aż 93% respondentów będąc zapytani o możliwość wglądu 

do takiego Planu Zarządzania Kryzysowego, dała do zrozumienia, że dokument ten powinien 

być ogólnodostępny.  

 

Wykres nr 11. Możliwość wglądu do Planu Zarządzania Kryzysowego przez mieszkańców. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Poddając ocenie pracę MZZK 19 osób wskazuje, iż praca MZZK jest satysfakcjonująca, 

natomiast 4 osoby uważają, że Zespół nie wykonuje swoich zadań dość dobrze. Siedmiu 

osobom ten fakt jest obojętny.  
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Wykres nr 12. Ocena pracy MZZK w Ostrowi Mazowieckiej. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Poddano również ocenie znajomość wśród respondentów Systemu ostrzegania i 

alarmowania. Analiza uzyskanych wyników napawa optymizmem, bowiem system ten jest 

znany 25 osobom, co daje 83%.  

Wykres nr 13. Znajomość Systemu Ostrzegania i Alarmowania. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Ostatnie pytanie w ankiecie dotyczy przygotowania MZZK i innych podmiotów na 

nadejście sytuacji kryzysowych. Zdaniem 16 ankietowanych przygotowanie podmiotów jest 

wystarczające. 9 osobom ciężko stwierdzić ten stan.  

 

Wykres nr 14. Przygotowanie MZZK i innych podmiotów na nadejście sytuacji kryzysowej. 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

 Do celów badawczych została przygotowana także druga ankieta, która skierowana 

została do pracowników oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej. Poniżej zostanie przedstawiony schemat struktury 

organizacyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej. 

 

Rysunek nr 1. Schemat struktury organizacyjnej Komendy Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej. 

Źródło: http://www.strazostrow.lh.pl/struktura.html  

 

 Kwestionariusz ankiety składa się z 5 pytań ogólnych oraz 8 dotyczących obszaru 

poddanemu badaniom. Ankietowanych było łącznie 20 , w tym sami mężczyźni.  

 

 

 

Wykres nr 15. Płeć pracowników PSP. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 Największa ilość respondentów była w wieku 26-35 lat, pięć osób było w wieku 36-45. 

Wśród ankietowanych nie było osób w wieku powyżej 46 lat.  

 

100%
Kobiety

Mężczyźni



  Wiesław Zawadzki, Justyna Gutowska 

 

108 

Wykres nr 16. Wiek pracowników PSP. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 Biorący udział w ankiecie funkcjonariusze PSP w Ostrowi Mazowieckiej posiadają  

w większości wykształcenie średnie. Strukturę posiadanego wykształcenia wśród 

respondentów zobrazowano poniżej. 

 

Wykres nr 17. Wykształcenie pracowników PSP. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 Na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety odpowiadało osiemnastu strażaków-

ratowników, jeden pracownik administracyjny oraz jeden funkcjonariusz na stanowisku 

dowódczym. 

 

Wykres nr 18. Zajmowane stanowisko. 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Najwięcej pracowników PSP biorących udział w ankiecie pełniło służbę w straży pożarnej od 

5 do 10 lat. Znalazły się też osoby pełniące służbę mniej niż 5 lat.  

 

Wykres nr 19. Lata służby w PSP. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Na pytanie odnośnie rozumienia, czym jest zarządzanie kryzysowe połowa ankietowanych 

odpowiedziała, że jest to działalność organów administracji publicznej, która polega na 

zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli  

w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, 

usuwaniu ich skutków. Drugą powtarzającą się odpowiedzią było doraźne podjęcie działań.  

 

Wykres nr 20. Definicja zarządzania kryzysowego wg pracowników PSP. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Kolejne pytanie dotyczyło oceny dysponowania przez PSP w Ostrowi Mazowieckiej 

odpowiednią ilością sił i środków, aby w pełni uczestniczyć w realizacji zadań w zarządzaniu 

kryzysowym. Większość tj. 18 osób odpowiedziało, iż posiadane siły i środki są wystarczające 

do wypełnienia zadań.  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej dysponuje 

poniższym sprzętem: 
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✓ Ciężki samochód gaśniczy GCBA 8/48 

✓ Samochód Lekki Ratownictwa Drogowego (SLRd) 

✓ Podnośnik SHD-25 

✓ Lekki samochód kwatermistrzowski SLKw 

✓ Samochód dowodzenia (SOp) 

✓ Lekki Samochód Rozpoznawczo-Ratowniczy (SLRR) 

✓ Lekki Samochód Kwatermistrzowski (SLKw) 

 

Wykres nr 21. Ocena wystarczalności dysponowanych sił i środków. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 Państwowa Straż Pożarna w Ostrowi Mazowieckiej według 13 ankietowanych realizuje 

zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w stopniu dobrym; według sześciu osób wypełnia 

je w stopniu bardzo dobrym. Takimi zadaniami niech będą: koordynacja działań ratowniczych 

lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze; przyjmowanie 

zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do 

ich likwidacji; organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz 

likwidacji miejscowych zagrożeń; współpraca z innymi organami.  

 

Wykres nr 22. Ocena stopnia realizacji zadań. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 Istotnym punktem w prowadzonych badaniach jest stwierdzenie, iż PSP w Ostrowi 

Mazowieckiej prowadzi swój system monitorowania zagrożeń. 
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Wykres nr 23. Prowadzenie przez PSP systemu monitorowania zagrożeń. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Następne pytanie dotyczyło roli PSP w systemie zarządzania kryzysowego. Wszyscy 

ankietowani odpowiedzieli, że jest to rola wspomagająca. Z zakresu zadań, jakie posiada PSP, 

można stwierdzić, iż instytucja ta nie zarządza kryzysowo. Spełnia ona funkcje wykonawcze 

wobec podmiotów zarządzania kryzysowego. 

 

Wykres nr 24. Rola PSP w systemie zarządzania kryzysowego. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka dla większej połowy ankietowanych, tj. 12 osób, 

spełnia rolę jako organu koordynującego w razie zaistnienia sytuacji kryzysowej w stopniu 

dobrym, natomiast dla ośmiu osób stopień ten jest bardzo dobry.  

 

Wykres nr 25. Ocena roli burmistrza jako organu koordynującego. 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Według ankietowanych, funkcjonariusze PSP w Ostrowi Mazowieckiej są wyszkoleni 

do wykonywania zadań przewidzianych w ramach współpracy z MZZK w stopniu dobrym  

i bardzo dobrym.  

 

Wykres nr 26. Stopień wyszkolenia strażaków. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Funkcjonariusze wskazują na dobre działanie wydziału operacyjno – szkoleniowego, w 

którego zakresie leży organizacja spraw szkoleniowych, a w szczególnosci: 

✓ „Planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i OSP na 

obszarze powiatu; 

✓ Organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) 

członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa; 

✓ Inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów 

KSRG na obszarze powiatu; 

✓ Organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych 

stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej 

strażaków”6. 

Funkcjonariusze PSP w Ostrowi Mazowieckiej ocenili współpracę z MZZK w tym 

mieście jako dobrą oraz bardzo dobrą. 

 

Wykres nr 27. Ocena współpracy PSP oraz MZZK w Ostrowi Mazowieckiej. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
6 http://www.strazostrow.lh.pl/struktura.html (dostęp: 19.09.2018). 
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Podsumowanie i wnioski 

 

Tematem pracy była Ocena funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego na 

podstawie miasta Ostrów Mazowiecka. Efektem, który zamierzano uzyskać w wyniku badań 

było zidentyfikowanie istoty funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego oraz jego 

ocena. Przedmiotem badań ustanowiono mieszkańców miasta oraz funkcjonariuszy PSP. Na 

podstawie uzyskanych w drodze ankiety odpowiedzi skierowanych do mieszkańców Ostrowi 

Mazowieckiej należy stwierdzić, iż posiadają oni dostateczną wiedzę w zakresie zarządzania 

kryzysowego. Większość z nich orientuje się, na czym polega praca Miejskiego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego. Jednak są niezadowoleni z faktu, iż Plan Zarządzania Kryzysowego 

Miasta nie jest umieszczony w miejscu, gdzie mieliby do niego powszechny dostęp. 

Jednocześnie jak wynika z badań, nie wszyscy wiedzą, czym jest System Ostrzegania  

i Alarmowania.  

Analiza wyników uzyskanych z ankiety kierowanej do funkcjonariuszy Komendzie 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej można stwierdzić, że 

jednostka w stopniu dobrym realizuje przypisane jej zadania dzięki odpowiedniej ilości 

posiadanych sił i środków Jednocześnie funkcjonariusze są dobrze wyszkoleni do 

wykonywania zadań przewidzianych w ramach współpracy z MZZK.  

Na początku tworzenia pracy badawczej postawiono hipotezy, które w wyniku 

przeprowadzonych badań pozytywnie zweryfikowano. Pozwoliło to na wyciągniecie  

i postawienie poniższych wniosków: 

1. W celu sprawnego funkcjonowania MZZK w systemie zarządzania kryzysowego miasta 

Ostrów Mazowiecka, oparto działania oraz funkcjonowanie na właściwych zasobach 

kadrowych, finansowych, materiałowych i technicznych oraz na należytych podstawach 

prawnych. 

2. Istniejące w mieście Ostrów Mazowiecka regulacje prawne dotyczące organizacji  

i funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego pozwalają na sprawne 

funkcjonowanie MZZK w sytuacji kryzysowej. 

3. Założenia zarządzania kryzysowego w mieście Ostrów Mazowiecka oparte są na 

zapewnieniu należytego poziomu bezpieczeństwa oraz stworzeniu skutecznego 

systemy przeciwdziałania na wszelkie zagrożenia, a w momencie pojawienia się 

sytuacji zagrażającej normalnemu funkcjonowaniu na przejęciu nad nią kontroli  

i powrotu do stanu akceptowalnego, przy wykorzystaniu posiadanych sił i środków 
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4. Dotychczasowy udział i poziom przygotowania do realizowania zadań w zarządzaniu 

kryzysowym przez MZZK oraz PSP jest zadowalający i w głównej mierze stanowi 

odzwierciedlenie poziomu oczekiwań określanych przez mieszkańców miasta oraz 

funkcjonariuszy PSP. 
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STRAŻ GMINNA W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA 

PRZYKŁADZIE MIASTA ŁOMŻA  

 

COMMUNAL GUARD IN THE CRISIS MANAGEMENT SYSTEM ON 

THE EXAMPLE OF CITY ŁOMŻA 

 

Streszczenie  

Straż Miejska jest narzędziem jednostek samorządu terytorialnego koniecznym do 

zarządzania miastem zgodnie z oczekiwaniami ich mieszkańców. Jednocześnie pełni istotne 

funkcje w systemie zarządzania kryzysowego. Powołana została celem zajmowania się 

drobnymi naruszeniami porządku publicznego, wyjątkowo kłopotliwych czy też uciążliwych 

dla mieszkańców konkretnego miasta. Jednocześnie swoimi działaniami mają oni odciążać 

funkcjonariuszy Policji.   

Celem niniejszej pracy jest określenie roli Straży Miejskiej w Łomży w systemie 

zarządzania kryzysowego. W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę 

badawczą jaką jest ankieta, zaś narzędzie badawcze to kwestionariusz ankiety. Analiza 

wyników badań uzyskanych w wyniku przeprowadzenia ankiety wśród 70 losowo wybranych 

mieszkańców miasta Łomża oraz sformułowanych na ich podstawie wniosków, pozwoliła na 

weryfikację postawionych hipotez. Mianowicie Ankietowani uważają (46%), że dzięki 

działaniom Straży Miejskiej nie wzrosło ich poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, 

a ponadto blisko połowa respondentów uważa, że działania strażników miejskich są w ogóle 

niepotrzebne. Łomżyńska Straż Miejska utworzona została w oparciu o regulacje uchwały  

nr 95/XIV Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 1991 roku. Aktualnie funkcjonowanie Straży 

Miejskiej normują regulacje zawarte w ustawie o Strażach Gminnych oraz przepisy 

wykonawcze do tej ustawy. Ankietowani oceniając następujące aspekty pracy strażników: 
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szybkość interwencji, obecność umundurowanych patroli, ich aktywność, skuteczność 

działania, konsekwencja i zdecydowanie oraz życzliwość i kultura funkcjonariuszy, przeważnie 

oceniali je „zadowalająco” bądź „źle”. W związku z powyższym respondenci uznali także, iż 

strażnicy miejscy nie wywiązują się ze swoich zadań w systemie zarządzania kryzysowego, a 

tym samym Straż Miejska w Łomży  ich zdaniem nie pełni istotnej funkcji we wspomnianym 

systemie. 

Słowa kluczowe: straż gminna, zarządzanie kryzysowe, system zarządzania kryzysowego w 

Polsce. 

Summary 

Municipal Police is tool local government units necessary to city management according 

to expectations of their residents. All the same time it has important functions in the crisis 

management system. They are appointed in order to dealing with small ones public order 

violations. All the same time with their activities they are to relieve police officers. 

 The purpose of this text is term the role of the municipal guard in Łomża in the crisis 

management system. The method was used at this work is  diagnostic survey, research 

technique what is the questionnaire, the research tool is a questionnaire. Analysis of test results 

obtained in the results of the implementation survey among 70 randomly selected residents of 

city Łomża and  applications, allowed for verification hypotheses. The respondents believe 

(46%), that the guard’s actions it did not increase sense of security in the place of residence. 

Half of respondents think that municipal guards are unnecessary. Łomża guard was created 

based of resolution nr 95/XIV city council from 26 June 1991 year. Currently functioning city 

guard regulate contained in the Act about municipal guards. The respondents assessed the 

following aspects guard work: the speed of intervention, presence of patrols, activity, 

effectiveness of action, consistency of actions and kindness and the culture of officers. Usually 

they rated it as satisfactory or bad. In connection with the above respondents recognized that 

city guards do not perform their activities in the crisis management system. According to the 

respondents city guard in Łomża not essential functions in the system. 

Keywords: communal guard, crisis management, system of crisis management in Poland. 
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Wstęp 

 
Postęp cywilizacyjny, technologiczny jak również rozlegała ingerencja człowieka  

w naturalne środowisko powoduje, iż dzisiejszy świat jest niezwykle narażony na różnego 

rodzaju niebezpieczeństwa, w tym także sytuacje kryzysowe. W wyniku tego typu zdarzeń 

często zagrożone jest zdrowie, a nawet życie ludzkie. Z uwagi na powyższe niezwykle istotną 

staje się kwestia zarządzania kryzysowego, polegającego na takim działaniu organów 

publicznej administracji, dzięki któremu możliwe jest zapobieżenie wszelkim sytuacjom 

kryzysowym, a jeśli już do nich dojdzie na szybkiej reakcji, usuwaniu skutków tego typu 

sytuacji jak również odbudowie wcześniej istniejących zasobów oraz infrastruktury. 

Do organów, które pełnią istotne funkcje w systemie zarządzania kryzysowego należy 

zaliczyć straż gminną. Zdaniem autora słusznym zatem wydaje się, aby przeanalizować rolę 

straży gminnej w procesie jaki stanowi zarządzanie kryzysowe, na przykładzie miasta Łomża. 

W trakcie prowadzonych prac wyjaśniono podstawowe pojęcia oraz przedstawiono stan 

prawny zarządzania kryzysowego. Omówione zostały także zadania oraz struktura zarządzania 

kryzysowego, przedstawiono zadania organów administracji publicznej, jak również służb, 

inspekcji, straży oraz innych podmiotów. Poddano analizie aspekty funkcjonowania straży 

gminnych (miejskich) oraz prawne uwarunkowania działalności tej formacji. Omówiono 

również zadania, prawa oraz obowiązki funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich). Poddano 

analizie organizację i funkcjonowanie Straży Miejskiej w Łomży. Scharakteryzowano jej 

strukturę organizacyjną, przedstawiono działalność Straży Miejskiej w Łomży w latach 2014-

2016. Przeprowadzono badania i poddano analizie wyniki badania ankietowego.  

 

Metodologia badań własnych 

 

Badania naukowe wymagają od osoby prowadzącej badania jasnego określenia 

przedmiotu oraz celu badań. Wspomniane czynności stanowią pierwszy i zarazem podstawowy 

krok badacza w badawczej procedurze. Sformułowanie przedmiotu badań jest istotne z uwagi 

na fakt, iż umożliwia odzwierciedlenie głównych problemów badawczych oraz wyrażeni celu 

jak również intencji osoby prowadzącej badania. Badania są wieloetapowym procesem 

zróżnicowanych działań nastawionych na zapewnienie obiektywnego, wyczerpującego oraz 

dokładnego poznania obranego wycinka rzeczywistości kulturowej, przyrodniczej bądź 

społecznej. Wynik badania naukowego stanowi konkretny obraz badanej rzeczywistości 

badanie wycinka rzeczywistości wymaga postawienia odpowiedniego pytania, przeważnie na 
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wstępie, ogólnego, aby w czasie badań znaleźć na nie odpowiedź. Bowiem nie ma nauki bez 

wyraźnego postawienia pytania1.  

 Przedmiotem badań w niniejszej pracy jest funkcjonowanie Straży Miejskiej  

w Łomży w systemie zarządzania kryzysowego. Z kolei celem badań jest poznanie naukowe,  

a zatem szukanie nowej wiedzy i wzbogacenie wiedzy odnośnie osób, rzeczy, zjawisk 

stanowiących przedmiot badań. To także rodzaj efektu, który osoba prowadząca badania 

zamierza osiągnąć w wyniku badań, jak również rodzaj czynności, z którymi wspomniane 

efekty będą się wiązały2. Celem niniejszej pracy jest określenie roli Straży Miejskiej w Łomży 

w systemie zarządzania kryzysowego. R. Kolman uważa, iż jego sformułowanie stanowi 

czynnik dający początek rzeczywistym badaniom, a jednocześnie określenie problemu jest 

jednym z najtrudniejszych zamierzeń. Przez problem badawczy rozumieć należy 

przedsięwzięcie badawcze, które dostarcza ściśle sprecyzowanej wiedzy, która w chwili 

podejmowania badań jest niepełna bądź nie istnieje3. Z. Zimny uważa natomiast, że problemy 

badawcze wymagają od badacza postawienia konkretnych pytań. To właśnie treść głównego 

pytania jest głównym problemem badawczym, następnie uszczegóławiany w postaci kolejnych 

pytań, które następnie stają się problemami szczegółowymi, w ramach wspomnianego 

problemu badawczego. Proces badawczy jest formą poszukiwania odpowiedzi na główne 

pytanie, stanowiące główny problem badawczy, poprzez szukanie odpowiedzi na wcześniej 

postawione pytania szczegółowe4. Główny problem badawczy w niniejszej pracy przyjął postać 

następującego pytania: Jaką rolę w opinii mieszkańców Łomży pełni Straż Miejska? 

Uzyskanie odpowiedzi na ten ogólny problem badawczy wymagało postanowienia 

pytań szczegółowych, treść których stanowi odbicie problemów szczegółowych. Podczas 

projektowania badań problem szczegółowy uszczegółowiony został następującymi 

problemami, sformułowanymi w formie pytań: 

1. Jakie są podstawy prawne, organizacyjne oraz funkcjonowanie Straży Miejskiej Łomży 

w zarządzaniu kryzysowym? 

2. Jak określane są doświadczenia i przygotowanie Straży Miejskiej Łomży  

w zakresie realizacji zadań z zarządzania kryzysowego? 

 
1 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, PWN, Warszawa 2001, s. 

191 
2 M. Turek, A. Michalak, Zasady, tryb przygotowanie, przeprowadzania oraz finansowania przewodów 

doktorskich i habilitacyjnych, Wydawnictwo politechniki Śląskiej, Gliwice 2009, s. 40 
3 R. Kolman, Zdobywanie wiedzy. Poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje), Gdańsk 

2004, Oficyna Wydawnicza BRANTA, s. 146 
4 Z. Zimny, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa 2000, 

s. 156 
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Określenie celów i problemów badawczych stwarza możliwość sformułowania hipotez, 

która przeważnie tłumaczona jest jako stwierdzenie tylko częściowo uzasadnione, jako domysł 

osoby prowadzącej badania wysunięty z danych wyjściowych5. W odniesieniu do głównego 

problemu badawczego sformowanego: Jaką rolę w opinii mieszkańców Łomży pełni straż 

gminna? Przypuszczano, iż straż gminna zdaniem mieszkańców Łomży pełni bardzo ważną 

funkcję, szczególnie w kwestii zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa. W odniesieniu do 

problemu badawczego: Jakie są podstawy prawne, organizacyjne oraz funkcjonowanie Straży 

Miejskiej Łomży w zarządzaniu kryzysowym?, Założono, iż istniejące regulacje prawne 

dotyczące organizacji i funkcjonowania Straży Miejskiej w Łomży są adekwatne do realizacji 

zadań w zakresie zarządzania kryzysowego przez Straż Miejską Łomży. Natomiast  

w odniesieniu do problemu badawczego sformowanego: Jak określane są doświadczenia  

i przygotowanie Straży Miejskiej Łomży w zakresie realizacji zadań z zarządzania 

kryzysowego?, Przypuszczano że działalność Straży Miejskiej Łomży w zakresie realizowania 

zadań we wspomnianym zakresie jest oceniana bardzo dobrze, co oznacza iż wywiązuje się ona 

ze swoich ustawowych obowiązków. 

Kolejnym krokiem w procesie badawczym jest wybór odpowiednich metod, 

zastosowanych technik oraz narzędzi badań.  S. Nowak, przez wspomniane pojęcie rozumie 

określony, powtarzalny sposób postępowania celem uzyskania pewnego typu informacji 

dotyczących rzeczywistości, koniecznych do rozwiązania konkretnego problemu badawczego6. 

Metoda jest na tyle ogólnym sposobem działania, iż wymaga uszczegółowienia przez technikę 

badawczą7. Na potrzeby niniejszej pracy wykorzystana została metoda sondażu 

diagnostycznego. Zdaniem M. Łobockiego podstawową funkcję wspomnianej metody stanowi 

gromadzenie informacji odnośnie interesujących badacza problemów na skutek słownych 

relacji badanych osób, którzy nazywani są respondentami. Konstruktywną cechą omawianej 

metody jest wypytywanie bądź sondowanie opinii8. W ramach metody sondażu 

diagnostycznego posłużono się techniką ankiety, polegającą na samodzielnym wypełnianiu 

przez respondenta specjalnego kwestionariusza. W realizacji wybranej techniki pomocne są 

narzędzia badawcze, będące przedmiotami służącymi do technicznego gromadzenia informacji 

uzyskanych podczas procesu badawczego. Narzędziem badawczym wykorzystanym w technice 

ankiety był kwestionariusz ankiety, który przybrał postać drukowanego formularza z podanymi 

 
5 F. Skiba, Policja w Polsce. Działalność formacji na obszarze aglomeracji miejskich, Wyższa Szkoła Policji w 

Szczytnie, Szczytno 2015, s. 191 
6 S. Nowak, Metody badań socjologicznych, PWN, Warszawa 2001, s. 13 
7 Z. Zimny, Metodologia badań społecznych… op. cit., s. 231 
8 M. Łobocki, Metody i techniki …op. cit., s. 255 
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pytaniami i miejscami na wpisanie odpowiedzi bądź gotowymi odpowiedziami, spośród 

których respondenci wybierają ich zdaniem prawidłowe. Pytania miały charakter pytań 

półotwartych (2) przewidujących poza wyborem spośród sugerowanych odpowiedzi wariantu 

„inne”, stanowiących własną odpowiedź respondenta oraz pytań zamkniętych (11), 

posiadających gotową kafeterię odpowiedzi spośród których wybiera osoba uczestnicząca  

w badaniu. Dodatkowo ankieta zawierała metryczkę, z pytaniami o płeć, wiek i aktywność 

zawodową respondentów. 

Z uwagi na podjętą problematykę teren badań w niniejszej pracy było miasto Łomża, 

zaś próbę badawczą stanowią jego losowo wybrani mieszkańcy. 

 

Wyniki badań 

 

Na potrzeby niniejszej pracy w badaniu ankietowym wzięło udział 70 losowo 

wybranych mieszkańców miasta Łomża. Większość z nich stanowiły kobiety (51%). Pozostałe 

49% to mężczyźni, co zostało przedstawione na wykresie 1. 

 

Wykres 9. Płeć respondentów 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

 

Na wykresie 2 przedstawiona została grupa respondentów po uwzględnieniu kategorii 

wiekowej. Zdecydowana większość osób, które wzięły udział w badaniu ankietowym była  

w wieku 20-30 lat. Trzy osoby (3%) miały mniej niż 19 lat, zaś kolejne trzy (3%) były w wieku 

od 31 do 40 lat. W badanu nie uczestniczyły osoby w wieku powyżej 41 roku życia.  
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Wykres 10. Kategorie wiekowa respondentów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

 

Ponad połowa respondentów (77%) jest aktywna zawodowo. Sześć osób (9%) to osoby 

bezrobotne. Kolejne 11% ankietowanych osób to studenci. Najmniej liczną grupę (3%) 

stanowili emeryci i renciści, co zostało zobrazowane na wykresie nr 3. 

 

Wykres 11. Aktywność zawodowa respondentów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

 

Bezpieczeństwo najogólniej rozumiane jest jako stan braku jakichkolwiek zagrożeń. 

Jego zapewnienie stanowi jedno z kluczowych obowiązków państwa. Jednostka pozbawiona 

poczucia bezpieczństwa nie potrafi prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Pierwsze 

pytanie ankiety dotyczyło tego, jak respondneci oceniają stan bezpieczeństwa w swoim miejscu 

zamieszkania. Odpowiedzi na to pytanie przedstawione zostały na wykresie nr 4.   
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Wykres 12. Ocena stanu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania respondentów 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

  

Analizując odpowiedzi respondentów zawarte na wykresie 4, stwierdzić można, iż 

przeważająca większość (54%) ankietowanych, stan bezpieczństwa w swoim miejscu 

zamieszkania ocenia „dobrze”. Kolejne 26% badanych uznało, że jest on „bardzo dobry”, zaś 

dla 14% „zadowalający. Po 3% badanych oceniło stan bezpieczństwa w swoim miejscu 

zamieszkania „źle” oraz „bardzo źle”.  

 Wśród najczęstszych zagrożeń bezpieczeństwa respondenci wymieniali przede 

wszystkim: 

• przestępstwa – 34%, 

• wypadki drogowe – 17%, 

• terroryzm – 14% oraz 

• bezrobocie – 14%. 

Najmniej osób wskazało na chorobę – 9%, zaś 11% wymieniło klęski żywiołowe typu: powódź, 

pożar, co przedstawia wykres nr 5. 
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Wykres 13. Zagrożenia stanu bezpieczeństwa w opinii respondentów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

 

Zagrożeniem stanu bezpieczeństwa są niewątpliwie rożnego rodzaju sytuacje 

kryzysowe, rozumiane jako rozmaite zdarzenia, których pojawienie się skutkuje 

niebezpieczeństwem dla zdrowia, a nawet życia obywateli bądź ich mienia. Kolejne pytanie 

skierowane do respondentów dotyczyło właśnie sytuacji kryzysowych, z którymi mieli do 

czynienia w swoim miejscu zamieszkania. Odpowiedzi na nie zostały zobrazowane na wykresie 

nr 6.  

 

Wykres 14. Sytuacje kryzysowe, których doświadczyli respondenci 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

 

Analizując odpowiedzi respondentów, przedstawione na wykresie 6, stwierdzić można, 

iż najwięcej respondentów doświadczyło sytuacji kryzysowej, jaką jest pożar (37%). Kolejne 

29% ankietowanych doświadczyło powodzi, zaś 26% suszy. Dwie osoby (3%) zmagało się ze 
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zjawiskiem huraganu. Cztery osoby (6%) wskazało wariant „inne”, jednak nie podało 

konkretnych przykładów. 

 Zdaniem większości (66%) respondentów funkcjonariusze Straży Miejskiej nie 

udzielało im pomocy podczas wskazanych wcześniej sytuacji kryzysowych. 1/5 ankietowych 

nie zauważyło bądź nie zwracała na ten fakt uwagi. Jedynie 14% uznało, iż podczas 

doświadczanych przez respondentów sytuacji kryzysowych funkcjonariusze Straży Miejskiej 

udzieli im niezbędnego wsparcia i pomocy, co przedstawione zostało w formie graficznej na 

wykresie nr 7. 

 

Wykres 15. Fakt udzielania pomocy respondentom przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej podczas 

sytuacji kryzysowych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

 

W kolejnym pytaniu ankietowani mieli za zadanie ocenić wspomnianą pomoc udzielaną 

przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Pomimo tego, iż jedynie 14% respondentów 

zauważyło funkcjonariuszy Straży Miejskiej w czasie sytuacji kryzysowej, ich pracę oceni 

wszyscy respondenci. Ogólna. ocena była w większości „zła” (37%) oraz „zadowalająca” 

(34%). „Bardzo źle” pracę funkcjonariuszy oceniło 14%, z kolei 11% uznało, że była ona 

„dobra”. Najmniej osób wystawiło strażnikom miejskim „bardzo dobrą” oceną (3%), co zostało 

zobrazowane na wykresie nr 8. 
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Wykres 16. Ocena pomocy udzielanej przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej  

w opinii respondentów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

 

Analizując odpowiedzi respondentów na kolejne pytanie ankiety, przedstawione na 

wykresie 9, większość z nich (34%) uważa, że organem właściwym w sprawach zarządzania 

kryzysowego w na terenie miasta Łomża jest Centrum Zarządzania Kryzysowego. Kolejne 23% 

badanych uważa, że jest nim Prezydent miasta, zaś 1/5 respondentów uważa, że to Straż 

Pożarna. Zdaniem 14% mieszkańców miasta Łomża organem właściwym we wspomnianych 

kwestiach jest Policja. Tylko dwie osoby (3%) wskazały na Straż Miejską i kolejne 3% na 

wojewodę. 

 

Wykres 17. Organ właściwy w sprawach zarządzania kryzysowego w na terenie miasta Łomża w opinii 

respondentów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 
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 Zdecydowana większość osób uczestniczących w badaniu (71%) nie wie gdzie znajduje 

się Wydział Zarządzania Kryzysowego w ich miejscu zamieszkania, co zostało zobrazowane 

na wykresie 10. Pozostałe 29% badanych posiada taką wiedzę.  

 

Wykres 18. Znajomość przez respondentów lokalizacji Wydziału Zarządzania Kryzysowego w ich miejscu 

zamieszkania 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

 

 Odpowiedzi ankietowanych na pytanie dotyczące znajomości przez ankietowanych 

zadań Straży Miejskiej przedstawione zostały na wykresie 11. Ponad połowa – 63% badanych 

twierdzi, że zna wspomniane zadania. Pozostałe 37% respondentów nie zna zakresu zadań 

funkcjonariuszy Straży Miejskiej. 

 

Wykres 19. Znajomość przez respondentów zadań strażników miejskich 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 
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W ostatnim czasie toczy się debata dotycząca potrzeby dalszego funkcjonowania Straży 

Miejskiej. Wiele osób jest zdania, iż stanowi ona formacje powielając zadania policji jednak  

z mniejszymi uprawnieniami, w związku z czym należałoby je zlikwidować. Jak zatem uważają 

mieszkańcy miasta Łomża uczestniczący w badaniu ankietowym? Odpowiedzi na to pytanie 

zostały zobrazowane na wykresie 12. 

Analizując wspomniane odpowiedzi, przedstawione na wykresie 12, można zauważyć, 

że największy odsetek respondentów (34%) uważa, że działania Straży Miejskiej są „raczej” 

potrzebne. Aż  29% jest „zdecydowanie” przekonana, że działania Straży Miejskiej są 

niepotrzebne, zaś kolejne 26% uważa, iż są „raczej” niepotrzebne. Jedynie cztery osoby (6%) 

jest „zdecydowanie” przekonana, że działania Straży Miejskiej są potrzebne. Kolejne cztery 

osoby (6%) nie potrafiło udzielić konkretnej odpowiedzi na to pytanie wskazując wariant „nie 

mam zdania”. 

 

Wykres 20. Opinia respondentów na temat zasadności funkcjonowania Straży Miejskiej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

 

Na wykresie 13 zostały przedstawione odpowiedzi respondentów dotyczące fakt 

wzrostu poczucia bezpieczeństwa dzięki działaniom Straży Miejskiej. Przeważająca większość 
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wzrosło dzięki pracy Straży Miejskiej na terenie miasta Łomża, kolejne 17% uważa, że „raczej” 

nie wzrosło. 1/5 badanych uważa, że pracy strażników miejskich „raczej” wpłynęła na wzrost 

ich poczucia bezpieczeństwa. Dwanaście osób (17%) nie potrafiło udzielić konkretnej 

odpowiedzi na to pytanie zaznaczając wariant „nie mam zdania”. 
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Wykres 21. Fakt wzrostu poczucia bezpieczeństwa u respondentów dzięki działaniom Straży Miejskiej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

 

  W kolejnym pytaniu ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców miasta Łomża, 

mięli oni za zadanie ocenić pracę Straży Miejskiej na terenie wspomnianej miejscowości. 

Oceniane były następujące aspekty pracy strażników: szybkość interwencji, obecność 

umundurowanych patroli, ich aktywność, skuteczność działania, konsekwencja i zdecydowanie 

oraz życzliwość i kultura funkcjonariuszy. Wystawione oceny zostały zobrazowane na 

wykresie nr 14. 

 

Wykres 22. Ocena pracy Straży Miejskiej na terenie miasta Łomża przez respondentów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

 

 Analizując odpowiedzi respondentów zawarte na wykresie 14 widać, że przeważająca 

większość badanych wszystkie wymieniane aspekty oceniali przeważnie „zadowalająco” bądź 

zdecydowanie tak; 
0%

raczej tak; 
20% raczej nie; 

17%

zdecydowanie 
nie; 46%

nie mam 
zdania; 17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

  1 - bardzo źle 2- źle 3 - zadowalająco 4 - dobrze 5 - bardzo dobrze



Straż gminna w systemie zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta Łomża 

131 

 

131 

„źle”. Największy odsetek ankietowanych (40%) „zadowalająco” oceniło szybkość interwencji 

oraz życzliwość i kulturę funkcjonariuszy. Po 34%  badanych taką samą ocenę wystawiło  

w przypadku aktywności patroli oraz konsekwencji i zdecydowania patroli. Dla 31% 

„zadowalająco” wypadła obecność umundurowanych patroli oraz skuteczność w działaniu. 

„Źle” oceniło 34% respondentów wspomnianą skuteczność w działaniu, 31% życzliwość  

i kulturę oraz po 29% szybkość interwencji, obecność umundurowanych patroli, a także ich 

aktywność. Blisko 1/5 (17%) uważa, że szybkość interwencji oraz konsekwencja  

i zdecydowanie funkcjonariuszy zasługują na „bardzo złą” ocenę. Po 14% ankietowanych 

„bardzo źle” oceniło skuteczność w działania oraz kulturę i życzliwość funkcjonariuszy. Po 

dwie osoby (3%) ocenę „bardzo dobrą” wystawiło: szybkości interwencji, aktywności patroli, 

konsekwencję i zdecydowanie funkcjonariuszy. Dla czterech osób (6%) obecność 

umundurowanych patroli zasługiwała również na „bardzo dobrą” ocenę. Skuteczność  

w działaniu oraz życzliwość i kultura funkcjonariuszy nie uzyskała najwyższej oceny od 

żadnego z respondentów. Najwięcej „dobrych” ocen uzyskały: obecność umundurowanych 

patroli (23%) i ich aktywność (23%). Po 1/5 ankietowanych „dobrą” ocenę wystawiło 

skuteczności w działaniu oraz konsekwencji i zdecydowaniu funkcjonariuszy. Dla 17% na 

„dobrą” ocenę zasłużyła życzliwość i kultura funkcjonariuszy, zaś dla 11% szybkość 

interwencji. 

 Kolejny wykres 15, przedstawia opinię respondentów dotyczącą istotności 

funkcjonowania Straży Miejskiej w systemie zarządzania kryzysowego. Osoby, które wzięły 

udział w badaniu ankietowym przeprowadzonym na potrzeby niniejszej pracy, w przeważającej 

większości (54%) uważają, że Straż Miejska nie pełni istotnej funkcji w systemie zarządzania 

kryzysowego. Tylko 14% posiada odmienne zdanie. Z kolei 31% respondentów nie posiada 

sprecyzowanego zdania w omawianej kwestii. Żaden z ankietowanych nie uzasadnił swojej 

odpowiedzi . 

 

Wykres 23. Opinia respondentów dotycząca istotności funkcji Straży Miejskiej  

w systemie zarządzania kryzysowego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 
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Ankieta zakończyła się pytaniem dotyczącym wypełniania przez Straż Miejską swoich 

zadań w systemie zarządzania kryzysowego. Odpowiedzi na nie zaprezentowane zostały na 

wykresie 16.  

 

Wykres 24. Opinia respondentów na temat wypełniania przez Straż Miejską swoich zadań w systemie 

zarządzania kryzysowego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

 

Analizując odpowiedzi respondentów zawarte na wykresie 16, można stwierdzić, że 

ponad połowa respondentów (54%) jest zdania, że Straż Miejska nie wypełnia swoich zadań  

w systemie zarządzania kryzysowego. Kolejne 14% jest „zdecydowanie” przekonana, że 

omawiana formacja nie wywiązuje się ze swoich zadań w zakresie zarządzania kryzysowego. 

Odmiennego zdania jest ponad 10% badanych, w tym 9% zaznaczyło wariant „tak” zaś 

pozostałe 3% „zdecydowanie tak”. 1/5 respondentów nie udzieliła konkretnej odpowiedzi  

w omawianej kwestii, wskazując na wariant „nie mam zdania”. 
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• mieszkańcy miasta Łomża uczestniczący w badaniu ankietowym oceniają „dobrze” stan 

bezpieczeństwa w swoim miejscu zamieszkania. Jako jego zagrożenia najczęściej 

wymieniali: przestępstwa, wypadki drogowe, terroryzm oraz bezrobocie. 

• wśród sytuacji kryzysowych, z którymi ankietowani mieli do czynienia, najczęściej 

wskazywali oni: pożar, powódź i suszę. Niestety doświadczający wymienionych 

sytuacji respondenci, nie uzyskali wsparcia od funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Ci, 

którym jednak pomogli strażnicy miejscy, ocenili wspomnianą pomoc „źle”. 

• nieznacznie ponad ¼ ankietowanych zna organ właściwy w sprawach zarządzania 

kryzysowego na terenie miasta Łomża. Niestety prawie ¾ badanych, nie wie gdzie 

znajduje się Wydział Zarządzania Kryzysowego w miejscu ich zamieszkania. 

• większość respondentów zna zadania Straży Miejskiej. Prawie połowa z nich uważa, że 

działania omawianej formacji są „zdecydowanie” lub „raczej” niepotrzebne. Również 

większość osób uczestniczących w badaniu nie odczuwa wzrostu poczucia 

bezpieczeństwa w wyniku działań Straży Miejskiej. 

• najniżej przez ankietowanych została oceniona „skuteczność w działaniu strażników 

miejskich, z kolei najwyżej ich „życzliwość kultura”. 

• zdaniem większości respondentów strażnicy miejscy nie wywiązują się ze swoich zadań 

w systemie zarządzania kryzysowego, w związku z czym ich zdaniem Straż Miejska nie 

pełni istotnej funkcji we wspomnianym systemie.  

 

Zakończenie 

 

Straż Miejska jest narzędziem jednostek samorządu terytorialnego koniecznym do 

zarządzania miastem zgodnie z oczekiwaniami ich mieszkańców. Powołana została celem 

zajmowania się drobnymi naruszeniami porządku publicznego, wyjątkowo kłopotliwych czy 

też uciążliwych dla mieszkańców konkretnego miasta. Jednocześnie swoimi działaniami mają 

oni odciążać funkcjonariuszy Policji.   

Straż Miejska w Łomży swoją działalność rozpoczęła w dniu 15 września 1991 roku. 

Od początku funkcjonowania pozostaje w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta przy 

jednoczesnym zachowaniu odrębności w kwestiach planowania oraz realizowania zadań,  

a także zachowaniu czynności wspólnych z pozostałymi komórkami czy jednostkami 

miejskimi. Do jej podstawowych zadań należą działania z zakresu ochrony porządku 

publicznego, będące wynikiem ustaw oraz prawa miejscowego. Ze względu na służebną rolę 
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względem lokalnej społeczności, Straż Miejska posiada obowiązek wykonywania swoich 

zadań z poszanowaniem praw i godności obywateli.  

Analiza wyników badań uzyskanych dzięki przeprowadzenia ankiety wśród 70 losowo 

wybranych mieszkańców Łomży oraz sformułowane wcześniej wnioski pozwala na 

weryfikację wcześniej postawionych hipotez. Zatem hipoteza sformułowana: „Przypuszczam, 

iż straż gminna zdaniem mieszkańców Łomży pełni bardzo ważną funkcję, szczególnie  

w kwestii zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa”, została odrzucona. Ankietowani 

bowiem uważają (46%), że dzięki działaniom Straży Miejskiej nie wzrosło ich poczucie 

bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, a ponadto aż 29% „zdecydowanie” oraz 26% „raczej” 

uważa, że działania strażników miejskich są w ogóle niepotrzebne.  

Hipoteza szczegółowa sformułowana: Przypuszczam, iż istniejące regulacje prawne 

dotyczące organizacji i funkcjonowania Straży Miejskiej w Łomży są adekwatne do realizacji 

zadań w zakresie zarządzania kryzysowego przez Straż Miejską Łomży, została zweryfikowana 

pozytywnie. Łomżyńska Straż Miejska utworzona została w oparciu o regulacje zawarte  

w Uchwale nr  95/XIV Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 1991 roku. Aktualnie funkcjonowanie 

Straży Miejskiej normują regulacje zawarte w ustawie o Strażach Gminnych oraz przepisy 

wykonawcze, które określają zadania, uprawnienia oraz ujednolicają formy szkoleń, 

umundurowania, wyposażenia jak również sposoby nadzoru oraz kontroli w ramach 

samorządu, a także organów państwa, w tym również zadań w zakresie zarządzania 

kryzysowego. 

Ostatnia z hipotez szczegółowych która została sformułowana następująco: 

Przypuszczam że działalność Straży Miejskiej Łomży w zakresie realizowania zadań we 

wspomnianym zakresie jest oceniana bardzo dobrze, co oznacza iż wywiązuje się ona ze swoich 

ustawowych obowiązków, również się nie potwierdziła. Ankietowani oceniając następujące 

aspekty pracy strażników: szybkość interwencji, obecność umundurowanych patroli, ich 

aktywność, skuteczność działania, konsekwencja i zdecydowanie oraz życzliwość i kultura 

funkcjonariuszy, przeważnie oceniali je „zadowalająco” bądź „źle”. W związku z powyższym 

respondenci uznali także, iż strażnicy miejscy nie wywiązują się ze swoich zadań w systemie 

zarządzania kryzysowego, a tym samym Straż Miejska w Łomży nie pełni istotnej funkcji we 

wspomnianym systemie.  

Warto również w tym momencie wspomnieć, iż mieszkańcy miasta Łomża  

w nieznacznym stopniu doświadczyli kryzysowych sytuacji, w związku z czym wystawiona 

przez nich ocena może w pewnym stopniu być oceną, która w pełni odzwierciedlałaby 

funkcjonowanie Straży Miejskiej w Łomży w tego rodzaju wydarzeniach. 
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Podsumowując całość rozważań zawartych w niniejszej pracy pozwala na stwierdzenie, 

iż zdefiniowany na początku cel został zrealizowany i osiągnięty. Przedstawiono 

funkcjonowanie Straży Miejskiej w Łomży, a następnie na postawie wyników badania 

ankietowego określono rolę Straży Miejskiej w Łomży w systemie zarządzania kryzysowego. 
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1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku Dz. U. 1997 nr 78 poz. 

483, z późn. zm. 
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obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń  
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32. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 
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poz. 1511 

33. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zakresu i sposobu 

wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności, Dz. U. 2011 

nr 222 poz. 1329 
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Regulamin nadsyłania i publikowania prac  

w Zeszytach Naukowych WSA 

 

1. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu, zwane dalej Zeszytami, są 

periodykiem naukowym wydawanym w nieregularnym cyklu wydawniczym. 

2. Treść każdego Zeszytu odpowiada zakresowi tematycznemu jednego z odpowiednich 

wydziałów w Wyższej Szkole Agrobiznesu t. Wydziałowi Rolniczo-Ekonomicznemu, 

Wydziałowi Technicznemu, bądź Wydziałowi Medycznemu.  

3. Redakcja Zeszytów mieści się w sekretariacie Wydawnictwa Wyższej Szkoły 

Agrobiznesu. Pracą redakcji kieruje redaktor naczelny. 

4. W celu zapewnienia poziomu naukowego Zeszytów oraz zachowania właściwego cyklu 

wydawniczego redakcja współpracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami 

naukowymi, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami.  

5. Do oceny przyjmowane są dotychczas niepublikowane oryginalne prace redakcyjne, 

monograficzne, poglądowe, historyczne, teksty źródłowe, sprawozdania z posiedzeń 

naukowych, oceny książek, komunikaty naukowe, wspomnienia oraz wiadomości 

jubileuszowe. Opracowania przyjmowane są przez redakcję do końca czerwca każdego 

roku. Redakcja nie zwraca Autorom nadesłanych materiałów. 

6. Do publikacji należy dołączyć oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że nie 

została zgłoszona do innej redakcji (wzór oświadczenia jest możliwy do pobrania na 

stronie internetowej WSA – załącznik nr 1 do Regulaminu). Oświadczenie powinno 

zawierać adres pierwszego autora pracy, numer telefonu oraz e-mail. W oświadczeniu 

powinna być zawarta zgoda (podpis) wszystkich współautorów pracy. 

7. Prace są publikowane w języku polskim lub angielskim z uwzględnieniem opinii 

redaktora językowego. 

8. W oświadczeniu dołączonym do tekstu należy opisać wkład poszczególnych autorów  

w powstanie pracy oraz podać źródło finansowania publikacji. „Ghostwriting” oraz 

„guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte 

przypadki będą demaskowane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem 

odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, 

stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). 



 

 

9. Przekazane do redakcji opracowania są wstępnie oceniane i kwalifikowane do druku 

przez Naukową Radę Redakcyjną, zwaną dalej Radą. Skład Rady określany jest przez 

Senat WSA. 

10. Publikacje wstępnie zakwalifikowane przez Radę są oceniane przez recenzentów, 

zgodnie  

z procedurą recenzowania opublikowaną na stronie internetowej WSA w zakładce 

Zeszyty naukowe WSA. Łącznie z opinią recenzent wypełnia deklarację konfliktu 

interesów, stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu. Redakcja powiadamia Autorów o 

wyniku oceny, zastrzegając sobie prawo do zachowania poufności recenzji. 

11. Za proces wydawniczy Zeszytów jest odpowiedzialny sekretarz naukowy redakcji, 

który zatwierdza układ treści Zeszytów, określa wymagania wydawnicze dla 

publikowanych materiałów, współpracuje z recenzentami, przedstawia do 

zatwierdzenia całość materiałów przed drukiem Naukowej Radzie Redakcyjnej, 

współpracuje z Radą i innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do zapewnienia 

poziomu naukowego Zeszytów oraz zachowania cyklu wydawniczego. 

12. Redakcja zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia artykułu bez podania przyczyn. 

13. Nadesłane materiały, niespełniające wymagań wydawniczych określonych przez 

redakcję, są zwracane Autorowi/Autorom. 

14. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu nie wypłaca wynagrodzenia za nadesłane 

publikacje zakwalifikowane do druku w Zeszytach. 

15. Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe. „Zeszyty 

Naukowe WSA" są dostępne także na stronie internetowej Wyższej Szkoły 

Agrobiznesu – www.wsa.edu.pl, w zakładce Wydawnictwa. 
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Wymagania wydawnicze - Zeszyty Naukowe WSA 

 

1. Artykuły powinny być przygotowane w formie wydruku komputerowego oraz w wersji 

elektronicznej, w języku polskim lub angielskim. W celu usprawnienia procesu wydawniczego 

prosimy o rygorystyczne przestrzeganie poniższych zasad: 

- przesłany artykuł powinien być opatrzony dokładną afiliacją Autora/Autorów, 

- objętość artykułu nie może przekraczać 15 stron formatu A4, 

- imię i nazwisko Autora/ów – czcionka 12 pkt, 

- nazwa instytucji/jednostki naukowej – czcionka 12 pkt, 

- tytuł artykułu w języku polskim i angielskim – czcionka 14 pkt (bold); podtytuły – czcionka 

12 pkt (bold), 

- do publikacji należy dołączyć słowa kluczowe (3–5) oraz streszczenie nieprzekraczające 15 

wierszy napisane w językach polskim i angielskim – czcionka 11 pkt, 

- tekst zasadniczy referatu pisany czcionką Times New Roman CE – 12 pkt, 

- odstęp między wierszami – 1,5, 

- jeżeli referat zawiera tabele (najlepiej wykonane w edytorze Word albo Excel) lub rysunki 

(preferowany format CorelDraw, Excel, Word), należy dołączyć pliki źródłowe, 

- tabele i rysunki powinny być zaopatrzone w kolejne numery, tytuły i źródło, 

- przy pisaniu wzorów należy korzystać wyłącznie z edytora równań dla MS WORD, 

- preferowane formaty zdjęć: TIFF, JPG (o rozdzielczości minimum 300 dpi), 

- w przypadku publikowania prac badawczych układ treści artykułu powinien odpowiadać 

schematowi: wprowadzenie (ewentualnie cel opracowania), opis wykorzystanych materiałów 

czy metod, opis badań własnych (omówienie wyników badań), wnioski (podsumowanie), 

wykaz piśmiennictwa. 

 

2. Odsyłaczami do literatury zamieszczonymi w tekście publikacji są przypisy dolne, które 

muszą mieć numerację ciągłą w obrębie całego artykułu. Odsyłaczami przypisów dolnych są 

cyfry arabskie złożone w indeksie górnym, np. (2). 

 

3. Zapis cytowanej pozycji bibliograficznej powinien zawierać: inicjał imienia i nazwisko 

autora, tytuł dzieła, miejsce i rok wydania, numer strony, której dotyczy przypis; w przypadku 

pracy zbiorowej: tytuł dzieła, inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania;  

w przypadku pracy będącej częścią większej całości – także jej tytuł, inicjał imienia  



 

 

i nazwisko redaktora. Źródła internetowe oraz akty prawne należy podawać także jako przypis 

dolny. 

 

4. W wykazie piśmiennictwa zamieszczonym w kolejności alfabetycznej na końcu publikacji 

należy podać kolejno: nazwisko autora/ów i pierwszą literę imienia, rok wydania, tytuł pracy 

(czcionka italic), wydawnictwo oraz miejsce wydania. Przykłady: 

- wydawnictwa książkowe: Janowiec A., Ziemniaki skrobiowe – rola w województwie 

podlaskim. Wydawnictwo WSA, Łomża 2010. 

- prace zbiorowe: Górczewski R., (red.) Przemieszczenie trawieńca. Wydawnictwo PWN, 

Warszawa 2007. 

- czasopisma: Staszewski M., Getek I. Specyfika żywienia krów o wysokiej wydajności., 

Zeszyty Naukowe WSA, Wydawnictwo WSA nr 37, Łomża 2007. 

- strony internetowe: www.4lomza.pl. 1.12.2009 r. 

- akty prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz 

ustawy o wyższych szkołach zawodowych. Dz.U. z 2002 r. Nr 150, poz. 1239. 

UWAGA: teksty niespełniające powyższych wymagań zostaną zwrócone Autorowi 
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Procedura recenzowania prac naukowych nadsyłanych do publikacji  

w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Agrobiznesu 

 

Procedura recenzowania artykułów w Zeszytach Naukowych WSA jest zgodna  

z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dobrymi praktykami  

w procedurach recenzyjnych w nauce *. 

 

Przekazanie publikacji do Redakcji Wydawnictwa WSA jest jednoznaczne  

z wyrażeniem przez Autora/Autorów zgody na wszczęcie procedury recenzji artykułu. 

Autor/Autorzy przesyłają utwór wraz z wypełnionym oświadczeniem, którego wzór znajduje 

się na stronie internetowej WSA. Nadesłane materiały są poddawane wstępnej ocenie formalnej 

przez Naukową Radę Redakcyjną WSA, zwaną dalej Radą, zwłaszcza pod kątem ich zgodności 

z wymaganiami wydawniczymi opracowanymi i publikowanymi przez Wyższą Szkołę 

Agrobiznesu, jak również obszarami tematycznymi ZN. Następnie artykuły  

są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie są członkami Rady, 

posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Nadesłane artykuły nie są nigdy wysyłane 

do recenzentów z tej samej placówki, w której zatrudniony jest Autor/Autorzy. Prace 

recenzowane są anonimowo. Autorzy nie znają nazwisk recenzentów. Artykułowi nadawany 

jest numer redakcyjny, identyfikujący go na dalszych etapach procesu wydawniczego. W 

innych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów – 

formularz jest publikowany na stronie Internetowej WSA. Autor każdorazowo jest 

informowany z zachowaniem zasady poufności recenzji o wyniku procedury recenzenckiej, 

zakończonej kategorycznym wnioskiem o dopuszczeniu bądź odrzuceniu publikacji do druku. 

W sytuacjach spornych powoływany jest kolejny recenzent. 

Lista recenzentów współpracujących z wydawnictwem publikowana jest w każdym 

numerze czasopisma oraz na stronie Internetowej WSA. 

 

* Dobre Praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce. Zespół do Spraw Etyki w Nauce. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa 2011. 
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Załącznik nr 1 

miejscowość, data.....................................................,............................. 

 

Oświadczenie Autora/Autorów 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie do Redakcji Wydawnictwa WSA  

i ogłoszenie drukiem publikacji/pracy pt. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

autorstwa: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Równocześnie oświadczam(y), że publikacja nie została wydana w przeszłości drukiem i/lub 

w wersji elektronicznej w innym czasopiśmie, nie została zgłoszona do innego czasopisma, 

nie znajduje się w recenzji innej Redakcji, nie narusza patentów, praw autorskich i praw 

pokrewnych oraz innych zastrzeżonych praw osób trzecich, a także że wszyscy wymienieni 

Autorzy pracy przeczytali ją i zaakceptowali skierowanie jej do druku. 

 

Przeciwdziałanie nierzetelności naukowej - „ghostwriting” oraz „guest authorship”; 

· źródło finansowania publikacji:.................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

· podmioty, które przyczyniły się do powstania publikacji i ich udział: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

· wkład Autora/Autorów w powstanie publikacji (szczegółowy opis z określeniem ich afiliacji): 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko     podpis      data 

1................................................   ........................................  ......................... 

2...............................................   ........................................  ......................... 

3...............................................   ........................................  ......................... 

4..............................................   .........................................  ......................... 

 

Imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, osoby odpowiedzialnej za wysłanie niniejszego 

oświadczenia (głównego Autora pracy): 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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Załącznik nr 2. 

 

DEKLARACJA KONFLIKTU INTERESÓW 

 

Konflikt interesów* ma miejsce wtedy, gdy recenzent ma powiązania, relacje lub zależności 

przynajmniej z jednym z autorów pracy, takie jak na przykład zależności finansowe (poprzez 

zatrudnienie czy honoraria), bezpośrednie lub za pośrednictwem najbliższej rodziny. 

 

Tytuł pracy.................................................................................................................................. 

Data.................................................... 

Konflikt nie występuje 

Recenzent oświadcza, że nie ma powiązań ani innych finansowych zależności wobec 

Autora/Autorów: 

............................................................................ 

Podpis recenzenta 

* Recenzent oświadcza, że występuje następujący konflikt interesów 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Podpis recenzenta: 

...................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 


