
GOSPODARKA
RYNEK

EDUKACJA

Wyższa Szkoła Zarządzania

Edukacja

VOLUMEN 12, NUMER 2
2011

W R O C Ł AW 2011



RADA NAUKOWA

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ:
prof. Janusz Sowiński

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Wrocław

CZŁONKOWIE:
mgr Robert Błaszczyk – Agencja Informacji i Reklamy „Erben Koncept”, Wrocław;

prof. Daniel Fic – Uniwersytet Zielonogórski;
prof. Jerzy Jarowiecki – Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im J. Dietla, Kraków;

mgr Jan Kędzierski – TVP Wrocław, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk;
prof. Urszula Kalina-Prasznic – Uniwersytet Wrocławski;

prof. Damian Knecht – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław;
mgr Michał Kuzborski – portal studente.pl;

prof. Janusz Martan – Politechnika Wrocławska;
prof. Krzysztof. R. Mazurski – Politechnika Wrocławska;

dr Piotr Oleśniewicz – Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław;
prof. Maria Pidłypczak-Majerowicz – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków;

doc. Krzysztof Piskorczyk – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice;
prof. Ryszard Rohatyński – Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Wrocław

prof. Grażyna Rosa – Uniwersytet Szczeciński;
prof. Antonin Slany – Uniwersytet Masaryka, Brno;

prof. Aniela Styś – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław;
dr Krzysztof Widawski – Uniwersytet Wrocławski

REDAKTOR NACZELNY:
dr Henryk Żeligowski

redaktor.naczelny@edukacja.wroc.pl

SEKRETARZ REDAKCJI:
dr Paweł Urbaniak

sekretarz.redakcji@edukacja.wroc.pl

REDAKCJA:

„GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA”
Wyższa Szkoła Zrządzania „Edukacja”

ul. Krakowska 56-62/ p. 2
50-425 Wrocław

redakcja@edukacja.wroc.pl

ISSN 1509-5576



GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA
kwartalnik

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

SPIS TREŚCI
Vol. 12, Nr 2, 2011

ARTYKUŁY

Piotr Siemkowicz
PRZESTĘPSTWO OSZUSTWA KOMPUTEROWEGO W POLSKIM KODEKSIE KARNYM,
Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI DZIAŁAŃ SPRAWCY PODEJMOWANYCH
ZA POŚREDNICTWEM SIECI INTERNET (CZĘŚĆ II) ............................................................................................................................ 5

Joanna Natalia Wróbel
SKRÓCENIE USTAWOWYCH OKRESÓW WYPOWIEDZENIA PRZEWIDZIANYCH W KODEKSIE PRACY
– ANALIZA PRAWNO-PORÓWNAWCZA .............................................................................................................................................. 13

Piotr Jarco
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH W ŚWIETLE BADAŃ WYBRANYCH BRANŻ
REGIONU DOLNEGO ŚLĄSKA .............................................................................................................................................................. 23

Krzysztof R. Mazurski
Anna Radota
TELEKOMUNIKACJA JAKO NARZĘDZIE W BRANŻY TURYSTYCZNEJ ...................................................................................... 29

Tadeusz Fitych
DETERMINANTY ROZWOJU KULTURY – NEPOMUCENY ZIEMI KUDOWSKIEJ
(PRACE NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI KULTUROWEJ) .......................................................................................................... 35

RECENZJE

Józef Szocki
JOACHIM GLENSK, Czarna księga prasy polskiej, t. 1-2, Opole 2006-2007 .................................................................................................. 49



Vol. 12, Nr 2, 2011 5

Kontynuując zapoczątkowane w części I rozważania
dotyczące przestępstwa oszustwa komputerowego, za-
uważyć należy na wstępie, że znamiona strony przed-
miotowej oszustwa komputerowego z art. 287 k.k. ujęte
są bardzo szeroko oraz, jak się wydaje, w znacznej mie-
rze nieprecyzyjnie. Być może ustawodawca miał w tym
zakresie na uwadze szybko postępujący rozwój technik
informatycznych oraz dążył do tak ogólnego zakreśle-
nia ram przedmiotowych czynu z art. 287 k.k., by objął
on wszelkie możliwe działania przestępcze związane
z wpływaniem, zmianą, usunięciem bądź też wprowa-
dzeniem nowego zapisu danych informatycznych –
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządze-
nia innej osobie szkody1. Nie ulega jednak wątpliwości,
jak słusznie zauważa P. Kardas, że oparcie konstrukcji
znamion przestępstwa oszustwa komputerowego na
elementach niedookreślonych, stwarza niebezpieczeń-

stwo kwestionowania poszczególnych zachowań prze-
stępczych, w jakimś zakresie mających nieokreślone
i otwarte znamiona, z punktu widzenia samej odpowie-
dzialności karnej2.

Także użycie niedookreślonego sformułowania „wpły-
wać”, stwarza pewne problemy interpretacyjne. Sfor-
mułowanie „wpływać” jest bowiem czynnością mogącą
prowadzić do zmian w świecie zewnętrznym oraz po-
lega na przekształcaniu przedmiotów oddziaływania,
którymi w przypadku czynu z art. 287 k.k. będzie pro-
ces automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub
przesyłania informacji. Procesy te na skutek „wpływa-
nia” mogą przebiegać odmiennie niż pierwotnie za-
kładano3. Jak słusznie zauważa przy tym P. Kardas,
„wpływanie” w znaczeniu nadanym mu w treści art.
287 k.k. rozumiane jest przez ustawodawcę jako poję-
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____________
1 A. Adamski, Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000,

s. 116-117.

____________
2 P. Kardas, Oszustwo komputerowe w kodeksie karnym, „Prze-

gląd Sądowy” 2000, nr 11-12, s. 58.
3 R. Korczyński, R. Koszut, „Oszustwo” komputerowe, „Proku-

ratura i Prawo” 2002, nr 2, s. 28-29.
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ABSTRAKT
W artykule przedstawiono zagrożenia związane z możliwością realizacji znamion przestępstwa oszustwa kompute-
rowego z art. 287 § 1 k.k. przez sprawcę działającego za pośrednictwem sieci Internet oraz wpływającego na auto-
matyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych, bądź też zmieniającego, usuwającego
lub wprowadzającego nowy zapis danych informatycznych, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia
innej osobie szkody. Analizie poddano przy tym poszczególne techniki dokonywania przestępstw oszustwa kompu-
terowego w kontekście różnych form manipulacji komputerowych. Autor zwraca także uwagę na zasadnicze różnice
występujące pomiędzy przestępstwem tzw. zwykłego oszustwa z art. 286 § 1 k.k. a oszustwem komputerowym z art.
287 § 1 k.k.
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cie nadrzędne nad pojęciami „zakłócanie” oraz „unie-
możliwianie”. Z technicznego punktu widzenia „wpły-
wanie” może polegać na zmianie kodowego zapisu in-
formacji zawartej w urządzeniu służącym do automa-
tycznego przetwarzania, gromadzenia lub przesyłania
informacji, która przybiera postać zmiany sekwencji
znaków kodowych, usunięcia ich części lub dodania
pewnych elementów niewystępujących w treści pier-
wotnego zapisu. Wpływać można także na program
komputerowy obsługujący wskazane procesy4. Pojęcie
automatycznego przetwarzania, gromadzenia i prze-
syłania informacji oznacza przy tym, iż procesy te do-
konywane są bez ingerencji i udziału człowieka5.

Działania sprawcy czynu z art. 287 k.k. można przed-
stawić ogólnie w dwóch grupach6. Pierwsza grupa
działań obejmuje wpływanie na automatyczne prze-
twarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych in-
formatycznych, na które to zachowania składają się
tzw. manipulacje komputerowe dokonywane zarówno
na wejściu (input manipulation), jak i na wyjściu (out-
put manipulation)7. Manipulacje typu „input”, są naj-
bardziej rozpowszechnioną, a zarazem trudno wykry-
walną formą oszustw komputerowych, przy czym ich
popełnienie nie wymaga zasadniczo od sprawcy posia-
dania szczególnej wiedzy informatycznej. Cechą cha-
rakterystyczną tych zachowań przestępczych jest to, iż
sprawca najczęściej jest także osobą uprawnioną do
użytkowania danego systemu komputerowego, oraz
wprowadza do tego systemu nieprawdziwe dane w celu
uzyskania korzyści majątkowej. Przykładem może być
operator skomputeryzowanej listy płac wpisujący do niej
nieprawdziwe nadgodziny, aby tym sposobem uzyskać
wypłatę większego niż należne wynagrodzenia. Po-
dobna sytuacja zaistnieje także, gdy np. dyrektor ZUS
wprowadzi do bazy danych nazwiska klientów nie-
uprawnionych do świadczeń rentowych lub nawet już
nieżyjących, w celu uzyskania tym sposobem korzyści
majątkowych przekazanych uprzednio na tzw. martwe
dusze. Na podstawie tych nieprawdziwych danych na-
liczane jest tym samym świadczenie dla osób, które
bądź w ogóle nie istniały, bądź nie miały do tego
uprawnień. Manipulacje typu „output” mogą natomiast
przykładowo polegać na wyłudzeniu wypłaty gotówki
z bankomatu za pomocą skradzionej karty kredytowej
lub też na wystawianiu za pomocą komputera podwój-

nych rachunków, gdy rachunek wprowadzony do pa-
mięci komputera opiewa na niższą kwotę niż ten, który
został wystawiony bezpośrednio klientowi. W efekcie
sprawca może zagarnąć dla siebie kwotę różnicy wyni-
kającej z obu rachunków8.

Dodatkowo A. Adamski wskazuje na możliwość do-
konania oszustwa komputerowego przez manipulowa-
nie programem komputerowym (program manipula-
tion), które to działania są trudne do wykrycia oraz wy-
magają od sprawcy znacznej wiedzy informatycznej9.
Sprawca działa w tym wypadku przez przekształcenie
istniejącego programu komputerowego w taki sposób,
aby po dopisaniu do niego określonych poleceń wyko-
nywał on dodatkowe funkcje i operacje, umożliwiające
dokonywanie określonych nadużyć o charakterze ma-
jątkowym bądź zmierzających do wywołania szkody.
Przykładem wskazywanym przez Adamskiego może
być zmodyfikowany program do prowadzenia ksiąg ra-
chunkowych, który będzie wskazywał zaniżoną war-
tość obrotów dla celów podatkowych na styku z Urzę-
dem Skarbowym, natomiast prawidłową do wiado-
mości właściciela firmy. Analogiczna sytuacja zaist-
nieje wówczas, gdy pracownik banku wprowadzi me-
todą np. „konia trojańskiego” do programu komputero-
wego obsługującego system bankowy funkcję, która po
zaokrągleniu w „dół” wysokości oprocentowania ra-
chunków klientów banku, dopisze te ułamkowe różnice
do jego rachunku bankowego. W dłuższym okresie po-
zwoli to sprawcy zgromadzić często bardzo znaczną
kwotę pieniężną. Metoda ta potocznie zwana jest także
„metodą salami”10.

W drugiej grupie działań sprawcy czynu z art. 287
k.k. mieścić się będą natomiast wszystkie te czynności,
które bezpośrednio modyfikują lub zastępują dotych-
czasowy zapis danych informatycznych przez ich zmie-
nianie, usuwanie lub wprowadzenie nowego zapisu da-
nych informatycznych11.

Podobny pogląd reprezentuje także B. Michalski, wy-
różniając dwie odmiany przestępstwa z art. 287 k.k. –
w pierwszej postaci polegającej na wpływaniu na auto-
matyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazy-
wanie danych informatycznych oraz w drugiej postaci
polegającej na zmianie, usuwaniu lub wprowadzaniu
nowego zapisu danych informatycznych, przy czym
w obu wypadkach sprawca musi działać bez upoważ-

____________
4 P. Kardas, op. cit., s. 63-64.
5 B. Michalski, Przestępstwa przeciwko mieniu, Warszawa 1999,

s. 222.
6 O. Górniok, [w:] O. Górniok, S. Hoc, M. Politowski, S.M. Przy-

jemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Ko-
deks Karny. Komentarz, Gdańsk 2002/2003, s. 1185.

7 A. Adamski, op. cit., s. 118-120.

____________
8 Ibidem, s. 120.
9 Ibidem, s. 119.
10 J. Jakubski, Przestępczość komputerowa – próba zdefiniowania

zjawiska, [w:] R. Skubisz, Internet – problemy prawne, Lublin 1999,
s. 266-268.

11 B. Kunicka-Michalska, Oszustwo komputerowe. Regulacje pra-
wa polskiego, „Studia Prawnicze – Kwartalnik” 2006, nr 4, s. 111.
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niania prawnego dysponenta systemu informatycznego
lub dysponenta konkretnego komputera12.

Analogiczne formy popełniania przestępstwa z art.
287 k.k. przedstawiają też R. Korczyński oraz R. Ko-
szut, wyróżniając dwie taksatywnie wymieniane formy
oszustwa komputerowego – pierwszą polegającą na
wpływaniu na automatyczne przetwarzanie, gromadze-
nie lub przesyłanie informacji, oraz drugą – polegającą
na zmienianiu, usuwaniu lub wprowadzaniu nowego
zapisu na komputerowym nośniku informacji, przy
czym w obu wypadkach będzie to działanie wbrew rze-
czywistej woli podmiotu uprawnionego, które poza ce-
lem osiągnięcia korzyści majątkowej lub chęcią wy-
rządzenia innej osobie szkody, nie będzie charaktery-
zować się żadnym dodatkowym elementem strony pod-
miotowej13.

Kardas zauważa także, że pierwsza forma oszustwa
komputerowego, ujęta jako wpływanie bez upoważnie-
nia na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub
przesyłanie informacji, charakteryzowana jest przez
dwa elementy – normatywne znamię „bez upoważnie-
nia” oraz właściwe znamię czynnościowe – „wpływa-
nie”. Także drugą formę oszustwa komputerowego cha-
rakteryzują dwa elementy w postaci normatywnego
znamienia – „bez upoważnienia” oraz właściwego zna-
mienia czynnościowego – „zmienianie, usuwanie lub
wprowadzanie nowego zapisu na komputerowym noś-
niku informacji”. Jak podkreśla przy tym Kardas, obie
formy oszustwa komputerowego charakteryzują się jed-
nym elementem wspólnym – „podjęciem przez sprawcę
określonych czynności bez upoważnienia”14. Samo dzia-
łanie „bez upoważnienia” oznacza przy tym działanie
sprawcy wbrew rzeczywistej woli podmiotu uprawnio-
nego do kształtowania przebiegu procesu automatycz-
nego przetwarzania, gromadzenia lub przesyłania in-
formacji, albo podmiotu uprawnionego do dokonywa-
nia zmian na komputerowym nośniku informacji,
a także działanie bez formalnego do tego umocowania
ze strony podmiotu uprawnionego15.

Zgodnie z dyspozycją art. 287 k.k. wyróżnić można
także jedynie sześć możliwych czynności sprawczych
– przy czym sprawca może działać jedynie przez:
1) wpływanie na automatyczne przetwarzanie informa-
cji, 2) wpływanie na automatyczne gromadzenie infor-
macji, 3) wpływanie na automatyczne przesyłanie in-
formacji, 4) zmienianie zapisu na komputerowym noś-
niku informacji, 5) usuwanie zapisu z komputerowego

nośnika informacji oraz 6) wprowadzanie nowego za-
pisu na komputerowym nośniku informacji. Wylicze-
nie to jest przy tym enumeratywne, co oznacza, że prze-
stępstwo oszustwa komputerowego nie może zostać po-
pełnione w wypadku innych niż opisane czynności
sprawczych16. De facto oznacza to, że jeżeli sprawca –
nawet działając w celu uzyskania korzyści majątkowej
bądź wyrządzenia szkody, użyje innej metody „wpły-
wania” na system informatyczny, niż wymienione
w treści art. 287 k.k., nie popełni on przestępstwa oszu-
stwa komputerowego, nawet wówczas gdy szkodę tę
wywoła bądź osiągnie korzyść majątkową. W takiej sy-
tuacji ewentualnie sprawca może odpowiadać z art. 286
k.k. za klasyczne przestępstwo oszustwa.

Sam zakres penalizacji zachowań sprawcy przestęp-
stwa z art. 287 k.k. odnosić więc należy do konkretnych
zachowań sprawczych opisanych powyżej. Generalnie
przy tym samo pojęcie przetwarzania danych rozumieć
możemy zgodnie z brzmieniem art. 7 pkt 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. nr 133, poz. 883), w którym przez przetwarza-
nie danych rozumie się „jakiekolwiek operacje wyko-
nywane na danych osobowych, takie jak zbieranie,
utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmie-
nianie, udostępnianie i usuwanie – zwłaszcza jeżeli do-
konywane są one w systemach informatycznych”. Ana-
logicznie, jak się wydaje, możemy więc interpretować
użyte przez ustawodawcę na gruncie kodeksu karnego
sformułowanie w treści art. 287 k.k. – „dane informa-
tyczne” na które „wpływa” przez swoje określone w tym
przepisie zachowanie sprawca17. Podkreślić przy tym
należy, iż sposoby sprawczego działania opisane
w treści art. 287 k.k., w postaci wpływania na automa-
tyczne przetwarzanie gromadzenie lub przekazywanie
danych informatycznych, przyjąć mogą postać zarówno
fizycznej ingerencji, jak i destrukcji logicznej18. Przez
zmianę zapisu na komputerowym nośniku informacji
możemy natomiast rozumieć zarówno wprowadzenie
nowego zapisu, jak i częściowe usunięcie zapisu. Bez
wątpienia natomiast skasowanie zawartego na kompu-
terowym nośniku informacji zapisu realizować będzie
ustawowe znamię – usunięcia danych informatycznych.
Możliwa jest także zmiana zapisu informacji przez za-
kodowanie tej informacji bez zmieniania jej treści. Gdy
wskazana zmiana, nawet jeżeli nie narusza samej treści
zapisu informatycznego, lecz uniemożliwia lub zna-
czenie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się
z nią, przy czym sprawca czyni to w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej lub wywołania szkody – zacho-

____________
12 B. Michalski, [w:] A. Wąsek, Kodeks karny. Część szczególna,

tom II: Komentarz do artykułów 222-316, Warszawa 2005, s. 984.
13 R. Korczyński, R. Koszut, op. cit., s. 26-27.
14 P. Kardas, op. cit., s. 59-61.
15 Ibidem, s. 59-60.

____________
16 R. Korczyński, R. Koszut, op. cit., s. 27.
17 P. Kardas, op. cit., s. 62-63.
18 R. Korczyński, R. Koszut, op. cit., s. 30-31.
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wanie takie zrealizuje normę art. 287 k.k.19 Jak propo-
nuje Kardas, należy przy tym przyjąć maksymalnie sze-
roką i pozbawioną technicznych naleciałości definicję
komputerowego nośnika informacji, uznając za takie
wszystkie aktualnie dostępne nośniki, na których in-
formacja może zostać zapisana przy użyciu w tym celu
komputera20. Pogląd ten jest słuszny i jak się wydaje
praktyczny, albowiem pozwala uniknąć problemów
z określeniem pojęcia komputerowych nośników in-
formacji – stale zmieniających się i ewoluujących wraz
z postępem technologii informatycznych. Tym samym
nośnikiem będzie zarówno twardy dysk komputera,
dyskietka komputerowa, płyta CD-R i DVD, tzw.
micro-cruzer, pendrive oraz wszelkie karty pamięci,
pod warunkiem że zostały na nich zapisane dane bądź
informacje. Bez wątpienia bowiem ingerencja w kom-
puterowy nośnik informacji (przed jego zapisaniem) –
nawet o charakterze destrukcyjnym przez jego znisz-
czenie, nie wypełni znamion czynu art. 287 k.k., a ewen-
tualnie np. art. 288 § 1 k.k. Rozważać także można
w takiej sytuacji tzw. usiłowanie nieudolne z art. 13 § 2
k.k., gdy sprawca zamierzając co prawda w swoim za-
myśle uzyskać korzyść majątkową lub wyrządzić innej
osobie szkodę nie uświadamia sobie, że dokonanie
czynu z art. 287 k.k. jest niemożliwe, ze względu na
brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim
czynu zabronionego lub ze względu na użycie środka
nie nadającego się do popełnienia czynu zabronionego,
bądź też zaistnienie okoliczności z art. 28 § 1 k.k. wy-
łączających odpowiedzialność karną, a mianowicie
działania w błędzie co do okoliczności stanowiących
znamię czynu karalnego.

Każda taka sytuacja wymagać będzie konkretnej
oceny stanu faktycznego przez sąd, bądź na wcześniej-
szym etapie postępowania przez prokuratora oraz pod-
jęcia stosownej decyzji procesowej, w tym określenia
kwalifikacji prawnej w odniesieniu do określonego za-
chowania sprawcy. Nie można także mówić o wypeł-
nieniu znamion czynu z art. 287 k.k. (dokonaniu) w sy-
tuacji, gdy sprawca podjął co prawda działania zmie-
rzające do uzyskania określonego wpływu na automa-
tyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przesyłanie in-
formacji lub dokonania zmiany, usunięcia albo wpro-
wadzenia nowego zapisu na konkretnym nośniku in-
formacji, lecz celu swojego działania nie osiągnął.
W takiej sytuacji możliwa będzie ewentualna odpo-
wiedzialność za usiłowanie dokonania przestępstwa
z art. 287 k.k.21

Oczywiste jest przy tym (jak była o tym mowa na po-
czątku), że zachowania sprawcze zmierzające do po-
pełnienia czynu z art. 287 k.k., poprzedzone mogą być
– zwłaszcza w sytuacji gdy sprawca przedostaje się do
cudzego systemu informatycznego za pośrednictwem
sieci Internet, działaniami hackerskimi wypełniającymi
znamiona czynu z art. 267 § 1 k.k. Niemniej nawet w sy-
tuacji, gdy sprawca nie podejmował działań zmierza-
jących do przełamania lub też obejścia zabezpieczeń
cudzego systemu informatycznego, bądź nawet gdy
system ten w ogóle nie był w żaden sposób zabezpie-
czony, nie będzie to miało żadnego wpływu na odpo-
wiedzialność sprawcy z art. 287 § 1 k.k. – jeżeli doko-
nuje on dalszych działań opisanych w treści tego prze-
pisu, w celu uzyskania korzyści majątkowej lub wy-
wołania swoim działaniem jakiejkolwiek szkody22.

Z praktycznego punktu widzenia wpływanie na auto-
matyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przesyłanie
informacji może polegać na mechanicznym uszkodze-
niu serwera przekazującego określone informacje, uszko-
dzeniu linii telefonicznej lub bezpośrednim uszkodze-
niu urządzenia, na którym gromadzone są dane infor-
matyczne. Wpływanie na automatyczne przesyłanie da-
nych informatycznych może natomiast przejawiać się
w podłączeniu się do systemu komunikacyjnego słu-
żącego do transmisji informacji i modyfikowanie treści
zapisu kodowego informacji w trakcie ich ekspedycji
w obszarze między stacją wysyłającą a stacją odbie-
rającą23. Możliwość takiego oddziaływania zachodzi
zwłaszcza w odniesieniu do informacji przesyłanych
z wykorzystaniem poczty elektronicznej e-mail, Inter-
netu lub linii telefonicznej24.

W rzeczywistości, jak wynika ze statystyk Minister-
stwa Sprawiedliwości, prawomocne skazania osób do-
rosłych za czyny z art. 287 k.k. były dotychczas w skali
kraju sporadyczne. W 1999 r. za czyny takie skazano
33 osoby, w 2003 r. – 46 osób, a w roku 2005 skazano
43 osoby25. Do roku 2009 nie zanotowano także znaczą-
cego wzrostu prawomocnych skazań za omawiane
przestępstwa. Zazwyczaj także działania przestępcze
w sprawach rozpoznawanych przez prokuratury oraz
polskie sądy, a dotyczących czynów z art. 287 k.k., po-
legały na wystawianiu fikcyjnych faktur i fałszowaniu
dokumentów księgowych, zmianie zapisów na rachun-
kach bankowych lub w innych dokumentach banko-
wych, przekonfigurowaniu połączenia z Internetem,
usunięciu danych informatycznych, dokonywaniu za-
kupów przy użyciu numerów kart płatniczych innej

____________
19 W. Wróbel, Kodeks Karny. Część ogólna, pod red. A. Zolla,

t. II, Kraków 1999, s. 1017.
20 P. Kardas, op. cit., s. 65.
21 Ibidem, s. 73.

____________
22 R. Korczyński, R. Koszut, op. cit., s. 30.
23 P. Kardas, op. cit., s. 64.
24 Ibidem, s. 64.
25 B. Kunicka-Michalska, op. cit., s. 107.
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osoby, zniszczeniu strony internetowej, zmianie kodu
dostępu, zakupie towarów po założeniu skrzynki po-
cztowej, uszkodzeniu danych lub oprogramowania,
wprowadzaniu nowych zapisów, fałszowaniu kart tele-
fonicznych, wprowadzaniu niewłaściwych danych co
do wykonanej pracy, a także sporadycznie na podej-
mowaniu takich zachowań, jak np. zamówieniu przez
Internet karty płatniczej na fałszywe nazwisko, zain-
stalowaniu wirusa komputerowego, fałszowaniu licz-
ników paliwa, używaniu zastrzeżonych kodów i haseł
oraz kradzieży impulsów telefonicznych26. Omawiane
czyny służyły także przede wszystkim przywłaszcza-
niu lub wyłudzaniu środków pieniężnych.

Warto zauważyć, że aktualna kodyfikacja karna w art.
295 § 1 i § 2 k.k. przyjmuje możliwość zastosowania
przez sąd wobec sprawcy przestępstwa z art. 287 k.k.,
który dobrowolnie naprawił szkodę w całości, możli-
wości nadzwyczajnego złagodzenia kary, a nawet od-
stąpienia od jej wymierzenia. W przypadku zaś, gdy
sprawca przestępstwa z art. 287 k.k. dobrowolnie na-
prawił szkodę w znacznej części, sąd może zastosować
wobec niego nadzwyczajne złagodzenie kary. Przepis
ten, jakkolwiek znajdujący swoje uzasadnienie na grun-
cie innych czynów karalnych z rozdziału XXXV kode-
ksu karnego, w odniesieniu do przestępstwa z art. 287
k.k. został podany uzasadnionej krytyce.

W szczególności Adamski27 zauważa, że przyznanie
sprawcom oszustw komputerowych możliwości korzys-
tania z nadzwyczajnego złagodzenia kary lub nawet od-
stąpienia od jej orzeczenia, dopiero w sytuacji naprawie-
nia szkody, premiuje czyny o większym stopniu społecz-
nej szkodliwości i to już w stadium dokonania. W sytua-
cji natomiast gdy szkoda jeszcze nie powstała ze względu
na początkowy etap realizacji czynu z art. 287 k.k. oraz
wczesne wykrycie sprawcy przestępstwa, sąd faktycznie
pozbawiony jest możliwości skorzystania z dobrodziej-
stwa art. 295 § 1 i § 2 k.k., ponieważ sprawca który jesz-
cze nie zdołał działaniem swoim wyrządzić szkody,
z oczywistych względów nie będzie miał także, jak na-
prawić niezaistniałej szkody. Jak podkreśla w dalszej
części swoich rozważań wspomniany autor, może dopro-
wadzić to do sytuacji, gdy faktycznie taka treść art. 295
k.k. zachęci sprawcę do dokonywania nadużyć przy-
noszących spore korzyści majątkowe, skoro po spowo-
dowaniu znacznej nawet szkody, będzie można przez jej
naprawienie poprawić swoją sytuację procesową, a także
w znaczący sposób wpłynąć na obniżenie wymiaru kary
bądź nawet zaniechania przez sąd jej wymierzania.

Odrębnego omówienia wymagają zachowania prze-
stępcze, które jakkolwiek zbliżone do oszustwa kom-
puterowego oraz dokonywane za pośrednictwem sieci
Internet, nie realizują jednak ustawowych znamion
czynu z art. 287 k.k. W szczególności bowiem w za-
chowaniach tych poza oddziaływaniem na systemy in-
formatyczne i urządzenie w postaci komputera, zacho-
wana jest także charakterystyczna dla tradycyjnego
przestępstwa oszustwa z art. 286 § 1 k.k. relacja spraw-
ca–pokrzywdzony, a także na skutek działań sprawcy,
pokrzywdzony zostaje wprowadzony w błąd oraz do-
konuje niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Za-
chowania te, aczkolwiek potocznie nazywane „oszu-
stwami komputerowymi”, faktycznie realizują wyłącz-
nie znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 k.k.

Do zachowań tych zaliczyć możemy w szczególności
oszustwa dokonywane za pośrednictwem aukcji inter-
netowych (obecnie najczęściej w Polsce użytkownicy
korzystają z aukcji internetowych na serwisach: Alle-
gro.pl – działający w Internecie od 1999 r. oraz eBay),
bez elementu wpływania na dane informatyczne w spo-
sób określony w treści art. 287 § 1 k.k., a także ofert
kierowanych do pokrzywdzonego bezpośrednio na
pocztę elektroniczną e-mail. Czyny te aczkolwiek po-
pełniane za pośrednictwem sieci Internet, w zakresie
kontaktowania się sprawcy i pokrzywdzonego, zazwy-
czaj nie będą wypełniać znamion czynu z art. 287 k.k.,
oraz będą stanowić klasyczne przestępstwo oszustwa
z art. 286 § 1 k.k.

Z grupy tych czynów należy oczywiście wykluczyć
sytuacje z zakresu tzw. handlu elektronicznego (e-com-
merce), dotyczącego interaktywnej dystrybucji pro-
duktów oraz usług za pomocą mediów elektronicznych,
w tym zwłaszcza poczty e-mail28, gdy elementy oszu-
stwa dotyczące zarówno przyjęcia samej oferty, jej
treści, sposobu przyjęcia oferty, form dokonywania
płatności i sposobu wykonania usługi – nakierowane są
wyłącznie na urządzenia cyfrowe29. Bez wątpienia cho-
dzi tutaj o sytuacje związane głównie z wykorzystywa-
niem danych numerycznych kart płatniczych klientów
(uzyskanych bezpośrednio z informacji znajdujących
się w sieci Internet a przekazywanych przez samych
klientów, z wcześniejszego uzyskania takich kart w dro-
dze kradzieży, czy wprost z informacji zawartych w ra-
chunkach i innych dokumentach, na których numery
kart zostały uwidocznione w pełnym zapisie), przez
wydanie polecenia przelewu pieniędzy na inne cele niż
określone w zleceniu, lub poprzez wykorzystywanie

____________
26 R.A. Stefański, Oszustwa komputerowe w praktyce polskich

organów ścigania, „Studia Prawnicze – Kwartalnik” 2006, nr 4,
s. 129-131.

27 A. Adamski, op. cit., s. 121-122.

____________
28 K. Lasota, Sposoby zawarcia umowy za pomocą Internetu –

wybrane aspekty, „Internet i Komputer w Kancelarii – dodatek do
Monitora Prawniczego” 2001, nr 17, s. 9.

29 P. Kardas, op. cit., s. 67-68.
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danych takiej karty płatniczej do dokonywania płat-
ności na rzecz innej niż właściciel karty osoby30. Jak
podkreśla się także w literaturze przedmiotu przykła-
dami zachowań z wykorzystaniem numerów kart kre-
dytowych należących do innych osób realizującymi
znamiona czynu z art. 287 § 1 k.k., będzie np. wyłudza-
nie karnetów lotniczych, wydawnictw książkowych
oraz towarów i usług w sklepach internetowych31.

Zgodnie z zaproponowaną przez K.J. Jakubskiego32

kwalifikacją czynów karalnych popełnianych na szkodę
bankowych systemów kart płatniczych, do działań wy-
pełniających ustawowe znamiona czynu z art. 287 k.k.
(w zależności od sposobu działania sprawcy) zaliczyć
możemy posługiwanie się skradzioną lub zagubioną
kartą płatniczą w środowisku elektronicznym (POS,
bankomat) – oszustwo komputerowe w związku z przy-
właszczeniem i kradzieżą (art. 287 § 1 k.k. w zw. z art.
275 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k.), nielegalne wykorzysta-
nie numeru karty płatniczej do transakcji internetowych,
telefonicznych i pocztowych (art. 287 § 1 k.k.), włama-
nie do systemów telekomunikacyjnych. Dodatkowo Ja-
kubski do czynu z art. 287 § 1 k.k. zalicza manipulo-
wanie bankomatem w celu wyłudzenia gotówki. W przy-
padku więc gdy mamy do czynienia z posłużeniem się
skradzioną, przywłaszczoną lub sfałszowaną kartą płat-
niczą w celu uzyskania wypłaty cudzych pieniędzy
z bankomatu, czyn taki należy traktować jako prze-
stępstwo z art. 287 § 1 k.k.33, bowiem istota tego prze-
stępstwa polega na wywołaniu ujemnych dla innej
osoby a korzystnych dla sprawcy konsekwencji mająt-
kowych w wyniku oddziaływania na elektroniczny za-
pis informacji34.

Warto także zauważyć, że w aktualnym stanie praw-
nym nie stanowi przestępstwa nieuprawnione zbieranie
samych numerów kart płatniczych (bez przywłaszcza-
nia karty) i przyporządkowywanie im kodów identyfi-
kacyjnych bez użycia urządzeń specjalnych oraz prze-
chowywanie tych numerów kart płatniczych i przypo-
rządkowanych im kodów identyfikacyjnych – w przy-
padku braku możliwości wykazania równoczesnego

przygotowania do fałszerstwa w rozumieniu art. 310
§ 4 k.k.35

Formą przestępstwa z art. 287 k.k. może być także
niekiedy działanie polegające na instalowaniu w sieci
Internet tzw. dialerów – czyli programów modyfikują-
cych numery telefoniczne wybierane przez modem
użytkownika, przez który jego komputer łączy się z In-
ternetem, i po wejściu na określone strony internetowe,
użytkownik automatycznie i bez własnej w tym zakre-
sie woli oraz wiedzy przełączany jest na numer 0-700
(w Polsce), za połączenia z którym opłaty są znacznie
droższe niż w przypadku łączenia przez inne numery36.
Jak się przy tym powszechnie uważa, samo funkcjono-
wanie dialerów jako sposobu pobierania opłat za oglą-
danie określonych stron internetowych jest legalne,
chyba że dialer zostaje zainstalowany przez użytkow-
nika bez jego woli i wiedzy (np. gdy robi to w mylnym
przekonaniu, że instaluje inny program użytkowy).
Możliwe są również sytuacje, gdy co prawda użytkow-
nik uprzednio świadomie zainstalował dialer, który na-
stępnie bez jego woli i wiedzy będzie automatycznie
zmieniał numer dostępowy do sieci Internet podczas
oglądania także innych stron WWW – których ogląda-
nie w normalnych warunkach nie pociąga za sobą żad-
nych opłat, bądź też opłaty niższe niż za pośrednictwem
numeru 0-70037. Należy zgodzić się w tym zakresie
z poglądem L.K. Paprzyckiego, iż zachowanie takie sta-
nowić będzie zazwyczaj zwykłe oszustwo z art. 286 § 1
k.k. – które autor proponuje nazwać „niewłaściwym
oszustwem informatycznym” z wyjątkiem sytuacji, gdy
osoba wykorzystująca w nielegalny sposób dialer do-
kona bez upoważnienia czynności, które stanowią zna-
miona strony przedmiotowej oszustwa informatycz-
nego z art. 287 k.k. – w celu osiągnięcia korzyści mają-
tkowej. Zazwyczaj bowiem, jak zauważa Paprzycki,
wykorzystanie technologii w tym konkretnym wypadku
stanowi jedynie środek do wprowadzenia określonego
użytkownika Internetu w błąd oraz do doprowadzenia
go w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia
mieniem. Często bowiem sprawca wykorzystuje jedy-
nie nieświadomość użytkownika co do sposobu funk-
cjonowania konkretnego dialera, który został przez tego
użytkownika uprzednio faktycznie zainstalowany, lecz
np. wbrew jego oczekiwaniom nie odinstaluje się auto-
matycznie i nadal będzie nakierowywał połączenia in-
ternetowe w sposób, na który pokrzywdzony się nie go-

____________
30 Ibidem, s. 68.
31 J. Kosiński, Przykład wykorzystania nowoczesnych technolo-

gii przetwarzania informacji do dokonania przestępstwa, [w:] T. Za-
sępa, R. Chmura, Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego,
Częstochowa 2001, s. 613-615.

32 K.J. Jakubski, Przestępstwa na szkodę bankowych systemów
kart płatniczych. Rynek kart płatniczych, „Dodatek do Prawa Ban-
kowego” 2000, nr 3, październik, s. 18.

33 A. Adamski, Harmonizacja prawa karnego państw Unii Euro-
pejskiej w dziedzinie przestępstw związanych z kartami płatniczymi,
„Studia Prawnicze – Kwartalnik” 2006, nr 4, s. 98.

34 J. Wojciechowska, Problem kwalifikacji prawnej wyłudzeń in-
formatycznych z użyciem kart kredytowych, „Studia Prawnicze –
Kwartalnik” 2007, nr 4/2006, s. 147.

____________
35 B. Świątkiewicz, Oszustwo komputerowe – techniki dochodze-

niowe, „Studia Prawnicze – Kwartalnik” 2007, nr 4/2006, s. 136.
36 B. Kunicka-Michalska, op. cit., s. 107.
37 L.K. Paprzycki, Oszustwo informatyczne właściwe i niewłaści-

we a nielegalne wykorzystywanie dialerów, „Studia Prawnicze –
Kwartalnik” 2006, nr 4, s. 123.
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dzi38. W omawianej sytuacji szkoda wywołana rzeczy-
wistą ceną przekierowywanych połączeń interneto-
wych, zwłaszcza gdy użytkownik często łączy się za
pośrednictwem sieci Internet, może być niezwykle do-

tkliwa. Nie można jednak nie zauważyć, że do tego ro-
dzaju następstw finansowych prowadzą często nieodpo-
wiedzialne zachowania samych użytkowników sieci In-
ternet, w tym zwłaszcza pochopne instalowanie nie-
sprawdzonego oprogramowania komputerowego, dostęp-
nego za pośrednictwem licznych portali internetowych.

THE CRIME OF COMPUTER FRAUD IN THE POLISH PENAL CODE,
TAKING INTO CONSIDERATION THE SPECIFICITY

OF PERPETRATOR’S ACTIONS
UNDERTAKEN THROUGH THE MEDIUM OF THE INTERNET

(PART II)

Summary

The article presents threats connected with the opportunity of realization of computer-related fraud elements from
the article 287 § 1 of the Penal Code by a perpetrator acting through the medium of the Internet and affecting auto-
matic processing, collection or transferring computer data, or altering, deleting or making a new record of computer
data, in order to achieve a financial benefit or cause harm to another person. At the same time individual techniques
of committing computer-related fraud are analysed in the context of various computer manipulation forms. The author
also takes note of basic differences existing between the so-called “ordinary” fraud from the article 286 § 1 of the
Penal Code and computer-related fraud from the article 287 § 1 of the Penal Code.

KEY WORDS: computer crime, computer fraud, Internet

____________
38 Ibidem, s. 124.



ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Z uregulowań przewidzianych przepisami Kodeksu
pracy i z praktyki można wywieść, skądinąd słuszne
przekonanie, że umowa o pracę stanowi najbardziej po-
żądaną formę wykonywania ustalonej pracy, zważając
na takie elementy jak pewność i trwałość zatrudnienia
oraz na instrumenty ochrony pracownika w sytuacji po-
tencjalnego wypowiedzenia umowy o pracę. W tym
względzie na szczególną uwagę zasługuje instytucja
okresów wypowiedzenia, która z samej swej istoty
kreuje swoistego rodzaju mechanizm, mający na celu
zminimalizowanie negatywnych następstw wypowie-
dzenia umowy o pracę.

Zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie konsek-
wentnie przyjmuje się, że okresy wypowiedzenia prze-
widziane w Kodeksie pracy mają charakter „okresów
sztywnych”1, co jednoznacznie wskazuje na ich nie-
zmienność, trwałość i okoliczność, iż nie mogą być
skracane. Jest to wprost podyktowane ich ochronnym
charakterem, co wyklucza arbitralną ingerencję praco-
dawcy w długość okresów inną niż kodeksowa. W prze-

ciwnym razie, pracownik zatrudniony na umowę o pra-
cę w szczególności na czas nieokreślony, która z reguły
dotyczy długiego okresu zatrudnienia, zostałby pozba-
wiony zarówno gwarancji rzeczywistego zatrudnienia,
jak i pewności co do czasu wypłaty wynagrodzenia
w okresie wypowiedzenia. Jednocześnie pracownik po-
zostawałby w stanie zawieszenia, gdyż nie mógłby
przewidzieć, przez jaki czas, od skutecznego wypowie-
dzenia umowy o pracę, umowa ta ulegałaby rozwiąza-
niu. Dodatkowo, okresy wypowiedzenia można okreś-
lić mianem minimalnych, gdyż Kodeks pracy reguluje
długość okresów wypowiedzenia wprost w art. 36 k.p.,
wyraźnie wskazując, w jakiej sytuacji należy stosować
się do ich poszczególnych długości.

Zasadą jest, iż długość okresu wypowiedzenia uwa-
runkowana jest długością zatrudnienia u danego praco-
dawcy, jednakże strony umowy mogą zgodnie ze swoją
wolą przewidzieć w umowie o pracę dłuższe niż kode-
ksowe okresy wypowiedzenia. Zgodnie bowiem z za-
sadą uprzywilejowania pracownika określoną w art. 18
k.p., postanowienia umów o pracę oraz innych aktów
prawnych, na których podstawie powstaje stosunek
pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika
niż przepisy prawa pracy, a postanowienia umów i ak-
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k.p., kładąc nacisk na odrębną interpretację obu tych regulacji na gruncie Kodeksu pracy. Celem niniejszego opra-
cowania jest zwrócenie uwagi na dopuszczalność zastosowania regulacji wymienionych artykułów, w praktyce, na
gruncie umów o pracę, przy uwzględnieniu wszystkich wymogów prawem przewidzianych i jednoczesnym spełnie-
niu przesłanek ustawowych.
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____________
1 Por. wyrok SN z dnia 30 lipca 1981 r. I PR 63/81, OSNC 1982/1/18.
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tów, o których mowa wyżej, mniej korzystne dla pra-
cownika niż przepisy prawa pracy, są nieważne.

Powołany przepis w sposób ogólny wyznacza granice
autonomii woli stron stosunku pracy, a przy tym, co jest
w nim najistotniejsze, stanowi pewną sformułowaną re-
gułę, która wskazuje na zasadnicze kierunki stosunku
pracy. Wszelkie zapisy sprzeczne z regulacją art. 18 k.p.
powodują ich nieważność. Oznacza to, iż postanowie-
nia korzystniejsze dla pracownika są dopuszczalne
i wiążą strony stosunku pracy. Tym samym, należy w peł-
ni podzielić stanowisko Sądu Najwyższego, który w uch-
wale z dnia 9 listopada 1994 r. wskazał, że zastrzeżenie
w umowie o pracę zawartej na czas nie określony dwu-
nastomiesięcznego okresu wypowiedzenie tej umowy
przez zakład pracy jest dopuszczalne na podstawie art.
18 § 2 Kodeksu pracy2. Za tym przemawia dodatkowo
argumentacja Sądu Najwyższego, zgodnie z którą art.
36 Kodeksu pracy ma charakter przepisu bezwzględnie
obowiązującego w tym tylko znaczeniu, że gwarantuje
zarówno zakładowi pracy, jak i pracownikowi zacho-
wanie – przy wypowiedzeniu – minimum czasu koniecz-
nego do dokonania stosownych zmian w sytuacji za-
kładu pracy i sytuacji pracownika bez nadmiernego po-
śpiechu, nie zabrania jednak stronom ukształtowania –
w drodze ich porozumienia – korzystniejszych dla pra-
cownika, dłuższych okresów wypowiedzenia przez za-
kład pracy3.

W tym względzie linia orzecznicza Sądu Najwyż-
szego nie budzi wątpliwości w kontekście charakteru
prawnego okresów wypowiedzenia. W odniesieniu do
regulacji art. 36 k.p. stanowisko judykatury nie uległo
zmianie, wskazując jednoznacznie, że okresy wypo-
wiedzenia przewidziane w art. 36 k.p. mają charakter
okresów sztywnych i wypowiedzenie staje się wiążące
dla drugiej strony od dnia rozpoczęcia biegu obowią-
zującego okresu wypowiedzenia, liczonego w taki spo-
sób, aby ostatni dzień ustawowego okresu wypowie-
dzenia, przypadał na datę określoną przez wypowia-
dającego jako dzień zakończenia stosunku pracy. Nie-
mniej jednak, przed rozpoczęciem ustawowego okresu
wypowiedzenia druga strona może przez własną czyn-
ność prawną (wypowiedzenie lub porozumienie stron)
spowodować wcześniejsze, niż to określił wypowia-
dający, zakończenie stosunku pracy4.

Tym samym należy wskazać, że w odniesieniu do po-
wyższego, ustawodawca przewidział dwa rozwiąza-

nia, które można określić jako poszerzenie zakresu
autonomii woli stron stosunku pracy, i których zasto-
sowanie pozwala na częściowe odejście od zasady nie-
zmienności okresów wypowiedzenia. Wyjątki w tym
względzie przewidują regulacje art. 36 § 6 oraz art. 361

k.p., z których wynika, że w sytuacjach ściśle w nich
określonych możliwe jest skrócenie okresów wypo-
wiedzenia. W kontekście tego godzi się podkreślić, że
jest to wyraźne odstępstwo wyartykułowane przez usta-
wodawcę wprost w treści przepisów, które poza przy-
padkami w nimi uregulowanymi nie przewiduje żad-
nych innych wyjątków.

Na potrzeby niniejszego opracowania jako pierwszą
omówię problematykę regulacji i zastosowania art. 36
§ 6 k.p. zarówno w systemie, jak i praktyce prawa
pracy. W tym względzie celowe jest wskazanie, że po-
mimo „tożsamości” skutków prawnych przy ustaleniu
wcześniejszego terminu rozwiązania umowy a skróce-
niu okresu wypowiedzenia przewidzianego przez regu-
lację art. 361 § k.p. różnica między nimi, jak słusznie
stwierdza Sąd �ajwyższy w uzasadnieniu uchwały
z dnia 9 lipca 1992 r., polega jedynie na tym, iż
w pierwszym wypadku skutek następuje przez po-
rozumienie stron. �atomiast w drugim przez jedno-
stronną czynność prawną5. Tym samym należy zwró-
cić szczególną uwagę na stosowanie obu uregulowań
w praktyce, które pomimo wyraźnej odmienności w za-
pisie kodeksowym, mogą nastręczyć licznych wątpli-
wości w praktyce.

USTALENIE WCZEŚNIEJSZEGO TERMINU
ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ

W TRYBIE ART. 36 § 6 K.P.

Stosownie do art. 36 § 6 k.p., strony mogą po dokona-
niu wypowiedzenia umowy o pracę, przez jedną z nich,
ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; usta-
lenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pra-
cę. Okres wypowiedzenia i termin wypowiedzenia nie
są, w regulacji Kodeksu pracy, pojęciami tożsamymi.
W doktrynie prawa pracy6 przyjmuje się, że termin wy-
powiedzenia jest dniem, w którym kończy się okres
wypowiedzenia. Natomiast okresem wypowiedzenia
określany jest pewien przedział czasowy, po którego
upływie stosunek pracy ulega rozwiązaniu. W tym
miejscu godzi się wskazać, że oba te pojęcia są ściśle ze
sobą związane z punktu widzenia ich znaczenia dla____________

2 Por. uchwała SN z dnia 9 listopada 1994 r., I PZP 46/94, OSNP
1995/7/87.

3 Por. postanowienie SN z dnia 17 sierpnia 1977 r., I PZ 30/77,
LEX nr 14412.

4 Por. wyrok SN z dnia 23 marca 1978 r., I PRN 24/78, OSNC
1978/11/214.

____________
5 Por. z uzasadnienia uchwały siedmiu sędziów SN z dnia 9 lipca

1992 r., I PZP 20/92, OSNC 1993, z. 1-2, poz. 2
6 Z. Kubot, [w:] Prawo pracy. Zarys wykładu, Warszawa 2008,

s. 109, podobnie A. Marek, J. Żołyński, Rozwiązanie stosunku pracy,
Bydgoszcz–Legnica 2004, s. 36.
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skutku rozwiązania umowy o pracę, jako że skrócenie
terminu rozwiązania umowy jest niejako bezpośrednim
następstwem skrócenia okresu wypowiedzenia. Wynika
to wprost z faktu, że strony ustalając wcześniejszy ter-
min rozwiązania umowy o pracę, np. zamiast 5 stycz-
nia 2011 r. ustalają go na 5 grudnia 2010 r., skróceniu
ulega automatycznie okres wypowiedzenia odpowied-
nio o miesiąc. Tym samym należy wskazać, że dopusz-
czalne jest skrócenie okresu wypowiedzenia po złoże-
niu wypowiedzenia umowy przez pracownika lub pra-
codawcę. Istotne w tym względzie jest, że czynność
prawna zawierająca w swej treści oświadczenie woli
o skróceniu okresu wypowiedzenia powinna być doko-
nana po wypowiedzeniu umowy o pracę, a adresat ta-
kiego oświadczenia musi wyrazić zgodę na przyjęcie
propozycji, której wyrażenie nie może być domnie-
mane. W doktrynie słusznie przyjmuje się, że porozu-
mienie stron w kwestii skrócenia okresu wypowiedze-
nia powinno dotyczyć, zarówno samego faktu skróce-
nia okresu wypowiedzenia, jak i terminu, w którym na-
stąpi ustanie stosunku pracy7. Warto w tym względzie
zaznaczyć, że samo oświadczenie woli jednej ze stron
umowy, bez wyraźnej akceptacji drugiej, nie wywoła
żadnego skutku prawnego.

W kontekście powyższego należy podkreślić, że
ustawowo wykluczone są przypadki, w których praco-
dawca zawiera w umowie o pracę klauzulę, zgodnie
z którą ustawowy okres wypowiedzenia w stosunku do
danego pracownika będzie krótszy niż przewidziany
przepisami prawa pracy. Takie bowiem zastrzeżenie by-
łoby sprzeczne z zasadą uprzywilejowania pracownika
określoną w art. 18 k.p. i w rezultacie nieważne. Nie-
mniej jednak Kodeks pracy nie przewiduje ograniczeń
w kwestii długości okresu wypowiedzenia pozostałego
po skróceniu w trybie art. 36 § 6 k.p. Oznacza to, iż na
gruncie ww. regulacji, strony mogą za pomocą włas-
nych ustaleń dowolnie skracać okresy wypowiedze-
nia, przy zachowaniu procedury złożenia oświad-
czenia jednej stronie i otrzymaniu wyraźnej zgody
drugiej na skrócenie okresu wypowiedzenia, a umo-
wa o pracę może ulec rozwiązaniu następnego dnia
po akceptacji strony, której takie oświadczenie woli
jest składane. W tym wypadku zatem, okres wypo-
wiedzenia wynosiłby w niniejszej sytuacji 1 dzień. Ta-
kie oświadczenie woli może być złożone w dowolnym
czasie, pomiędzy dokonanym oświadczeniu o wypo-
wiedzeniu a rozwiązaniem umowy o pracę.

W doktrynie słusznie przyjmuje się, że skróceniu
w trybie art. 36 § 6 k.p. może ulec każdy okres wypo-

wiedzenia, tj. zarówno okres 3-miesięczny, jak i dwu-
tygodniowy. Skrócenie okresu wypowiedzenia nie sta-
nowi zarazem zmiany trybu rozwiązania umowy o pra-
cę8. Porozumienie stron w przedmiocie wcześniejszego
rozwiązania umowy o pracę obejmuje wyłącznie kwes-
tię wskazania wcześniejszej daty ustania stosunku pra-
cy. Dla praktyki niezbędne jest wskazanie, że w tym
wypadku powyższą sytuację winno się odróżnić od
okoliczności, w których strony porozumieją się co do
całkowitej rezygnacji z wypowiedzenia i rozwiązania
umowy za porozumieniem stron. W rezultacie wypo-
wiedzenie uznaje się za niebyłe.

Istotną kwestią w omawianym zagadnieniu jest oko-
liczność, że ustalenie wcześniejszego terminu rozwią-
zania umowy o pracę, nie ma wypływu na tryb jej roz-
wiązania. Oznacza to, że ustanie stosunku pracy nastąpi
nadal w wyniku dokonanego wypowiedzenia przez
jedną ze stron. Tym samym pracodawca, w dniu rozwią-
zania umowy o pracę, po upływie skróconego okresu
wypowiedzenia, winien wydać pracownikowi świa-
dectwo pracy ze wzmianką, iż umowa o pracę uległa
rozwiązaniu w drodze wypowiedzenia, po upływie
skróconego okresu wypowiedzenia. Z tego powodu nie-
zmiernie istotne jest wskazanie, że umowa rozwiąże się
z dniem upływu terminu w skróconym okresie wypo-
wiedzenia, a pracodawca jest zobligowany do prawi-
dłowego oznaczenia tego faktu w świadectwie pracy.
Nieuczynienie zadość temu obowiązkowi uprawnia
pracownika do wystąpienia w trybie art. 97 § 21 k.p. do
pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W związ-
ku z tym nawet jeśli, jak wskazywałam powyżej, okres
wypowiedzenia wyniósłby 1 dzień, to umowa powinna
być traktowana jako rozwiązana za jednodniowym okre-
sem wypowiedzenia, a okoliczność ta powinna być za-
znaczona w świadectwie pracy.

Na gruncie praktyki można zauważyć częste przy-
padki dokonywania skrócenia okresu wypowiedzenia
w trybie art. 36 § 6 k.p. Zazwyczaj jest to podyktowane
faktem, że pracownik znalazł już nową posadę w innej
firmie, która jest gotowa niezwłocznie go zatrudnić,
albo pracodawcy nie zależy już na dłuższym np. trzy-
miesięcznym okresie świadczenia pracy przez pracow-
nika. Rozwiązanie takie może być zatem dogodne dla
obu stron stosunku pracy. Z puntu widzenia praktyki
warto jednak zauważyć, że skrócenie okresu wypowie-
dzenia za porozumieniem stron nie wyłącza uprawnień,
a co za tym idzie i roszczeń pracownika względem pra-
codawcy wobec tego, iż wypowiedzenie umowy o pra-
cę nastąpiło z naruszeniem obowiązujących przepisów.

____________
7 M. Latos-Miłkowska, Rozwiązywanie umów o pracę, Warszawa

1999, s. 37.

____________
8 Kwestia wpływu skrócenia okresu wypowiedzenia na tryb roz-

wiązania umowy o pracę zostanie omówiona w dalszej części arty-
kułu.
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Oznacza to, że porozumienie stron o wcześniejszym
rozwiązaniu umowy o pracę nie może mieć żadnego
wpływu na uprawnienia pracownicze9. W pełni po-
dzielam ten pogląd, który również zdaje się być utrwa-
lony w doktrynie prawa pracy10, że porozumienie stron,
co do skrócenia okresu wypowiedzenia i w rezultacie
wcześniejsze ustanie stosunku pracy, nie stanowi doro-
zumianej, ani tym bardziej wyraźnej rezygnacji pra-
cownika z uprawnień przysługujących mu na gruncie
art. 45 k.p.

Analogiczne stanowisko w tym przedmiocie zajął
Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 24 lutego
1994 r., podkreślając, że w wypadku wypowiedzenia
umowy o pracę przez pracodawcę, ustalenie przez stro-
ny wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę
(art. 36 § 6 kodeksu pracy) nie pozbawia pracownika
roszczeń wynikających z art. 45 Kodeksu pracy11. Pra-
widłowe rozwiązanie umowy o pracę podlega określo-
nym reżimom przewidzianym przepisami prawa pracy,
na które składają się przyczyny, forma oraz sposób wy-
powiedzenia umowy o pracę. Należą do kategorii poję-
ciowej tzw. trybu rozwiązania umowy o pracę.

Naruszenie trybu rozwiązania umowy oznacza stwier-
dzenie niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy
o pracę przez pracodawcę w rozumieniu tytułu oddziału
4 rozdziału II działu drugiego Kodeksu pracy i pociąga
za sobą określone sankcje przewidziane w przepisach
tego oddziału. Natomiast późniejsze porozumienie stron
o ustaleniu wcześniejszego terminu rozwiązania umo-
wy nie należy już do tego trybu, a stanowi tylko, jak za-
uważył Sąd Najwyższy, pewną modyfikację końco-
wego fragmentu wypowiedzenia12. Wyboru trybu roz-
wiązania umowy o pracę w okolicznościach, gdy ini-
cjatywa pochodzi od pracodawcy, dokonuje wyłącznie
on sam, co oznacza, że w sytuacji podjęcia błędnej de-
cyzji, co do trybu rozwiązania umowy o pracę, odpowie-
dzialność spoczywa wyłącznie na pracodawcy w gra-
nicach określonych w art. 45 k.p. Roszczenia określone
na gruncie tej regulacji stanowią pewnego rodzaju element
gwarancji prawnej w wypadku naruszenia tego trybu.

Stąd też przewidziana przez ustawodawcę regulacja
zawarta w art. 36 § 6 k.p., że porozumienie stron
o wcześniejszym rozwiązaniu umowy o pracę nie
zmienia trybu rozwiązania umowy, oznacza nic in-

nego jak gwarancję respektowania uprawnień praw-
nych przewidzianych w sferze pracownika, w razie
działań niezgodnych z tym trybem. Z powyższych
względów istotne jest zwrócenie uwagi na końcowe
zdanie art. 36 § 6 k.p., którego istota opiera się w głów-
nej mierze na jego literalnym brzmieniu, tj.: „porozu-
mienie o wcześniejszym rozwiązaniu umowy o pracę
nie zmienia trybu rozwiązania umowy”, a w dalszym
jego rozumieniu, po dokonaniu stosownej wykładni ce-
lowościowej również i roszczeń związanych z tym try-
bem. Oznacza to, że pracownik zachowuje prawo od-
wołania się do sądu pracy od otrzymanego wypowie-
dzenia oraz prawo żądania uznania wypowiedzenia za
bezskuteczne, a jeżeli umowa o pracę uległa już roz-
wiązaniu przywrócenia do pracy lub odszkodowania.
Zdaniem Sądu Najwyższego13, nawet w wypadku gdy
pracownik przy zawieraniu porozumienia o ustaleniu
wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę
lub w sposób dorozumiany zrzekł się roszczeń wyni-
kających z art. 45 k.p., zrzeczenie się to może być przez
niego w każdym czasie odwołane, a w razie rozpozna-
wania sprawy w ewentualnym procesie o to roszczenie
przez sąd pracy, sąd ten może zakwestionować sku-
teczność prawną tego zrzeczenia, gdy tylko poweźmie
uzasadnione podejrzenie, co do jego słuszności i zgod-
ności z zasadą słabszej pozycji pracownika, jako strony,
stosunku pracy.

KWESTIA WYPŁATY ODSZKODOWANIA
W TRYBIE ART. 36 § 6 K.P.

Istotne z punktu widzenia praktycznego zastosowania
przepisu art. 36 § 6 k.p., w szczególności z pozycji pra-
codawcy jest to, że pracownikowi, który wyraził zgodę
na wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę lub, z któ-
rego inicjatywy nastąpiło wcześniejsze niż ustawowe
ustanie stosunku pracy, nie przysługuje od praco-
dawcy ani wynagrodzenie, ani odszkodowanie. Os-
cylując bowiem wokół rozumienia i praktycznego sto-
sowania dyspozycji art. 36 § 6 k.p., należy podnieść, że
do sytuacji wskazanej ww. przepisie dochodzi gdy, jak
zostało wskazywane, którejś ze stron bądź też obu
z określonych przyczyn nie zależy na dalszym świad-
czeniu pracy przez pracownika. Tym samym wydaje się
zasadne uznanie, iż wcześniejsze rozwiązanie umowy
o pracę stanowi sytuację pożądaną, powstałą w wyniku
porozumienia stron stosunku pracy bądź też za wyraź-
ną zgodą jednej z nich, a wcześniejsze rozwiązanie
umowy o pracę nie rodzi negatywnych zjawisk w sfe-
rze materialnej i osobistej pracownika.

____________
9 W. Masewicz, Rozwiązanie umowy o pracę oraz związane z tym

roszczenia pracownika. Wybrane zagadnienia, Bydgoszcz 1995,
s. 20.

10 J. Herbert, Wypowiedzenie umowy o pracę, „Biblioteka Me-
nedżera i Służby Pracowniczej” 1997, z. 38, s. 17.

11 Por. uchwała SN z 24 lutego 1994 r., I PZP 57/93, OSNP
1994/10/157.

12 Ibidem.
____________

13 Ibidem.
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W związku z tym wypłacenie pracownikowi wyna-
grodzenia w sytuacji gdy nie świadczy on pracy na rzecz
pracodawcy, byłoby sprzeczne z samą istotą stosunku
pracy, zgodnie z którą pracownik zobowiązuje się do
wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pra-
codawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu
i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca
do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. W tym
względzie należy podnieść, że w wymienionej sytuacji
gdy pracownik nie świadczy żadnej pracy na rzecz pra-
codawcy, nieuzasadnione byłoby żądanie wypłaty wy-
nagrodzenia za okres niewykonywania przez niego
pracy.

Z kolei odszkodowanie, jak przyjmuje się w doktry-
nie, ma charakter kompensacyjny, wyrównawczy, któ-
rego celem jest zminimalizowanie bądź innymi słowy,
wyrównanie negatywnych skutków zaistniałych w sfe-
rze osobistej danego podmiotu. Przykładem może być
odszkodowane przewidziane przez art. 1012 k.p., zgod-
nie z którym pracownikowi zobowiązanemu z umowy
o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, zwa-
nej w doktrynie prawa pracy klauzulą konkurencyjną,
do powstrzymywania się, w określonym czasie od dzia-
łalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, przysługu-
je odszkodowanie nie niższe niż 25% wynagrodzenia
otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosun-
ku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowią-
zywania zakazu konkurencji. Wynika to z faktu, że pra-
cownik w okresie ustalonym umową, nie może podej-
mować zatrudnienia w określonych umową sferach ak-
tywności zawodowej. Tym samym powoduje to u niego
negatywne skutki w postaci ograniczenia możliwości
zarobkowej oraz „wykluczenia”, przez określony czas
z branży zawodowej. Instytucja odszkodowania ma
więc na celu zrekompensowanie mu okresu pozosta-
wania bez zatrudnienia, często w bardzo specjalistycz-
nej i dobrze płatnej branży. Natomiast w sytuacji usta-
lenia wcześniejszego okresu ustania umowy o pracę na
mocy art. 36 § 6 k.p., pracownik nie pozostaje w nega-
tywnej sytuacji zawodowej ani nie jest związany żad-
nymi zakazami uniemożliwiającymi podjęcie pracy
w określonej dziedzinie. Z powyższej analizy należy
wyprowadzić wniosek, że instytucja odszkodowania
straciłaby swoją „kompensacyjną” rolę, a jego wypłata
byłaby sprzeczna z samym założeniem, jakim jest mi-
nimalizowanie utraty możliwości zarobkowej.

Podsumowując zatem powyższą analizę, można ogól-
nie wskazać, że dla zastosowania omawianej normy art.
36 § 6 k.p. nie ma znaczenia ani rodzaj wypowiedzia-
nej umowy o pracę, ani długość okresu wypowiedze-
nia. Nie jest również istotne, która ze stron stosunku
pracy wystąpiła z ofertą skrócenia okresu wypowie-

dzenia ani z jakiej przyczyny nastąpiła taka zmiana.
Konieczne są wyłącznie zgodne oświadczenia woli pra-
cownika i pracodawcy. Regulację art. 36 § 6 k.p. można
więc ująć jako odzwierciedlenie zasady swobody umów,
której głównym skutkiem jest wcześniejsze ustanie sto-
sunku pracy.

SKRÓCENIE OKRESU WYPOWIEDZENIA
W TRYBIE ART. 361 K.P.

Jak wskazywałam we wstępie niniejszego artykułu,
ustawowe okresy wypowiedzenia przewidziane przez
regulację Kodeksu pracy mają charakter okresów sztyw-
nych, co generalnie wyłącza ich dowolne kształtowa-
nie arbitralną wolą pracodawcy. Dowolne kształtowanie
w niniejszym rozumieniu oznacza tyle, co skracanie ich
długości poniżej minimalnych progów przewidzianych
przez normę art. 34 k.p. Ma to na celu, zgodnie z och-
ronną funkcją prawa pracy, zagwarantowanie pewności
i trwałości zatrudnienia oraz przewidywalność ustania
stosunku pracy dla pracownika jako podmiotu słab-
szego w stosunku pracy.

Jednakże ustawodawca przewidział, oprócz wyjątku
określonego w art. 36 § 6 k.p., będącego wyrazem za-
sady swobody umów, przewidującego porozumienie
stron co do wcześniejszego rozwiązania umowy o pra-
cę, również inne odstępstwo, które pozwala na odejście
od zasady określonej w art. 34 § 1 pkt 3 k.p. Okolicz-
ność ta wynika bezpośrednio z regulacji art. 361 k.p.,
który przewiduje, iż jeśli wypowiedzenie pracowni-
kowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwi-
dacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedo-
tyczących pracowników, pracodawca może, w celu
wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić
okres trzymiesięcznego wypowiedzenia najwyżej jed-
nak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi
przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodze-
nia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Jak wy-
nika z literalnego brzmienia wyżej przytoczonego prze-
pisu, skutek w postaci wcześniejszego rozwiązania
umowy o pracę w związku ze skróceniem okresu wy-
powiedzenia nastąpi, gdy łącznie zostaną spełnione na-
stępujące przesłanki:
a) Wypowiedzenie umowy o pracę dotyczy wyłącznie

umowy o pracę na czas nieokreślony;
b) Wyłącznie uprawnionym do dokonania czynności

prawnej, zawierającej w swej treści wypowiedzenie
umowy o pracę, jest pracodawca;

c) Wypowiedzenie musi nastąpić z powodu ogłoszenia
upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych
przyczyn niedotyczących pracowników;
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d) Okres wypowiedzenia może być skrócony z okresu
3-miesięcznego do najwyżej 1 miesiąca, co oznacza,
iż umowa o pracę musi dotyczyć pracownika, który
jest zatrudniony u danego pracodawcy, zgodnie z art.
34 § 1 pkt 3 k.p., co najmniej 3 lata.

Analizując ogólnie powyższe ustalenia, należy dojść
do przekonania, iż skrócenie okresu wypowiedzenia
w trybie art. 361 k.p. można odnieść wyłącznie do umów
o pracę zawartych na czas nieokreślony. Oznacza to, iż
z zakresu przedmiotowej regulacji art. 361 k.p. należy
wyłączyć inne rodzaje umów o pracę, takie jak: umowę
o pracę na czas określony, na okres próbny, na czas wy-
konywania określonej pracy oraz zastępstwa pracow-
nika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności
w pracy14. Ponadto jak wynika z brzmienia omawianego
przepisu pracodawca może, w celu wcześniejszego roz-
wiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcz-
nego wypowiedzenia. Tym samym, regulacja kode-
ksowa art. 361 k.p. stanowi instrument przysługu-
jący wyłącznie pracodawcy, dzięki któremu jest on
uprawniony do jednostronnego kształtowania dłu-
gości okresu wypowiedzenia, pracownik z niego sko-
rzystać nie może. W tym względzie należy wskazać, że
jak podkreśla się powszechnie w doktrynie15, norma art.
361 k.p. nie obejmuje sytuacji, gdy skrócenie okresu
wypowiedzenia następuje w drodze porozumienia
stron, nawet w sytuacji gdy inicjatywa zawarcia poro-
zumienia wychodzi od pracodawcy.

OKREŚLENIE TERMINU ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA
O SKRÓCENIU OKRESU WYPOWIEDZENIA

Kluczową kwestią na potrzeby niniejszego opracowa-
nia jest wskazanie, iż oświadczenie woli pracodawcy
o skróceniu okresu wypowiedzenia w trybie art. 361

k.p. może być złożone tylko łącznie z wypowiedze-
niem umowy o pracę, a nie w okresie późniejszym.
Takie stanowisko zostało wyraźnie zaprezentowane
w sentencji wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 grud-
nia 1990 r.16 Nieco inny pogląd pojawia się w doktry-
nie17, wskazując, iż decyzję tę pracodawca powinien za-
wrzeć w piśmie wypowiadającym umowę o pracę, chy-
ba że pracownik zgodzi się na podjęcie i wyrażenie jej
już po dokonaniu wypowiedzenia. Jednak poglądu tego

nie można uznać za trafny. Zdecydowanie sprzeciwiam
się takiej interpretacji przepisu art. 361 k.p., gdyż nie
ma wyraźnego przepisu, który zezwalałby na dokona-
nie wypowiedzenia z określeniem 3-miesięcznego okre-
su, a następnie w dodatkowej czynności skrócenie tego
okresu. Oznacza to, że skrócenie okresu wypowiedze-
nia powinno być objęte wyraźną wolą i świadomością
pracodawcy oraz świadomością pracownika18. W szcze-
gólności pracownik powinien być wyraźnie poinfor-
mowany, że pracodawca skraca okres wypowiedzenia,
które zostało przez niego dokonane, gdyż skrócenie okre-
su wypowiedzenia nie leży w interesie pracownika.
Stąd też nie można przyjąć takiej interpretacji art. 361

§ 1 k.p., która pozostawiałaby całkowitą swobodę pra-
codawcy, co do sposobu i terminu podjęcia decyzji
w tej sprawie. To wynika wprost z faktu, iż dokonywa-
nie późniejszego skrócenia okresu wypowiedzenia, poza
złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pra-
cę wyraźnie godziłoby w interes pracownika, dla któ-
rego przepis ten ma charakter gwarancyjny. Artykuł 361

§ 1 k.p. pozwala jedynie na skrócenie okresu wypo-
wiedzenia, a nie na rozdzielenie złożenia oświadczenia
o wypowiedzeniu od ustalenia skróconej daty rozwią-
zania stosunku. W związku z tym należy wskazać, że
zgodnie z wypracowanym poglądem w doktrynie i orzecz-
nictwie, w sytuacji gdy pracodawca, w razie zaistnienia
przesłanek w postaci ogłoszenia upadłości lub likwida-
cji wypowie pracownikowi umowę o pracę, a następnie
złoży mu oświadczenie o skróceniu okresu wypowie-
dzenia np. do 1 miesiąca, oświadczenie takie będzie
nieskuteczne19. Tym samym po dokonaniu wypowie-
dzenia umowy o pracę, skrócenie jego okresu wymaga
bezwzględnej zgody pracownika. W tym względzie
można z całą pewnością wskazać, iż jeśli pracodaw-
ca „spóźni” się ze złożeniem oświadczenia w spra-
wie skrócenia okresu wypowiedzenia łącznie z wy-
powiedzeniem umowy o pracę, to generalnie jedyną
alternatywą umożliwiającą wcześniejsze, niż kode-
ksowo przewidziane, rozwiązanie umowy o pracę,
będzie zawarcie, za wyraźną zgodą pracownika, po-
rozumienia w trybie art. 36 § 6 k.p. Warto jednak za-
znaczyć, iż Sąd Najwyższy opowiedział się za stosun-
kowo prostym sposobem złożenia oświadczenia o skró-
ceniu okresu wypowiedzenia, podkreślając, iż zakład
pracy, korzystając z możliwości skrócenia okresu wy-
powiedzenia na podstawie art. 361§ 1 k.p. pracowni-
kowi, z którym zawarto umowę o pracę na czas nie-
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____________
14 Należy wyjaśnić, że umowa na czas zastępstwa pracownika

w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w rzeczy-
wistości jest umową o pracę na czas określony, z tym iż zgodnie z art.
331 k.p. okres wypowiedzenia tej umowy wynosi 3 dni robocze.

15 J. Herbert, op. cit., s.18.
16 Por. wyrok SN z dnia 19 grudnia 1990 r., I PR 391/90, OSNC

1992/11/206.
17 L. Florek, [w:] Kodeks pracy – komentarz, red. L. Florek, War-

szawa 2005, s. 333.

____________
18 Por. wyrok SN z dnia 8 maja 1997 r., I PKN 123/97, OSNAPiUS

1998, nr 5, poz. 151.
19 Por. wyrok SN z dnia 19 grudnia 1990 r., I PR391/90, OSNC

1992/11/206, oraz R. Sadlik, Rozwiązywanie umów o pracę. In-
struktaż, wzory, przykłady, Gdańsk 2007, s. 15.



określony, może ograniczyć się do wskazania w piś-
mie skierowanym do pracownika zawiadamiającym
o rozwiązaniu umowy o pracę skróconego okresu
wypowiedzenia20. Pogląd ten w mojej ocenie należy
uznać za trafny w związku z tym, iż nie wydaje się ko-
niecznym przeprowadzania skomplikowanej procedury
informowania pracownika o skróconym okresie wypo-
wiedzenia. Jednoczesne wskazanie w wypowiedzeniu
okoliczności, że okres wypowiedzenia ulega skróceniu
zgodnie z art. 361 k.p. np. do 1 miesiąca stanowi wy-
starczającą informację dla pracownika o konsekwen-
cjach prawnych i faktycznych w stosunku do niego.
Oczywiście, skorzystanie przez pracodawcę/zakład pra-
cy z ww. uprawnienia jest uzależnione wyłącznie od
spełnienia jednej z przesłanek wskazanych w art. 361

k.p., tj. ogłoszenia upadłości, likwidacji pracodawcy
albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników.

UPADŁOŚĆ, LIKWIDACJA PRACODAWCY
LUB INNE PRZYCZYNY NIEDOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW
JAKO OKOLICZNOŚCI WARUNKUJĄCE DOPUSZCZALNOŚĆ

TRYBU ART. 361 K.P.

Jak zostało już wskazane, skrócenie okresu wypowie-
dzenia w trybie art. 361k.p. stanowi wyłącznie przywi-
lej pracodawcy, który jednak jest ograniczony określo-
nymi warunkami. Taką zasadniczą granicą jest zaist-
nienie sytuacji ogłoszenia upadłości lub likwidacji pra-
codawcy albo innych przyczyn niedotyczących pra-
cowników. W literaturze przedmiotu prowadzone są
rozważania dotyczące ustalenia, kiedy mamy do czy-
nienia z jedną z wyżej przedstawionych sytuacji. Jak
wynika z regulacji przepisu art. 52 ustawy prawo upa-
dłościowe i naprawcze21, datą ogłoszenia upadłości jest
data wydania postanowienia sądu o ogłoszeniu upa-
dłości. W przypadku wydania postanowienia o ogłosze-
niu upadłości po ponownym rozpoznaniu sprawy, w na-
stępstwie uchylenia postanowienia przez sąd drugiej in-
stancji, za datę upadłości uważa się datę pierwszego po-
stanowienia o ogłoszeniu upadłości. Natomiast zgod-
nie z art. 500 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze,
w sprawach z zakresu prawa pracy wszczęcie postępo-
wania naprawczego wywołuje skutki jak ogłoszenie
upadłości, z wyłączeniem spraw dotyczących ochrony
roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pra-
codawcy.

Co się zaś tyczy likwidacji pracodawcy, nie ma w tym
względzie całkowitej jasności, czy chodzi o dzień ogło-

szenia likwidacji, jak w przypadku upadłości, czy o cał-
kowitą likwidację, polegającą na zupełnym zaprzesta-
niu działalności przez pracodawcę. Za dominujący po-
gląd należy uznać pierwszą możliwość, jako że proces
likwidacji, podobnie jak postępowanie upadłościowe,
może trwać przez długi czas i brak jest uzasadnienia dla
gorszego traktowania pracowników upadłego praco-
dawcy. Ponadto, po zaprzestaniu działalności przez lik-
widowanego pracodawcę, mogłoby zabraknąć środków
pieniężnych na zaspokojenie roszczeń pracowniczych.
Podobną koncepcję wypracowała judykatura, bowiem
jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, skoro
w regulacji Kodeksu pracy mówi się o „likwidacji pra-
codawcy”, a nie o jego o „zlikwidowaniu”, to należy
przyjąć, że wystarcza samo zarządzenie likwidacji22.
Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, iż, jak przyjął
Sąd Najwyższy23, przepis art. 411 k.p., stanowiący
o okolicznościach upadłości i likwidacji pracodawcy,
nie ma zastosowania w razie likwidacji pracodawcy,
w związku z którą następuje przejście całości lub części
prowadzonego przez niego zakładu na innego praco-
dawcę, kontynuującego tę samą lub podejmującego po-
dobną działalność. Wydaje się, że linia orzecznicza jest
w tym względzie ugruntowana, gdyż jak stwierdził Sąd
Najwyższy, w nieco wcześniejszym orzeczeniu24, wy-
kreślenie osoby fizycznej z ewidencji działalności gos-
podarczej nie jest likwidacją pracodawcy w rozumie-
niu art. 411 k.p.

Wyjaśniając natomiast pojęcie innych przyczyn nie-
dotyczących pracowników, należy posłużyć się regu-
lacją ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedoty-
czących pracowników, zwaną potocznie ustawą o zwol-
nieniach grupowych25. W tym względzie wskazuję, że
w doktrynie prawa pracy powszechnie przyjmuje się,
iż „przyczyny niedotyczące pracowników” dotyczą
wszystkich tych okoliczności, które nie są związane ani
z osobą pracownika, ani ze sposobami świadczenia
przez niego pracy26. W kontekście powyższego można
uznać, że do przykładowych przyczyn powodujących
konieczność rozwiązania stosunku pracy w trybie
ustawy o zwolnieniach grupowych należą przyczyny
technologiczne, organizacyjne, ekonomiczne itp. Tym
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samym w praktyce może oznaczać to dokonywanie
określonych zmian struktury organizacyjnej zakładu
pracy przez redukcję stanowisk, łączenie określonych
funkcji dotychczas wykonywanych przez kilka osób,
pogorszenie się kondycji finansowej pracodawcy, oko-
liczności związane z postępem technologicznym na
rynku pracy, działania pracodawcy podejmowane ce-
lem zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku
pracy i in. Jak zostało wyraźnie podkreślone przez Sąd
Najwyższy, likwidacja danego stanowiska pracy po-
winna polegać na faktycznym zakończeniu wykony-
wania określonego zespołu czynności, a nie jedynie na
zmianie nazwy stanowiska27. Dodatkowo należy uznać,
że skrócenie okresu wypowiedzenia z powodu zaist-
nienia przesłanki „innych przyczyn niedotyczących
pracowników” jest dopuszczalne jedynie w sytuacji,
gdy okoliczność ta jest rzeczywiście realizowana,
np. następuje realna redukcja zatrudnienia poprzez
zmniejszanie liczby miejsc pracy. Z całą pewnością za
trafny należy uznać pogląd, zgodnie z którym możli-
wość skrócenia okresu wypowiedzenia przewidziana
została tylko w razie, gdy następuje ona z powodu
zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pra-
codawcy, co tym samym oznacza, że wykluczone jest
jego stosowanie, jeżeli przyczyny takie istnieją, ale
nie następuje „zmniejszenie zatrudnienia”28.

TERMIN ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ
W TRYBIE ART. 361 K.P.

Dla omawianej regulacji kluczową kwestią jest ustale-
nie, kiedy następuje skutek z zastosowania art. 361k.p.
Jak wynika z literalnego brzmienia przepisu, jeśli wy-
powiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na
czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upa-
dłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przy-
czyn niedotyczących pracowników, pracodawca może,
w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę,
skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia naj-
wyżej jednak do 1 miesiąca. Tym samym należy pod-
kreślić, że umowa o pracę rozwiązuje się z upływem
skróconego okresu wypowiedzenia. Dla przykładu
można wskazać, iż jeśli wypowiedzenie umowy o pracę
zostało złożonej np. 15 maja i co do zasady ustanie sto-
sunku pracy nastąpiłoby z dniem 15 sierpnia, to przy
skróceniu okresu wypowiedzenia w trybie art. 361k.p.
na przykład do 1 miesiąca, ustanie stosunku pracy na-

stąpi z dniem 15 czerwca. Wyraźnie wskazał na to
Sąd �ajwyższy w uchwale 7 sędziów, przyjmując, iż
skrócenie przez zakład pracy okresu wypowiedze-
nia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 k.p. po-
woduje rozwiązanie tej umowy z upływem skróco-
nego okresu29. W związku z tym należy wyraźnie pod-
nieść, że wbrew licznym wątpliwościom w praktyce,
stosunek pracy nie ustaje po upływie ustawowego, 3-mie-
sięcznego okresu wypowiedzenia, ale wraz z upływem
okresu, który został skrócony na podstawie art. 361 k.p.
Częste błędy wynikają z tego, że na gruncie starej re-
gulacji, sprzed nowelizacji Kodeksu pracy, art. 361 k.p.
stanowił, „iż jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umo-
wy o pracę zawartej na czas nie określony następuje
z powodu zmniejszenia stanu zatrudnienia lub zmian
w strukturze pracy lub likwidacji komórki organizacyj-
nej, w której pracownik jest zatrudniony, zakład pracy
może skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia,
najwyżej jednak do 1-miesiąca, w takim wypadku pra-
cownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości
wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowie-
dzenia”. Z tego przepisu, po przeprowadzeniu ścisłej
wykładni językowej wynika wprost, że zakład pracy
może skrócić okres wypowiedzenia, a nie wcześniej
rozwiązać umowę o pracę. Tym samym stosunek pracy
ustaje po upływie 3-miesięcznego okresu wypowie-
dzenia i na ten termin nie ma wypływu skrócenie
okresu wypowiedzenia. Jednakże zgodnie ze stanowi-
skiem Sądu Najwyższego powyższa interpretacja by-
łaby niezgodna z celem instytucji, jakim jest skrócenie
okresu wypowiedzenia w trybie art. 361k.p. Sąd Naj-
wyższy wyraźnie przyznał, w uprzednio już powoły-
wanej uchwale 7 sędziów z dnia 9 lipca 1992 r.30, że
skrócenie przez zakład pracy okresu wypowiedzenia
umowy o pracę na podstawie art. 361 §1 k.p. powoduje
rozwiązanie tej umowy z upływem skróconego okresu.
Jednocześnie Sąd wskazał, iż przyjęcie odmiennego
stanowiska musiałoby wiązać się z wyraźnym przepi-
sem ustawowym, który regulowałby dalsze trwanie sto-
sunku pracy mimo dokonanego wypowiedzenia i skró-
cenia okresu wypowiedzenia.

Tym samym zarówno ze względu na wyraźne stano-
wisko judykatury, jak i obecne brzmienie art. 361 k.p.,
zdecydowanie nie można przyjąć, że stosunek pracy
ustaje, przy zastosowaniu instytucji skrócenia okresu
wypowiedzenia, po upływie ustawowego, 3-miesiecz-
nego okresu wypowiedzenia. Powyższe wynika rów-
nież z faktu, że stara regulacja, art. 361 k.p. nie obej-
mowała sformułowania: „ (...) pracodawca może w celu
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wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę (...)”.
W obecnym zapisie wyraźnie widać cel zastosowania
instytucji z art. 361 k.p., tj. wcześniejsze rozwiązanie
umowy o pracę. Należy zdecydowanie przyjąć, iż skró-
cony okres wypowiedzenia jest okresem wymagalnym
dla wywołania skutku w postaci ustania stosunku pracy.
Toteż jego upływ w każdym wypadku powoduje usta-
nie stosunku pracy. W tym względzie godzi się pod-
kreślić, że prawidłowo skrócony okres wypowiedzenia
zgodnie z art. 361 k.p. jest równoważny okresowi, który
wynika z krótszego stażu pracy (jeden z okresów wy-
powiedzenia określony w art. 36 k.p.). Jak podkreśla
się w doktrynie, oba okresy, zarówno okres prawidłowo
skrócony w trybie art. 361 k.p., jak i jeden z okresów
przewidzianych w art. 36 k.p., są wymaganymi okre-
sami wypowiedzenia w rozumieniu art. 49 k.p.31

ODSZKODOWANIE NA GRUNCIE ART. 361 K.P.

Jak wynika z brzmienia przepisu art. 361 k.p., pracow-
nikowi za skrócony okres wypowiedzenia przysługuje
odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozos-
tałą część okresu wypowiedzenia. Oznacza to, że w sy-
tuacji rozwiązania się umowy z upływem 1-miesięcz-
nego okresu wypowiedzenia, odszkodowanie przysłu-
guje za 2 kolejne miesiące następujące po dniu ustania
stosunku pracy. Odszkodowanie stanowi bowiem dla
pracownika rekompensatę za utracone, w wyniku wcześ-
niejszego rozwiązania umowy o pracę, wynagrodzenie.

Głównym jego założeniem jest zminimalizowanie
szkody, którą pracownik ponosi w wyniku niemożności
wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia. Należy
ponadto wskazać, że w sytuacji gdy danemu pracowni-
kowi nie przysługiwałoby wynagrodzenie za okres wy-
powiedzenia, bo np. przebywałby na urlopie wycho-
wawczym, to wówczas brak byłoby również podstaw
do przyznania mu odszkodowania na podstawie art. 361

k.p. Jak wskazał bowiem Sąd Apelacyjny w wyroku
z dnia 20 lutego 1991 r., niezbędną przesłanką przy-
znania odszkodowania jest otrzymywanie wynagro-
dzenia w okresie wypowiedzenia, gdyż ono stanowi
podstawę do obliczenia odszkodowania32. Wyjątek
przewiduje w tym zakresie stanowisko Sądu Naj-
wyższego, który w uchwale z dnia 11 lutego 1992 r.
wskazał, iż pracownicy korzystającej z urlopu wycho-
wawczego, której na podstawie art. 361 k.p. skrócono
okres wypowiedzenia, przysługuje odszkodowanie w wy-
sokości 3-miesięcznego wynagrodzenia, jakie otrzy-

mywałaby, gdyby stosunek pracy rozwiązał się z upły-
wem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Istotną cechą wynagrodzenia, o którym mowa w art.
361 k.p., jest to, że przysługuje ono również w razie
podjęcia pracy bezpośrednio po rozwiązaniu się sto-
sunku pracy w wyniku skróconego okresu wypowie-
dzenia. Na akceptację zasługuje pogląd odnoszący się
do regulacji ustawy o szczególnych zasadach rozwią-
zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników, zgodnie z którym – jeżeli
zakład zwalnia pracownika w trybie określonym w tej
ustawie i wypłaca mu z tego tytułu odprawę, przewi-
dzianą na gruncie zawartych w niej przepisów, a jed-
nocześnie skraca wypowiedzenie z trzech miesięcy do
jednego miesiąca – wypłaca zwalnianemu pracowni-
kowi zarówno odprawę za zwolnienie, jak i odszko-
dowanie za skrócone wypowiedzenie33. Na uwagę
zasługuje również stanowisko, zgodnie z którym sko-
rzystanie z przepisu art. 36 § 6 Kodeksu pracy wydaje
się także możliwe w razie zastosowania przez praco-
dawcę skróconego okresu wypowiedzenia na podsta-
wie art. 361 k.p. Ustalenie wówczas wcześniejszego ter-
minu rozwiązania umowy mogłoby dotyczyć jedynie
przedziału czasu obejmującego skrócony okres wypo-
wiedzenia. W takim przypadku pracownik zachowy-
wałby prawo do odszkodowania w wysokości wyna-
grodzenia za okres, o który pracodawca skrócił mu okres
wypowiedzenia, nie miałby natomiast prawa do rekom-
pensaty utraconego wynagrodzenia za czas „utraconej”
z własnej woli części skróconego okresu wypowiedze-
nia34. Jednocześnie należy podnieść, że okres, za któ-
ry przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracowni-
kowi do okresu zatrudnienia. Okres ten jednak jest za-
liczany do okresu pracy, a nie rzeczywistego okresu za-
trudnienia, stąd też pracownik nie może w tym okresie
nabywać żadnych uprawnień pracowniczych, których
istnienie zależy od istnienia stosunku pracy, np. dotyczy
to urlopu wypoczynkowego. Za trafne należy uznać
również, że w świetle przepisu art. 361 k.p. nie ma pod-
staw do uznania, że pracownik ma prawo do świadczeń,
do których nabyłby prawo, gdyby stosunek pracy nadal
trwał, jak np. nagrody jubileuszowej, do której prawo
nabyłby w okresie, za który dostanie odszkodowanie35.

Ponadto jak podkreśla się w doktrynie i orzecznictwie,
osoba w czasie, za który wypłacono odszkodowanie z art.
361§ 1 k.p., nie zachowuje statusu pracownika. Skoro więc
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nie jest pracownikiem, to tym samym nie podlega obo-
wiązkowemu ubezpieczeniu pracowniczemu. Tym samym
ani pracownik, ani były pracodawca nie są zobowiązani
do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne36.

PODSUMOWANIE

Podsumowując powyższe rozważania, należy zdecy-
dowanie podkreślić, że na gruncie praktyki wykluczona
jest dowolność stosowania uregulowań Kodeksu pracy
w zakresie przepisu art. 36 § 6 oraz 361 k.p. Mimo że
w rzeczywistości skrócenie okresu wypowiedzenia
w trybie art. 361 k.p. lub wcześniejsze rozwiązanie umo-
wy o pracę na mocy porozumienia z art. 36 § 6 k.p. wy-
wołują ten sam skutek, tj. wcześniejsze ustanie sto-
sunku pracy, ich zastosowanie dopuszczalne jest w od-
rębnych stanach faktycznych.

Uprawnienie z art. 361 k.p. stanowi instrument przy-
znany wyłącznie pracodawcy i to tylko w okolicznoś-
ciach zaistnienia ściśle określonych sytuacji, tj. ogło-
szenia upadłości, likwidacji pracodawcy lub z innych
przyczyn niedotyczących pracowników. Pracownik nie
może złożyć w tym trybie oświadczenia, że skraca sobie
okres wypowiedzenia. Ponadto norma zawarta w tym
przepisie wyraźnie wskazuje na ograniczenie skrócenia
okresu wypowiedzenia, najwyżej do 1 miesiąca oraz

dotyczy wyłącznie umowy o pracę zawartej na czas nie-
określony przy zatrudnieniu pracownika co najmniej
3 lata, co zarówno w odniesieniu do rodzaju umowy
o pracę, jak i długości skrócenia okresu wypowiedzenia
nie jest wymagane przy zastosowaniu trybu art. 36 § 6
k.p. Dodatkowo warunkiem sine qua non trybu art. 361

k.p. jest złożenie oświadczenia o skróceniu okresu wy-
powiedzenia łącznie z wypowiedzeniem umowy o pra-
cę. Późniejsza wola wcześniejszego rozwiązania umo-
wy o pracę dopuszczalna jest wyłącznie w wyniku po-
rozumienia z pracownikiem w trybie art. 36 § 6 k.p. Po-
nadto istotną kwestią jest brak wypłaty odszkodowania
za wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy dokona-
nego w trybie art. 36 § 6 k.p., gdyż pracownik nie po-
nosi w rzeczywistości żadnej realnej szkody związanej
ze wcześniejszym ustaniem stosunku pracy. Inaczej jest
przy skróceniu okresu wypowiedzenia w trybie art. 361

k.p., gdy pracownikowi, co do zasady, przy wyklucze-
niu określonych przypadków, przysługuje od praco-
dawcy odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za
pozostałą część okresu wypowiedzenia. Tym samym
przy uwzględnieniu odrębności właściwych dla obu
trybów należy uznać, że zarówno skrócony jedno-
stronnym oświadczeniem pracodawcy na podstawie
art. 361 k.p. okres wypowiedzenia, jak i obustronne
ustalenie stron, podjęte w trybie art. 36 § 6 k.p. wy-
wołują w rzeczywistości ten sam skutek prawny i fak-
tyczny, tj. wcześniejsze ustanie stosunku pracy.
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THE REDUCTION OF A NOTICE PERIOD STIPULATED IN THE LABOR CODE
– COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS

Summary

The author of the present paper, discusses the issue of reduction of a notice period stipulated in the Labor Code. On
the ground of labor law shall commence the general rule of constancy of statutory specified notice periods. However,
it should be indicated that the legislator by way of an exception, envisaged two statutory solutions which can be
defined as wide autonomy of the parties of the labor contract. The application of the mentioned solutions enables to
partial departure from a rule of constancy of statutory specified notice periods. The exceptions in this matter are pro-
vided in the art. 36 § 6 and 361 of the l.c. (Labor Code) which stipulate that in the strictly specified cases set forth
in those provisions it is possible to reduce a notice period.
For the purposes of this study, views presented in the doctrine and numerous judicial decisions of the Supreme Court
were referred deliberately to establish, especially for employers, the admissibility of application of those two insti-
tutions. The author pays attention on differences of both legal regulations of art. 36§6 and 36 1of the l.c. (especially
with respect to statutory requirements such as: declaration of bankruptcy, liquidation of the employer or other rea-
sons not related to employees and formal requirements such as: the date when the unilateral declaration of will on
the termination of a contract of employment will be made, issues concern remuneration or damages) as well as their
similarity in consequences i.e. early termination of the labor contract.
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WSTĘP

Sprawne zarządzanie organizacją jest domeną ludzi, któ-
rzy są w niej zatrudnieni i stanowią jej kapitał. Dzieje się
tak, ponieważ wszystkie determinanty sprawnego funk-
cjonowanie organizacji zależą od ludzi w niej zatrudnio-
nych. Ludzie są szczególnym zasobem organizacji, al-
bowiem ich kompetencje w postaci wiedzy, doświad-
czenia, umiejętności i zdolności stają się zasobem o cha-
rakterze strategicznym, który pozwala organizacji zdo-
bywać przewagę konkurencyjną1. W polskich realiach
życia gospodarczego prawda ta zyskuje cały czas na zna-
czeniu, nowoczesne firmy kładą nacisk na politykę szko-
leniową i rozwój pracowników2. Wskazują na to liczne
badania prowadzone wśród przedsiębiorców, a także dy-
namicznie rozwijający się rynek usług szkoleniowych.
Po roku 1989, w okresie tworzenia się polskiej przedsię-
biorczości, kształtowała się również świadomość me-
nadżerów i pracowników, zmieniał się stosunek do pod-
noszenia i rozwijania kwalifikacji. Dziś spotkać można

się ze zróżnicowanymi (entuzjastycznymi, ambiwalen-
tnymi czy negatywnymi) opiniami o celowości szkoleń
pracowniczych (zwłaszcza szkoleń w dużych grupach).
Zależy to w dużej mierze od indywidualnych doświad-
czeń ludzi oraz specyfiki danej branży (zakładu pracy).

Można przytoczyć konkretne cele, jakie według teo-
retyków zarządzania powinny przyświecać inicjaty-
wom szkoleniowym kierowanym do pracowników3. Są
to między innymi:

– zmniejszanie kosztów przez eliminowanie błędów
pracowników,

– poprawa efektów pracy (w tym rezultaty, tempo
i jakość wytworów pracy),

– poprawa satysfakcji pracowników z wykonywanej
pracy,

– zwiększanie zaangażowania pracowników w pro-
ces realizacji celów firmy,

– przyciąganie do przedsiębiorstwa pracowników
wysokiej jakości,

– „zarządzanie” i tworzenie atmosfery w pracy,
– poprawa usług kierowanych do klienta.
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Wymienione cele skutecznych szkoleń nawiązują bez-
pośrednio do powszechnie opisywanych funkcji takich
inicjatyw. Kategoryzując, jako pierwszą wymienia się
funkcję adaptacyjną, polegającą na dostosowaniu wie-
dzy i umiejętności pracownika do wymagań stanowiska
pracy4. Szkolenie pełniące tę funkcję jest przeznaczone
dla wszystkich nowo zatrudnionych oraz tych, którzy
muszą dostosować się do zmian treści pracy zachodzą-
cych pod wpływem postępu techniczno-organizacyj-
nego. Funkcja modernizacyjna związana jest z po-
trzebą odnawiania kwalifikacji, które z biegiem czasu
stają się przestarzałe na skutek postępu w nauce i tech-
nice lub wymagają przypomnienia z powodu rutyny.
Szkolenie realizujące ten cel ma poprawiać samopo-
czucie pracownika, pozwala czuć się kompetentnym na
zajmowanym stanowisku. Funkcja innowacyjna po-
lega na stwarzaniu warunków kreowania postępu sprzy-
jających wprowadzeniu nowych rozwiązań. W szkole-
niu pełniącym tę funkcję uczestniczą zwykle pracow-
nicy, którzy mogą wpływać na sposób funkcjonowania
organizacji; podejmują decyzję lub będą w przyszłości
awansować. Ostatnią funkcją jest funkcja społeczna,
polegająca na zacieśnianiu więzi między ludźmi, ucze-
niu się współpracy. Dotyczy to zwłaszcza rozwijania
umiejętności interpersonalnych, które będą wykorzy-
stywane do usprawniania kontaktów wewnętrznych
i z klientami5.

Obserwując praktykę życia gospodarczego, należy
wspomnieć o ewentualnych negatywnych skutkach
szkoleń pracowniczych. Praktycy wskazują zazwyczaj
na niebezpieczeństwo wywoływania frustracji u pra-
cowników, przez źle dobrany profil szkoleń oraz ich
częstotliwość. Wątpliwości pracowników co do celo-
wości szkoleń mogą być czynnikiem demotywującym,
wprowadzając trwałą, silnie zakorzenioną negatywną
postawę do samorozwoju. Dlatego istotnym etapem
skutecznej polityki szkoleniowej przedsiębiorstwa po-
winno być umiejętne planowanie doboru tematyki,
formy i częstotliwości działań szkoleniowych. Istotnym
elementem jest też ewaluacja szkoleń, która jak wska-
zuje praktyka, jest często pomijana i niedoceniana (po-
wierzchowność ewaluacji).

Pozytywną tendencją, którą możemy obserwować,
jest bez wątpienia wspomniany wzrost zapotrzebowa-
nia na szkolenia wśród przedsiębiorców. Choć nie istnie-
ją spójne dane opisujące skalę realizowania szkoleń
w polskich przedsiębiorstwach, możemy mówić w ostat-
nich latach o wyraźnej tendencji wzrostowej. Przyczy-
nia się do tego, poza czynnikami świadomościowymi,

powszechna możliwość finansowania inicjatyw szko-
leniowych ze środków zewnętrznych względem przed-
siębiorstw oraz większa dostępność informacji oferto-
wych dla przedsiębiorców. W tym kontekście warto
przyjrzeć się najnowszym wynikom badań określają-
cym plany szkoleniowe dolnośląskich przedsiębiorstw
reprezentujących wybrane branże regionu.

PLANY SZKOLENIOWE
DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

WYBRANYCH BRANŻ NA LATA 2011-2012

Głównym celem badań było określenie planów szkole-
niowych dolnośląskich przedsiębiorstw w latach 2011-
20126. Postawione pytania badawcze ukierunkowane
zostały na diagnozę dotychczasowej polityki szkole-
niowej oraz określenie planów szkoleniowych bada-
nych przedsiębiorstw. Problematyka ta znalazła swoje
odzwierciedlenie w następująco sformułowanych pyta-
niach badawczych:

– Jaka była dotychczasowa polityka szkoleniowa firm
reprezentujących określone branże na terenie Dol-
nego Śląska?

– Jakie są plany przedsiębiorstw w obszarze szkoleń
pracowniczych?

Wymienione pytania badawcze wyznaczyły kierunek
pytań kwestionariuszowych skierowanych do przedsta-
wicieli badanych przedsiębiorstw. W ramach wywiadów
ankietowych pytano o szeroki zakres inicjatyw szkole-
niowych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
i procesów pracy. Analizując przyszłe, potencjalne po-
trzeby szkoleniowe skupiono się głównie wokół obsza-
rów tematycznych szkoleń, takich jak organizacja pra-
cy, zarządzanie projektami, systemy jakości (w tym:
ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001), zarządzanie czasem,
obsługa klienta oraz inne.

DOBÓR PRÓBY I BADANE PRZEDSIĘBIORSTWA

Do badania włączone zostały przedsiębiorstwa z ob-
szaru Dolnego Śląska prowadzące działalność gospo-
darczą na terenie województwa. Branże, z jakich typo-
wano jednostki doboru próby, określone zostały nastę-
pująco: branża hotelarska, branża uzdrowiskowa, bran-
ża informatyczna, branża chemiczna (produkcja wyro-
bów chemicznych) oraz produkcja sprzętu, urządzeń ra-
diowych, telewizyjnych i komunikacyjnych. Zastoso-
wany dobór próby można zaklasyfikować jako arbit-
ralny (celowy, nielosowy). Na podstawie spisów te-
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leadresowych7 zgromadzono adresy 376 przedsiębiorstw
reprezentujących wymienione branże z Dolnego Śląska.

Do badania ostatecznie włączone zostały 102 przed-
siębiorstwa. 42,2% zakładów pracy to firmy zatrud-
niające do 10 pracowników. Przedsiębiorstwa zatrud-
niające od 11 do 50 pracowników – 29,3%, przedsię-
biorstwa średnie, zatrudniające do 249 osób – 17,7%.
Pozostałe 10,8% to firmy duże, zatrudniające powyżej
249 pracowników (tab. 1).

Tabela 1. Badane przedsiębiorstwa

Źródło: badania własne

Sumując wszystkich pracowników badanych przed-
siębiorstw, uzyskujemy 8235 osób zatrudnionych
w dowolnej formie, w tym 4238 kobiet – 51,5%. Naj-
wyższym wskaźnikiem feminizacji charakteryzuje się
branża uzdrowiskowa – 73,8%. Najmniej zatrudnio-
nych kobiet odnotować można w branży informatycz-
nej – 17,6% (tab. 2).

Tabela 2. Badane przedsiębiorstwa względem pracowników – po-
dział na płeć

Źródło: badania własne

POLITYKA SZKOLENIOWA BADANYCH FIRM

Podczas wywiadów telefonicznych pytano przedstawi-
cieli przedsiębiorstw o dotychczasową politykę szko-
leniową firmy. Jednym ze szczegółowych pytań z tego
zakresu było: Czy Państwa przedsiębiorstwo realizo-
wało w ostatnim czasie szkolenia pracownicze? Około
66% przedsiębiorstw realizowało w ciągu ostatnich
trzech lat jakiekolwiek szkolenia dla swoich pracowni-
ków. Skierowane były one zarówno do kadry zarzą-
dzającej, jak i pracowników szeregowych10 (tab. 3).
Tabela 3. Skala realizowanych szkoleń w badanych przedsiębior-
stwach

Źródło: badania własne

Interesujące w tym kontekście wydaje się ustalenie
głównych powodów zaniechania szkoleń wśród bada-
nych przedsiębiorstw. Firmy, które nie prowadziły szko-
leń, w 75% przypadków uzasadniały to brakiem potrzeb
w tym zakresie. Blisko 14% przedstawicieli przedsię-
biorstw wskazywało na zbyt wysokie koszty przed-
sięwzięć szkoleniowych. Ważnym czynnikiem wpły-
wającym na brak zainteresowania szkoleniami wśród
tej grupy przedsiębiorstw był również wskazywany
brak informacji i trudny dostęp do oferowanych szko-
leń na rynku. Zdecydowana większość przedsiębiorstw,
które nie prowadzą szkoleń, to firmy małe.

Co istotne, proporcjonalnie najczęściej na brak po-
trzeby szkoleń w dotychczasowej praktyce firmy,
wskazywali przedstawiciele branży informatycznej.
W przypadku przedsiębiorstw uzdrowiskowych nie
padła ani jedna taka deklaracja. Główne przyczyny nie
prowadzenia szkoleń w badanych przedsiębiorstwach
prezentuje tabela 4.

Ważnym pytaniem związanym z poruszaną proble-
matyką było to, w jaki sposób postrzegane są inicja-
tywy szkoleniowe przez pracowników. Choć prezento-
wane opinie mają charakter wysoce subiektywny (tylko
w kilku przypadkach można było ustalić to na podsta-
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mujące się produkcją sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych
i komunikacyjnych.

9 Uśredniony wskaźnik feminizacji z wszystkich badanych przed-
siębiorstw.

____________
10 Wymieniane szkolenia dla pracowników niższego szczebla

to m.in. regulowane ustawowo: prawo pracy, BHP, energetyka; sta-
nowiskowe: barman, oprogramowanie; pozostałe: obsługa klienta,
językowe, ISO, handlowe, produktowe. Wymieniane szkolenia dla
kadry zarządzającej to specjalistyczne: pielęgniarskie, lekarskie; po-
zostałe: menadżerskie, zamówienia publiczne, pozyskiwanie fun-
duszy unijnych, ISO 9001, księgowe, asertywność, negocjacyjne,
zarządzanie czasem.

Branża Liczba %

hotelarska 25 24,5

uzdrowiskowa 12 11,8

informatyczna 17 16,6

chemiczna 27 26,5

rtv8 21 20,6

Razem 102 100

Branża
Pracownicy

Liczba ogółem W tym
liczba kobiet

W tym
% kobiet

hotelarska 303 191 63,1

uzdrowiskowa 3373 2489 73,8

informatyczna 91 16 17,6

chemiczna 2941 998 33,9

rtv 1527 544 35,6

Razem 8235 4238 51,59

Czy Państwa przedsię-
biorstwo realizowało
szkolenia dla własnych
pracowników?

Tak Nie

Liczba %
z odpowiedzi Liczba %

z odpowiedzi

Dla kadry zarządzającej 67 65,7 35 34,3

Dla pracowników 68 66,6 34 33,3



wie zobiektywizowanych danych ewaluacyjnych od-
bytych szkoleń), pozwalają jednak określić ogólny sto-
sunek pracowników do polityki szkoleniowej przedsię-
biorstwa.

Jednoznacznie negatywne nastawienie do szkoleń
to zaledwie 2,9% wskazań. Łącznie 47,1% odpowie-
dzi wskazuje na pozytywne i bardzo pozytywne nasta-
wienie pracowników w stosunku do szkoleń. W przy-
padku 38,2% przedsiębiorstw nie można stosować uo-
gólnień opisujących emocjonalne nastawienie do szko-
leń – podejście jest zróżnicowane i zindywidualizowane
(np. ze względu na konkretne podgrupy kadry pracow-
niczej). Ogólne nastawienie pracowników do szkoleń
zaprezentowano w tabeli 5.

Warto zauważyć, że zmienna płeć nie różnicuje zna-
cząco nastawienia pracowników do inicjatyw szkole-
niowych. Z doświadczeń kompetentnych przedstawi-
cieli przedsiębiorstw, z którymi przeprowadzane były
wywiady telefoniczne, wynika, że kobiety i mężczyźni
charakteryzują się podobnym nastawieniem do szkoleń
– 80,4% wskazań.

Interesujące jest również przyjrzenie się sposobom,
w jaki osoby odpowiedzialne za politykę szkoleniową
zdobywają informacje o ofercie rynkowej w tym zakre-
sie. W przypadku 34,3% firm informacje takie nie są
poszukiwane. 19,6% opiera się na ośrodkach już współ-
pracujących z przedsiębiorstwami. Najczęstszą metodą
gromadzenia informacji o szkoleniach jest Internet. Bli-
sko w 4% przypadków informacje te poszukiwane są
w prasie i kręgu branżowym (tab. 6).
Tabela 6. Wykorzystywane źródła informacji o dostępnych szkoleniach

Źródło: badania własne

W 27,5% przedsiębiorstw zatrudniona jest osoba po-
średnio bądź bezpośrednio odpowiedzialna za plano-
wanie szkoleń. W zdecydowanej większości jest to jed-
nak pracownik posiadający dodatkowo w zakresie swo-
ich obowiązków zadania zawiązane z planowaniem
i organizowaniem szkoleń.

Najczęściej wymieniane stanowiska to11:
– specjalista ds. szkoleń i rekrutacji,
– dyrektor personalny,
– specjalista ds. ISO,
– kierownik działu spraw pracowniczych,
– kierownik działu rozwoju,
– New Business Manager,
– generalny BHP-owiec,
– wspólnik lub właściciel,
– pracownik działu kadr12.
Wśród badanych przedsiębiorstw szkolenia prowa-

dzone przez firmy zewnętrzne wykonywane są w 43,1%
przypadków. 36,1% firm w równym stopniu korzysta
ze szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych (tab. 7).

Odnosząc się do najważniejszego pytania badaw-
czego (Czy w badanych przedsiębiorstwach planowane
są szkolenia?), należy stwierdzić, że 37,3% wszystkich
przedstawicieli badanych przedsiębiorstw w sposób
zdecydowany określiła udział pracowników w przy-
szłych projektach szkoleniowych. 27,5% badanych nie
mogła jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione
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spondentami omawianych badań.
12 Najczęściej.

Przyczyny nieprowadzenia szkoleń
w badanych przedsiębiorstwach

Liczba
wskazań

%
odpowiedzi

Ponieważ nie ma takiej potrzeby
w naszym wypadku 27 75

Ponieważ nie posiadamy zasobów
finansowych na realizację szkoleń 5 13,9

Ponieważ nie mamy dostępu do informacji
na temat realizowanych szkoleń 3 8,3

Ze względu na brak czasu i niemożność
zastąpienia pracownika delegowanego
na szkolenie innym pracownikiem

1 2,8

Razem 36 100

Ogólne nastawienie pracowników
do szkoleń

Liczba
wskazań

%
odpowiedzi

Negatywne 3 2,9

Ani pozytywne, ani negatywne 12 11,8

Pozytywne 16 15,7

Bardzo pozytywne 32 31,4

Trudno powiedzieć / nastawienie jest
zróżnicowane i zależy od indywidualnych
preferencji pracownika

39 38,2

Razem 102 100

Tabela 4. Główne przyczyny nieprowadzenia szkoleń w badanych
przedsiębiorstwach

Źródło: badania własne

Źródła informacji o szkoleniach Liczba
wskazań

%
odpowiedzi

Nie szukamy informacji na ten temat 35 34,3

Współpraca z zewnętrznymi ośrodkami
szkoleniowymi 20 19,6

Internet 43 42,2

Prasa branżowa 4 3,9

Razem 102 100

Tabela 5. Ogólne nastawienie pracowników do szkoleń

Źródło: badania własne



pytanie, choć nie wykluczyła, że w dalszej przyszłości
takie inicjatywy będą miały miejsce. Plany szkoleniowe
badanych przedsiębiorstw prezentuje tabela 8.

Tabela 8. Planowane szkolenia na lata 2011-2012

Źródło: badania własne

Największe zainteresowanie inicjatywami szkolenio-
wymi (bez określania tematyki), obserwować można
kolejno w następujących branżach: uzdrowiskowa –
58,3%; hotelarska – 40%; chemiczna – 37,1%; infor-
matyczna 29,4% oraz rtv – 28,6% (tab. 9).

Istotne, ze względu na cel badań, jest ustalenie tema-
tyki i zakresu planowanych szkoleń. W tak skonstruo-
wanej próbie najbardziej pożądaną problematyką będą
szkolenia z zakresu obsługi klienta – 52,9% wskazań.
W dalszej kolejności – organizacja pracy – 43,1%
oraz szkolenia z zakresu zarządzania czasem, zarzą-
dzania zasobami ludzkimi i zarządzanie projektem
– 40,2% wskazań ogółem. Tematykę planowanych
szkoleń zaprezentowano w tabeli 10.

Wskazywana tematyka szkoleń powiązana jest ze
specyfiką danej działalności. W przypadku branży
hotelarskiej najczęściej wskazywano na szkolenia
z zakresu szeroko rozumianej obsługi klienta – 64%
wskazań. W dalszej kolejności – organizacja pracy –
44% oraz zarządzanie czasem – 40%. Przedsiębior-
stwa reprezentujące branżę uzdrowiskową najczęś-
ciej planują szkolenia z zakresu zarządzania czasem
i zarządzania zasobami ludzkimi – 91,7%. W dalszej
kolejności organizacja pracy – 83,3% i obsługa
klienta – 75%.

Przedstawiciele branży informatycznej najczęściej
wskazywali na szkolenia związane z obsługą klienta –
47,1% oraz organizacją pracy i zarządzaniem projek-
tem – 35,3%. Na szkolenia z systemów zarządzania
ISO nie odnotowano wskazań pozytywnych. W branży
chemicznej najczęściej jako pożądane wskazywano
szkolenia z zakresu problematyki zarządzania projek-
tem i obsługi klienta – 44,4% wskazań.
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Zainteresowanie szkoleniami Liczba
wskazań

%
odpowiedzi

Zdecydowanie tak 38 37,3

Być może, w przyszłości 28 27,5
Nie jest to potrzebne dla naszej działalności 33 32,3

Trudno powiedzieć 3 2,9

Razem 102 100

Szkolenia w badanych przedsiębiorstwach Liczba
wskazań

%
odpowiedzi

Szkolenia wewnętrzne 15 20,8

Zewnętrzne firmy szkoleniowe 31 43,1
W równym stopniu szkolenia wewnętrzne
i zewnętrzne 26 36,1

Razem 72 100

Tabela 7. Rodzaje szkoleń w badanych przedsiębiorstwach

Źródło: badania własne

Źródło: badania własne

Źródło: badania własne

Odpowiedź
Hotelarska Uzdrowiskowa Informatyczna Chemiczna Rtv

Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba %
Tak i zdecydowanie tak 10 40 7 58,3 5 29,4 10 37,1 6 28,6
Może w przyszłości 6 24 5 41,7 4 23,5 7 25,9 6 28,6
Nie jest to nam potrzebne 9 36 – – 8 47,1 9 33,3 7 33,3
Nie wiem – – – – – – 1 3,7 2 9,5
Razem 25 100 12 100 17 100 27 100 21 100

Tabela 9. Plany szkoleniowe w firmach badanych branż na lata 2011-2012.

Tabela 10. Planowane szkolenia pracownicze ze względu na tematykę13

Zainteresowanie wybranymi profilami szkoleniowymi
Tak i raczej tak Nie i raczej nie

Liczba wskazań % odpowiedzi Liczba wskazań % odpowiedzi
Obsługa klienta 54 52,9 48 47,1
Organizacja pracy 44 43,1 58 56,9
Zarządzanie czasem 41 40,2 61 59,8
Zarządzanie zasobami ludzkimi 41 40,2 61 59,8
Zarządzanie projektem 41 40,2 61 59,8
Identyfikacja potrzeb szkoleniowych 32 31,4 70 68,6
System zarządzania jakością ISO 9001 26 25,5 76 74,5
System zarządzania bezpieczeństwem pracy ISO 18001 23 22,5 79 77,5
System zarządzania środowiskowego ISO 14001 22 21,6 80 78,4



OGÓLNE WNIOSKI Z BADAŃ

Do kluczowych ustaleń, jakie płyną z omawianych ba-
dań, należy zaliczyć:

– 66,1% badanych przedsiębiorstw realizuje bądź rea-
lizowało w przeszłości jakiekolwiek szkolenia pra-
cownicze;

– Spośród firm, które w ogóle nie prowadzą szkoleń
(34% wszystkich badanych przedsiębiorstw), po-
nad ¾ to przedsiębiorstwa małe, zatrudniające do
10 pracowników;

– 42,2% firm poszukuje informacji o szkoleniach
przez Internet;

– 27,5% przedsiębiorstw zatrudnia osobę, która w ra-
mach swoich obowiązków zajmuje się także pro-
blematyką szkoleń i rozwoju kadry;

– 37,3% badanych firm zdecydowanie chciałoby wziąć
udział w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu za-
rządzania, dobranych odpowiednio do swoich po-

trzeb a kolejne 27,5% nie wyklucza tego w przy-
szłości;

– Największe zainteresowanie szkoleniami obserwo-
wać można kolejno w następujących branżach:
uzdrowiskowa – 58,3%, hotelarska – 40%, che-
miczna – 37,1%, informatyczna – 29,4% oraz rtv
– 28,6%;

– Najczęściej oczekiwanymi szkoleniami są obsługa
klienta – 52,9%, organizacja pracy – 43,1%, za-
rządzanie czasem, zarządzanie projektem i zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi – 40,2% wskazań pozy-
tywnych, łącznie dla wszystkich branż;

– Najdogodniejszymi wskazywanymi dniami, w któ-
rych miałyby odbywać się szkolenia, są dni robocze
tygodnia;

– 28,4% badanych przedsiębiorstw jest zaintereso-
wanych zewnętrzną, kompleksową usługą pole-
gającą na diagnozie potrzeb szkoleniowych swoich
pracowników.
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PERSONNEL TRAININGS IN THE COMPANIES
IN THE LIGHT OF SELECTED TRADE RESEARCHES

IN LOWER SILESIA PROVINCE
Summary

The article is centered on the training issue in the contemporary companies. Reorganization and modernization of the
work processes involves well-trained personnel. Modern firms lay emphasis on specialized, practiced and well
motivated workers. In this text researches conducted between the employers from the west part of Poland (Lower Sile-
sia province) are presented. They are concentrated on their training plans in 2011-2012 years.

KEY WORDS: courses, plans of courses, companies in Lower Silesia



TELEKOMUNIKACYJNE
INSTRUMENTARIUM TURYSTYKI

Nowoczesne techniki i technologie telekomunikacyjne
pozwalają na automatyzację procesów biznesowych
w przedsiębiorstwie oraz swobodny przepływ informa-
cji zarówno w firmie, jak i kontaktach za światem ze-
wnętrznym. Odgrywają one coraz większą rolę w tury-
styce w zasięgu lokalnym, regionalnym, a nawet glo-
balnym. Postępująca globalizacja w stosunkach spo-
łecznych i gospodarczych przyczynia się do wywiera-
nia wpływu na tworzenie ścisłego powiązania między
techniką i technologią telekomunikacyjną a rozwojem
gospodarczym społeczeństwa. Fakt, że telekomunikacja
wkracza w coraz to nowe dziedziny życia społecznego,
stawia człowieka wobec nowych wyzwań oraz przy-
czynia się do powstania nowej jakości stosunków mię-
dzyludzkich. Wykorzystanie techniki i technologii te-
lekomunikacyjnej powoduje intensywniejszy rozwój
turystyki1.

Z techniką i technologią telekomunikacyjną związany
jest szybki dostęp do informacji, która stała się po-
dwójnie ważna w życiu gospodarczym: jako czynnik
produkcji i jako produkt sam w sobie. Informacja stała
się kluczowym zasobem i towarem, a dostęp do niej
i umiejętności jej wykorzystania już teraz decydują
o pozycji każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od
branży, którą reprezentuje. Również dla branży tury-
stycznej zagadnienia te stały się niezmiernie ważne.
Wynika to z faktu, że turystyka w ostatnich dekadach
przeżywa niezwykle dynamiczny rozwój, co w połącze-
niu z szeroko rozumianą rekreacją – często mającej
znamiona paraturystyki, powoduje pojawianie się ko-
lejnych nowych ofert i nisz społecznych2.

Z punktu widzenia gospodarczego wykorzystania te-
lekomunikacji w turystyce ważną rolę odgrywają na-
stępujące usługi telekomunikacyjne: usługi telefoniczne
(telefonia), usługi teleksowe, usługi sieci inteligentnej
– płatne i bezpłatne telefoniczne numery kierunkowe,
międzynarodowe centra telefoniczne (call center), usłu-
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ABSTRAKT
Rozwój technologii cyfrowej zainicjował przełom w komunikacji interpersonalnej i między instytucjami oraz przed-
siębiorstwami. Zastosowane narzędzia ułatwiają, między innymi, działalność w gospodarce i obniżają jej koszty.
Dotyczy to również branży turystycznej, która może poprawiać wyniki marketingu i lepiej docierać do potencjalnego
turysty. Ten ostatni z kolei otrzymuje nie tylko narzędzia kontaktu z przedsiębiorstwem turystycznym na odległość,
ale też korzystania z coraz liczniejszych baz danych i doświadczeń innych klientów, zamieszczanych w Internecie.
Im więcej wykorzystanych instrumentów telekomunikacyjnych przez przedsiębiorstwo, tym lepsze może ono osiągać
wyniki ekonomiczne.
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2004, s. 157-158.
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gi poczty głosowej, karty telefoniczne z opłaconymi
z góry usługami telekomunikacyjnymi (pre paid), usłu-
gi telefonii komórkowej wraz z osobistymi usługami ko-
munikacyjnymi (Personal Communication Service,
PCS), telefonia internetowa, usługi systemu komunika-
cji bezprzewodowej (Universal Mobile Telecommuni-
cations System, UMTS)3, wewnętrzne i zewnętrzne sys-
temy rezerwacji komputerowej4 oraz usługi internetowe.

Należy zwrócić szczególną uwagę na te ostatnie, bo-
wiem tempo zmian zachodzących w społeczeństwie
i gospodarce można określić jako rewolucję informa-
cyjną, która zmierza do stworzenia przedsiębiorstwa in-
formatycznego. Zmiany te dotyczą m.in. dystrybucji
usług turystycznych, w szczególności usług hotelar-
skich. Hotelarstwo może wystąpić jako beneficjent ko-
rzyści, jakie niesie za sobą rozwój społeczeństwa in-
formatycznego, lub może stać się jego aktywnym
uczestnikiem. Na rozwój współczesnej turystyki istot-
nie wpływają indywidualne potrzeby klienta, dla hote-
larstwa szczególne znaczenie ma indywidualizacja
i personalizacja. Narzędzia internetowe umożliwiają
prezentację danych klientowi w domu, mogą także sta-
nowić platformę integracji różnorodnych systemów
komputerowych (np. wewnętrzny system rezerwacji
komputerowej). Internet pozwala na zdalny dostęp do
wybranej bazy danych i bezzwłoczne uzyskanie po-
trzebnej informacji. Obok hoteli występują także inne
instytucje i podmioty wykorzystujące Internet w admi-
nistracji samorządowej do celów turystycznych. Przy-
kładem może być reklama miasta i gminy jako celu tu-
rystycznego i lokalizacji gospodarczej, przy szerokim
zastosowaniu narzędzi internetowych wprowadza osz-
czędności na materiałach reklamowych i ułatwia dostęp
do informacji dotyczącej danego regionu. Internet, po-
zwalając na nieograniczone możliwości publikacji
wszelakich informacji, przyczynia się do rozkwitu pub-
lic relations w turystyce. Prognozuje się, że po 2010 r.
największe znaczenie w przebiegu komunikacji firmy
z otoczeniem będą miały:

– firmowe strony WWW, które stają się najefektyw-
niejszym narzędziem komunikacji, odgrywając coraz
większą rolę w kształtowaniu wizerunki firmy prze-
kazywaniu informacji o firmie. Coraz częściej zastę-
pują katalogi, które bardzo szybko się dezaktualizują,

– konferencje prasowe,
– informacje przesyłane drogą elektroniczną5.

Każde przedsiębiorstwo turystyczne, wykorzystujące
Internet do działań marketingowych, powinno skorzys-
tać przede wszystkim z następujących narzędzi inter-
netowych:

– sieć WWW jako niewyczerpane źródło informacji
i znakomicie ułatwiające prowadzenie szerokiego
i dość taniego marketingu6;

– poczta elektroniczna, szczególnie ważna biorąc pod
uwagę to, że klient, potencjalny turysta, nie lubi cze-
kać. Bardzo skuteczną formą oddziaływania na
klienta internetowego są e-maile w formacie HTML.
Zamiast zwykłego tekstu internauta dostaje wiado-
mość, która przypomina zwykłe strony WWW –
pełne kolorów, grafiki, zdjęć i linków. Zwiększa to
liczbę otwarć strony;

– internetowy dialog bezpośredni (Internet Relay Chat,
IRC), umożliwiający turyście uzyskanie pewnej
i natychmiastowej informacji na temat oferty tury-
stycznej;

– finger ułatwiający uzyskanie informacji na temat
ofert turystycznych;

– elektroniczne biuletyny informacyjne (e-zine) mogą
w znacznym stopniu kształtować lojalność czytel-
ników względem firmy i jej strony internetowej,
wpływać na podniesienie poziomu sprzedaży on-
line oraz generować częstą liczbę odwiedzin strony
WWW. Zawierają przede wszystkim różnego ro-
dzaju informacje dotyczące firm, świadczących
usługi ułatwiające turyście podróżowanie. Jako me-
dium reklamowe docierają do ściśle określonej,
zdefiniowanej grupy;

– listy dyskusyjne (Usenet) to znakomite źródło in-
formacji i cenna platforma wymiany doświadczeń
i poglądów na różne tematy, umożliwiające komu-
nikację turystów między sobą, gdzie potencjalny tu-
rysta może korzystać z doświadczeń innego, który
odbył podróż;

– faks internetowy wraz ze specjalnym oprogramo-
waniem (np. Panalink) umożliwiającym wysyłanie
faksu, dzięki czemu można szybko zamówić usługę
lub zarezerwować miejsce;

– sponsoring internetowy, przez który można zarekla-
mować region turystyczny, występując jako spon-
sor lub jako sponsorowany;

– prywatne sieci on-line, w skład których wchodzą
BBS-y (Bulletin Board Service lub System), czyli elek-
troniczne tablice ogłoszeń umożliwiające prowadzenie
dyskusji w profilowanych grupach dyskusyjnych.

Nowoczesne technologie i techniki telekomunika-
cyjne ułatwiają prowadzenie skuteczniejszej działal-

____________
3 J. Moskała, UMTS, czyli biuro (podróży) jak na dłoni, „Rynek

Turystyczny” 2000, nr 23-24, s. 36-37.
4 D.T. Dziuba, Komputerowe systemy rezerwacji, „Aktualności

Turystyczne” 1999, nr 5, s. 10-11.
5 G. Urban, Public relations on-line, [w:] I TER ET. Fenomen

społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa 2001, s. 453-457.
____________

6 B. Bishop, Marketing globalny ery cyfrowej, Warszawa 2001.
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ności gospodarczej na rynku turystycznym, szczegól-
nie w zarządzaniu obiektem hotelarskim. Internet i jego
zasoby przedsiębiorstwo hotelarskie wykorzystuje przede
wszystkim do:

– promocji hotelu i jego usług, wykorzystując strony
WWW, zawierające szczegółowe informacje o ofer-
tach hotelu, potwierdzone zdjęciami,

– rezerwacji usług, w których skuteczna sprzedaż
uzależniona jest od zastosowania jak największej
liczby kanałów dystrybucyjnych. Internet umożli-
wia sposób rezerwacji przez wysyłanie zamówie-
nia pocztą elektroniczną. Najlepszym rozwiąza-
niem jest rezerwacja automatyczna, czyli połączona
z autoryzacją zamówienia i jednoczesnym wysyła-
niem zamówienia,

– współpracy z biurami podróży i innymi przedsię-
biorstwami hotelarskimi,

– udostępniania usług internetowych gościom hote-
lowym, zwiększając w ten sposób atrakcyjność
oferty usługowej hotelu,

– wymiany doświadczeń, zapoznanie się z proble-
mami w zarządzaniu i funkcjonowaniu hotelem za-
równo w kraju, jak i za granicą, wykorzystując do
tego listy dyskusyjne,

– zbierania informacji o działaniu konkurencji przez
stały monitoring.

Usługi telekomunikacyjne można wykorzystywać
w hotelarstwie nie tylko do świadczenia usług, ale także
do zarządzania budynkiem hotelowym, tworząc budy-
nek „inteligentny”.

Rozpowszechnienie Internetu zmieniło kształt pro-
wadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności
bankowości. Wprowadzenie elektronicznego podpisu
oraz elektronicznych instrumentów płatniczych wpływa
na rozwój wirtualnych banków, niosąc klientowi wiele
korzyści. Niezwykle korzystny dla turystów jest coraz
większy rozwój banków internetowych, które wprowa-
dzają możliwość dotarcia do klientów z oddalonych
geograficznie rynków, a to w znaczny sposób ułatwia
turyście podróżowanie.

Ogromną pomocą w procesie zarządzania przedsię-
biorstwem turystycznym, zwłaszcza wielooddziało-
wym, jest wykorzystanie intranetu i ekstranetu. Intra-
net, zwany też intrasiecią, jest wewnętrzną, lokalną sie-
cią danego przedsiębiorstwa. Umożliwia on swoim
klientom lub pracownikom w krótkim czasie dostęp do
baz danych firmy za pomocą przeglądarek sieciowych,
przynosząc znaczne obniżenie kosztów operacyjnych.
Wykorzystanie intranetu w znacznym stopniu ułatwia
i upraszcza stosowany w firmie system komunikacji
i dystrybucji informacji, a to znów daje redukcję kosz-
tów. Ekstranet powstaje przez połączenie sieci interne-

towej z firmową witryną lub portalem informacyjnym.
Ułatwia to zarządzanie organizacją o rozproszonym
charakterze i zapewnia firmom kooperującym ciągły
dostęp do baz danych firmy oraz eliminowanie czynni-
ków pośredniczących.

MARKETING TELEKOMUNIKACYJNY

Coraz powszechniejsze w turystyce są oferty pakietowe
o rosnącym stopniu złożoności. W związku z tym i dzia-
łania marketingowe podlegają stałemu wzbogacaniu in-
strumentalnemu i formalnemu, przybierając końcową
formę rynkowego produktu turystycznego, który po
prawdzie nie ma nic wspólnego z produkcją, a tym sa-
mym i przemysłem (turystycznym?!). Sprzedawcy usług
turystycznych w celu niwelowania niepewności przy-
bliżają więc nabywcy niektóre wartości użytkowe
oferty, wykorzystując do tego szeroki zakres usług te-
lekomunikacyjnych7. Należą do nich głównie takie in-
strumenty, jak wideotekst, teletekst, telekonferencja
i poczta elektroniczna. Równocześnie coraz częściej
dystrybucja usług turystycznych dokonuje się zauto-
matyzowanymi metodami, wykorzystującymi usługi te-
lekomunikacyjne. Cyfrowe kanały dystrybucji pozwa-
lają przedsiębiorstwu funkcjonować na globalnym rynku,
czyli każdy mieszkaniec globu może skorzystać z jego
usług na zasadzie komunikacji interaktywnej.

Usługi telekomunikacyjne, w tym internetowe, mają
szerokie oddziaływanie na potencjalnego klienta, czyli
turystę. Wykorzystując media telekomunikacyjne, może
on zdalnie obejrzeć reklamę i uzyskać informacje o usłu-
dze turystycznej, a następnie podjąć decyzję o zakupie
oraz złożyć zamówienie (dokonać rezerwacji) i doko-
nać płatności on-line. Usługi telekomunikacyjne w dzia-
łalności marketingowej przedsiębiorstwa to nie tylko
informowanie potencjalnego turysty o ofercie usługo-
wej przedsiębiorstwa turystycznego, ale także prowa-
dzenie sprzedaży z szybką dostawą. Wykorzystując ta-
kie usługi, oferent jest w stanie uzyskać zindywiduali-
zowaną i interaktywną relację z turystą. Marketing te-
lekomunikacyjny w przedsiębiorstwie hotelarskim obej-
muje marketing internetowy, telemarketing, telepro-
mocję, teledystrybucję i elektroniczny system rezerwa-
cji komputerowej.

Wykorzystanie usług telekomunikacyjnych w proce-
sie sprzedaży i promocji usług przez przedsiębiorstwo
świadczące usługi turystyczne można zobrazować za
pomocą kilku przypadków, jakie mogą zaistnieć mię-
dzy telekomunikacją a owym przedsiębiorstwem. Pierw-
sza sytuacja może być taka, że przedsiębiorstwo nie
____________

7 J. Altkorn, Marketing w turystyce, Warszawa 1998, s. 20-22.
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wykorzystuje wcale (lub w niewielkim stopniu) usług
telekomunikacyjnych do sprzedaży i promocji włas-
nych usług. Jest to przypadek czysto teoretyczny
i w rzeczywistości najprawdopodobniej nie występuje,
ponieważ obecnie nie można wyobrazić sobie przed-
siębiorstwa, które byłoby odcięte od takiej łączności.
Kolejna sytuacji występuje wówczas, gdy usługi tele-
komunikacyjne wspierają funkcjonowanie przedsię-
biorstwa na rynku turystycznym. Współpraca między
przedsiębiorstwami w tym wypadku polega na szero-
kim wykorzystaniu usług telefonii stacjonarnej (rezer-
wacje przez telefon i faks). Obecnie na tym etapie roz-
woju jest większość przedsiębiorstw świadczących
usługi turystyczne w Polsce. Następna sytuacji prezen-
tuje intensywną współpracę między telekomunikacją
a przedsiębiorstwem świadczącym usługi turystyczne.
Najtrafniejszym przykładem jest działalność hotelu,
przejawiająca się w postaci uczestniczenia w różnych
przedsięwzięciach telekomunikacyjnej dystrybucji
i promocji, takich jak globalne systemy rezerwacji
komputerowej, internetowe systemy rezerwacji kom-
puterowej, własna strona WWW służąca do rezerwacji
miejsc hotelowych itp. (jednakże jeżeli stopień wyko-
rzystania miejsc hotelowych przez gości, którzy doko-
nali rezerwacji, nie przekracza 50%). Równolegle hotel
intensywnie wykorzystuje tradycyjne kanały dystrybu-
cji i promocji, szczególnie rozwijając znaczenie recep-
cji w procesie komunikacji z klientem.

W analogiczny sposób można zaprezentować etapy
rozwoju uczestnictwa przedsiębiorstwa świadczącego
usługi turystyczne w sieci internetowej8:

1) brak zainteresowania siecią internetową, nieposia-
danie własnej strony WWW,

2) ulokowanie swoich danych w sieci jako sposób in-
formowania o swoim istnieniu (na przykład w bran-
żowych elektronicznych bazach danych),

3) własna statyczna strona WWW, zawierająca pod-
stawowe informacje o przedsiębiorstwie,

4) prosta interaktywna strona WWW, stwarzająca po-
tencjalnemu klientowi możliwość uzyskania in-
formacji na temat dostępności oferty, jego ceny,
sposobu dokonywania rezerwacji (strona taka nie
gromadzi informacji o kliencie),

5) strona interaktywna WWW z możliwością zawie-
rania transakcji i złożenia zamówienia (dokonania
rezerwacji); zwykle na tym etapie jest tworzona in-
teraktywny punkt obsługi, umożliwiający obsługę
marketingu bezpośredniego,

6) strona interaktywna WWW umożliwiająca bez-
pośredni kontakt z klientem, to medium dla peł-

nego zakresu funkcji marketingowych; daje możli-
wość obsługi anglojęzycznej klientów, ponieważ
językiem polskim posługuje się niecałe 1% popu-
lacji użytkowników Internetu, a angielskim – po-
łowa.

Fakt, że przedsiębiorstwo świadczące usługi tury-
styczne wykorzystuje w działalności, zarówno w sprze-
daży, jak i w marketingu, telekomunikację, ma dużo za-
let. Mianowicie, potencjalny turysta ma ciągły dostęp
do aktualnych informacji o przedmiocie swoich zainte-
resowań turystycznych, zna lokalizację, atrakcje tury-
styczne, ewentualne cenniki; może w szybki i prosty
sposób dokonać rezerwacji usługi, otrzymując po-
twierdzenie, a następnie ma możliwość zrobienia przed-
płaty za usługę. Obok tego występują także wady, ta-
kie jak problem z zachowaniem bezpieczeństwa w trak-
cie dokonywania transakcji przez internet czy częste
kłopoty techniczne związane głównie z dostępem do
usług telekomunikacyjnych. Mimo to usługi telekomu-
nikacyjne pozwalają przedsiębiorstwom turystycznym
uzyskać lepsze efekty sprzedaży i promocji w postaci
większego stopnia wykorzystania oferowanych usług.

Znaczny rozwój turystyki to wynik nie tylko pogłę-
biającej się konkurencji między przedsiębiorstwami, ale
także umiejętności wykorzystania przez te przedsię-
biorstwa nowoczesnych technologii telekomunikacyj-
nych. Tradycyjne sposoby zdobywania nowych klien-
tów w wielu przypadkach nie wystarczają, tym bardziej
że koszty sprzedaży i promocji rosną, a przychody
z działalności usługowej maleją. Efektywność pozys-
kania „wirtualnego” klienta-turysty zależy przede
wszystkim od wielkości środków inwestycyjnych prze-
znaczonych przez przedsiębiorstwa turystyczne na za-
istnienie w sieci telekomunikacyjnej (w tym interneto-
wej), nie tylko w sposób bierny (np. za pośrednictwem
nieaktywnych stron WWW), lecz czynny.

EFEKTY WYKORZYSTANIA
USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Obecnie dostępne technologie, stosowane w sieciach
telekomunikacyjnych, oferują coraz większe możliwo-
ści przesyłania informacji, a ich charakter zmienia się
z analogowego w cyfrowy. Postępująca zbieżność usług
telefonicznych oraz transmisji danych doprowadziła do
integracji tych usług, gdzie sygnał mowy jest trakto-
wany jako jeszcze jedna postać danych. Wzrastająca
liczba użytkowników sieci teleinformatycznych skłania
się raczej w stronę sieci szerokopasmowych. Znikną
sieci lokalne (Local Area Network, LAN), a ruch
w sieci będzie realizowany przez przełączniki. Przy-
szłość usług telekomunikacyjnych to architektura ujed-

____________
8 T. Szapiro, R. Ciemniak, Internetowa strategia firmy, Warszawa

1999.
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noliconych sieci realizująca usługi intranetowe, bez-
przewodowego Internetu i telefonii internetowej.

Technologia telekomunikacyjna pozwala osiągać
przedsiębiorstwu turystycznemu wiele różnorodnych
korzyści i pozytywnych efektów funkcjonowania na
rynku za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych.
Bezpośrednie oszczędności wiążą się z możliwością za-
stosowania automatyzacji wielu działań, znacznie
usprawniających pracę przy sprzedaży usług oraz pro-
mocji. Wiążą się również z możliwością eliminacji po-
średników z kanału marketingowego (przy sprzedaży
i promocji), obniżenia kosztów reklamy w sieci teleko-
munikacyjnej (elektronicznej), zmniejszenia kosztów
prowadzenia badań marketingowych itp. Usługi tele-
komunikacyjne w turystyce wykazują się dużą substy-
tucyjnością. Zależy ona w dużej mierze od kosztów
przepływu informacji w poszczególnych kanałach. Im
niższe koszty związane z wykorzystaniem danego ka-
nału oraz im wyższa skuteczność dotarcia do poten-
cjalnych klientów za pośrednictwem tego kanału, tym
wyższe prawdopodobieństwo zastosowania go w dzia-
łalności gospodarczej danego przedsiębiorstwa hote-
larskiego. Jako przykład może posłużyć poczta elek-
troniczna, która może być substytutem dla usług tele-
fonicznych czy też faksowych.

Internet, najczęściej wykorzystywany z usług teleko-
munikacyjnych, pozwala wyeksponować wszystkie za-
lety obiektu, stanowiącego źródło zainteresowań turys-
tów. Nawet zdjęcie niezwykle skromnego obiektu moż-
na tak wykonać, że będzie on prezentował się całkiem
okazale i interesująco (w zależności od sposobu pro-
mocji). Są jednak przyczyny, które ograniczają zainte-
resowanie nim. Podstawową przyczyną jest brak odpo-
wiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej, umożli-
wiającej szybki doń dostęp. Kolejna to brak odpowied-
nich środków finansowych, które można by było prze-
znaczyć na inwestycje telekomunikacyjne. Zauważyć
należy także, że strony WWW nie są jeszcze zbyt po-
pularne, a większość osób, zarówno potencjalni turyści,
jak i ludzie świadczący usługi turystyczne, nie jest prze-
konana co do nowoczesnych technologii telekomuni-
kacyjnych. Pozytywnym efektem jest właściwa rozpo-
znawalność marki danego przedsiębiorstwa wśród po-
tencjalnych i aktualnych klientów. Marki nowych firm
nie mają żadnej renomy, ale jeśli strona przyciąga wielu
odwiedzających, mogą one szybko stać się rozpozna-
walne i zyskać dużą popularność, firma natomiast może
zyskać duży szacunek i zainteresowanie klientów.
Usługi turystyczne były jednymi z pierwszych sprze-
dawanych przez Internet. Wyspecjalizowane aplikacje
do sprzedaży takich ofert (głównie noclegowej) roz-
rosły się do gigantycznych systemów, oferujących

różnorodne usługi turystyczne znanych i mniej znanych
łańcuchów oraz pojedynczych hoteli. Systemy takie
rozwijają się prężnie również na polskim rynku hote-
larskim, szybciej niż rynek hotelarski.

W turystyce funkcjonują równolegle tradycyjne sys-
temy: informacyjne i rezerwacyjne obok powstających
zupełnie nowych rozwiązań. Takie technologie, jak:

– GSM (wysoka jakość dźwięku, mniejsza wrażli-
wość na zakłócenia, wyższa efektywność wyko-
rzystania zasobów radiowych, niezawodna i szybka
transmisja danych, trudniejszy podsłuch, skuteczna
ochronę informacji, duża pojemność),

– WAP (przeglądanie na wyświetlaczu telefonu ko-
mórkowego stron internetowych w technologii WAP
– Wireless Application Protocol – umieszczonych
w Internecie),

– SMS (wysyłanie i odbieranie krótkich wiadomości
tekstowych bezpośrednio z aparatu telefonicznego),

zmieniają sposób nie tylko pracy, ale przede wszystkim
rozrywki. Dzięki technologii UMTS turysta może nie
tylko wyszukiwać informacje o obiektach turystycz-
nych czy hotelach. Może także wyświetlać i porówny-
wać ceny, potwierdzać ewentualne rezerwacje i będzie
świadomy, że system UMTS bez żadnych przeszkód
doprowadzi go we wskazane miejsce. Wykorzystana
technologia telekomunikacyjna w prowadzonych przez
przedsiębiorstwa turystyczne działaniach marketingo-
wych umożliwia łatwiejszy przepływ informacji i do-
stęp do niej, przyczyniając się do zwiększenia stopnia
konkurencyjności całej turystyki oraz gospodarki.
Dobrze rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna,
która umożliwia szerokie wykorzystanie usług teleko-
munikacyjnych w procesie gospodarczym poszczegól-
nych przedsiębiorstw oraz przez samych klientów, jest
bodźcem do zwiększenia także liczby inwestorów za-
granicznych, lokujących swoje zasoby finansowe w tu-
rystykę w danym kraju.

PODSUMOWANIE

Z przeprowadzonych obserwacji i analizy usług tele-
komunikacyjnych jako uwarunkowań dla rozwoju tu-
rystyki nasuwają się następujące wnioski:

1) wzrasta świadomość potencjalnych turystów co do
możliwości dokonywania rezerwacji i zapoznania
się z ofertą regionu przy wykorzystaniu dystrybu-
cyjno-informacyjnych kanałów telekomunikacyj-
nych,

2) pośrednicy turystyczni częściej wykorzystują usługi
telekomunikacyjne,

3) wzrasta wartość wirtualnego rynku usług turysty-
cznych,



4) dla wielu przedsiębiorstw turystycznych dostęp do
zaawansowanych usług telekomunikacyjnych słu-
ży do promocji i sprzedaży usług,

5) wzrasta zapotrzebowanie ze strony turystów na
usługi, których nieodłącznym elementem wspiera-
jącym i jednocześnie komplementarnym są usługi
telekomunikacyjne (np. łatwy i szeroki dostęp do
usług telekomunikacyjnych w pokoju i budynku
hotelowym),

6) obecnie najważniejszymi kanałami rezerwacji usług
turystycznych jest kanał telekomunikacji tradycyj-
nej (telefoniczny i faksowy) oraz sprzedaż bezpoś-
rednia.

Przedsiębiorstwa turystyczne powinny więc reago-
wać na zmiany dokonujące się w zakresie technik tele-
komunikacyjnych i komputerowych.
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TELECOMMUNICATIONS AS A TOOL IN THE TOURISM INDUSTRY
Summary

The development of a digital technology has initiated a turn in an interpersonal communication and among institu-
tions and enterprises as well. Applied tools facilitate, among other things, an activity in economy and cut its costs.
This concerns also tourist business which can improve results of marketing and get a potential tourist better. This last
one receives in turn not only contact tools with a tourist enterprise in a distance, but also uses from more and more
numerous databases and experiences other customers, placed in Internet. Them more used telecommunications in-
struments by the enterprise, so it can achieve better economic results. Presented theoretical analysis and the obser-
vation of tourist enterprises indicates that the consciousness of potential tourists increases regarding a possibility of
reservation and a recognition of regional offer with use of distributional-informational telecommunication channels
and use of telecommunications services by tourist dealers. The value of virtual market of tourist services grows also,
and an access to advanced telecommunication services serves in many tourist enterprises for promotion and sale of
services. There is visible increasing tourists’ demand of services whose an inseparable supporting and simultaneously
complementary elements are telecommunication services (e.g. their easy and broad access in room, and in hotel
building as well). Currently a channel of traditional (telephone and fax) telecommunication and a direct selling are
most important channels of the reservation of tourist services.

KEY WORDS: telecommunication, tourist services, internet, effectiveness



 ie ma na ziemi miejsc nieciekawych.
Z każdym z nich może się wiązać wiele ludzkich przeżyć,
wspomnień i obrazów obecnych i minionych.
Żyją one w świadomości ludzi osłonięte tajemniczością,
owiane poezją, splecione z zespołem licznych wspomnień,
związane z tkliwymi uczuciami w stosunku do najbliższych osób.
[…]
Tymi miejscami są kapliczki przydrożne,
które jak powiedział prof. Tadeusz Seweryn:
„To modlitwy ludu wiernego, rzeźbione w drzewie,
kute w kamieniu lub przelane na płótno czy papier.”

ks. Andrzej Jedynak

WSTĘP

Na początku wyjaśnię pojęcia: park krajobrazowy, park
kulturowy i turystyka kulturowa. Park krajobrazowy,
w brzmieniu ustawy o ochronie przyrody z 2004 r.1:
„obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości
przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory kraj-

obrazowe, w celu zachowania, popularyzacji tych war-
tości w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Jest on
tworzony na mocy rozporządzenia wojewody po uzgo-
dnieniu z właściwą miejscową radą gminy2. Tego typu
park ma służyć rekreacji krajoznawczej, to znaczy tu-
rystyce kulturowej, wypoczynkowi, a także edukacji3.

Z kolei park kulturowy to pojęcie, które pojawiło się
po raz pierwszy w ustawie o ochronie zabytków i opie-

Tadeusz Fitych
Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „Asesor”

Wyższe Seminarium Duchowne w Świdnicy – filia Papiepskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

DETERMINANTY ROZWOJU KULTURY – NEPOMUCENY ZIEMI KUDOWSKIEJ
(PRACE NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI KULTUROWEJ)

ABSTRAKT
Autor niniejszego przyczynku od kilku lat jest nie tylko uważnym obserwatorem rozwoju turystyki kulturowej w Eu-
ropie Środkowej, ale zarazem prowadzi na tym obszarze badania na rzecz małej architektury sakralnej. Dotychczas
opublikował on wiele artykułów na ten temat oraz w dwóch wersjach językowych (polskim i czeskim) album wy-
stawy „Boże Młyny” krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim (na tropach dziedzictwa kul-
turowego ziemi kłodzkiej), Kudowa-Zdrój 2009.
W niniejszym artykule, z myślą o przyśpieszeniu rozwoju turystyki kulturowej na ziemi kłodzkiej, autor podjął pro-
blematykę występowania w architekturze sakralnej przejawów kultu czeskiego męczennika – św. Jana Nepomucena
(patrona Czech, Pragi i diecezji Hradec Králové) m.in. w tzw. czeskim zakątku, a także w regionie Lewina Kłod-
zkiego. Efektem badań jest nowa, pełniejsza inwentaryzacja 17 obiektów (wraz z dokumentacją fotograficzną), uka-
zanie chronologii ich powstawania (co pośrednio odsłania swego rodzaju ośrodki kultu tego świętego), usystematy-
zowanie zróżnicowanych kategorii omawianych obiektów, opisanie wykorzystanych typów ikonograficznych, jak też
sformułowanie wstępnych wniosków i postulatów badawczych.

SŁOWA KLUCZOWE: sacrum w krajobrazie, mała architektrua sakralna, tożsamość regionalna, św. Jan Nepomucen,
święci doby kontrreformacji, apostolat jezuitów, czescy patroni

____________
2 W parku krajobrazowym można kontynuować działalność gos-

podarczą z pewnymi ograniczeniami, np. nie przewiduje się wzno-
szenia nowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem potrzebnych
miejscowej ludności).

3 Aktualnie Polsce znajduje się 120 parków krajobrazowych (stan
na dzień 31 grudnia 2007) o łącznej powierzchni ok. 2,5 mln ha.
W województwie dolnośląskim mamy dotychczas 12 tego typu ob-
szarów: Książański Park Krajobrazowy; Park Krajobrazowy Chełmy;
Park Krajobrazowy Dolina Baryczy (część dolnośląska 70 040 ha,
część wielkopolska 17 000 ha); Park Krajobrazowy Dolina Byst-
rzycy; Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy; Park Krajobrazowy
Doliny Bobru; Park Krajobrazowy Gór Sowich; Park Krajobrazowy
Sudetów Wałbrzyskich; Przemkowski Park Krajobrazowy; Rudaw-
ski Park Krajobrazowy; Slężański Park Krajobrazowy; Śnieżnicki
Park Krajobrazowy.

____________
1 Zob. Dziennik Ustaw Nr 92 z 30 kwietnia 2004 r., poz. 880, art.

16 ust. 1.
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ce nad zabytkami z dnia 23 lipca, która weszła w życie
w listopadzie 2003 r. Utworzenie parku kulturowego
w rozumieniu wspomnianej ustawy to jedna z form
ochrony zabytków. Celem jego utworzenia jest ochrona
krajobrazu kulturowego oraz zachowanie wyróżniają-
cych się krajobrazowo terenów z zabytkami nierucho-
mymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji bu-
dowlanej i osadniczej.

Natomiast turystyka kulturowa to dziedzina turystyki,
której głównymi cechami są odwiedzanie i poznawa-
nie miejsc związanych z kulturą, pojmowaną w jej roz-
maitych aspektach4. Przedmiotem zainteresowania tego
typu turystyki stanowią zarówno wytwory kultury
w przeszłości, jak i współczesne5. Na turystykę kultu-
rową składają się trzy podstawowe gałęzie: turystyka
kultury wysokiej; edukacyjna i powszechna turystyka
kulturowa. Turystyka kulturowa jest jedną z najstar-
szych form turystyki. Od drugiej połowy XX w., zwłasz-
cza w krajach Europy Zachodniej, rośnie zaintereso-
wanie tą formą aktywności turystycznej i postępuje roz-
wój usług komercyjnych w tym zakresie. Zaledwie od
kilku ostatnich lat dotyczy to również Polski6, w której
wprawdzie procesy te dotąd rozwinęły się słabiej, jed-
nakże tendencje rozwojowe są zauważalne, przewiduje
się też rosnące zainteresowanie przyjazdami do Polski
turystów kulturowych zza granicy.

Północne Czechy, kraj hradeckralowecki (obejmujący
także pogranicze nachodzkie) określany jest mianem
„kraina uduchowiona”, z kolei granicząca z nim prze-
piękna ziemia kłodzka od wieków posiada przydomek
– „Kraina Pana Boga i Maryi”. Jan Paweł II mówił, że:

„aby przekazywać piękno, trzeba je mieć w sobie”,
a chrześcijanie pierwszych wieków często powtarzali
adagium: „duszą kultury jest kultura duszy”. To stwier-
dzenie pozwala nam twierdzić, że wysoka kultura i po-
głębione życie religijne tutejszych mieszkańców kształ-
towały się w przestrzeni naznaczonej wielkim bogac-
twem wielkiej i małej architektury sakralnej.

W ostatnich latach ziemia kłodzka ze względu na
konfigurację terenu oraz natężenie pomników życia re-
ligijnego coraz częściej bywa określana mianem „Śląski
Cromlech”. Na jej obszarze znajduje się ok. 5000 obiek-
tów małej architektury sakralnej. Są to przede wszyst-
kim pomniki wiary, pobożności i zwyczajów chrześci-
jańskich. Coraz częściej podejmuje się systematyczne
wysiłki na rzecz odkrycia, nowoczesnej inwentaryzacji
oraz pełnej oceny i prezentacji ich przesłania. W roz-
budowanej typologii małej architektury sakralnej wy-
różnia się już m.in.: 1) Miejsca kultu – mikrosanktua-
ria; 2) kapliczki pasyjne: krzyże; „Męki Pańskie” i gru-
py ukrzyżowania; 3) kapliczki i kolumny Trójcy Świę-
tej; 4) kapliczki, figury i kolumny maryjne; 5) kapliczki
i wyobrażenia plastyczne św. Jana Nepomucena i in-
nych świętych; 6) dzwonnice kultowe; 7) nisze i reli-
gijne pomniki innego typu oraz 8) krzyże i pomniki po-
wypadkowe.

Badania prowadzone na pograniczu kudowsko-na-
chodzkim (dawnym „czeskim zakątku”) pozwoliły od-
kryć ponad 210 obiektów tego typu. Najczęściej wystę-
pują tu różnego typu krzyże i kapliczki związane z du-
chowością pasyjną. Przedstawienia krzyża łączą się na
ogół z „Pietą”, podkreślającą udział Maryi w dziele zba-
wienia. Należy tu dopatrywać się zarówno dynamicznie
rozwijającego się kultu Serca Pana Jezusa i Maryi, rene-
sansu kultu św. Franciszka, jak i mistyki ignacjańskiej,
tzn. przeżywania prawd wiary wszystkimi zmysłami, an-
gażowanie całej osoby, wywołanie najgłębszych przeżyć,
łącznie z ludzkim współczuciem. Wskazują na to po-
wstałe wówczas teksty pieśni kościelnych.

Jan Paweł II podkreślał, że „mocą Kościoła są jego
święci”, czyli ludzie zrealizowani. W okresie kontrre-
formacji, teologii polemicznej i baroku św. Jan Nepo-
mucen stał się najbardziej znanym i czczonym euro-
pejskim świętym. W ostatnim ćwierćwieczu przycho-
dzi nam odnotować swego rodzaju renesans tego kultu.

Fenomenem kulturowym ostatnich dziesięcioleci
w Polsce stało się przybierające na sile zainteresowanie
wyobrażeniami plastycznymi św. Jana Nepomucena.
Świadczą o tym liczne publikacje7, grona fotografików,

____________
4 Zob. m.in. B. Kawałko, S. Pastuszka, Turystyka i dziedzictwo

kulturowe, Zamość 2000; A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka: ra-
zem czy oddzielnie?, Łódź, 2007; S.A. Bąk, Działania Unii Euro-
pejskiej na rzecz kultury i turystyki kulturowej, Warszawa 2007;
K. Buczkowska, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny,
Poznań 2008; T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, Warszawa 2008;
M. Kazimierczak (red.), W kręgu humanistycznej refleksji nad tu-
rystyką kulturową, Poznań 2008; A. Kowalczyk (red.), Turystyka
kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Warszawa 2008; M. Leniartek
(red.), Komercjalizm turystyki kulturowej, Wrocław, 2008; A. Mikos
von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, per-
spektywy, Gniezno 2008; „Turystyka Kulturowa” – naukowe cza-
sopismo internetowe.

5 Zob. A. Mikos v. Rohrscheidt (red.), Współczesne formy tury-
styki kulturowej, Poznań 2009, t. 1.

6 Wymaga to systemowego wykorzystania zasobów mikroregionu
w turystyce kulturowej. W bieżącym roku temu celowi służą m.in.
liczne konferencje i seminaria, np. Turystyka Kolejowa 2010, se-
minarium, Warszawa, 8 czerwca 2010 r.; Kult św. Jakuba Starszego
Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compos-
tela, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Termin: 11-12
września 2010 r.; Turystyka w humanistycznej perspektywie”:
Współczesne Podróże Kulturowe 14-15 października 2010 r.; Tu-
rystyka polonijna – stan i potrzeby Ogólnopolska Konferencja Nau-
kowa, Warszawa, 17 listopada 2010 r.

____________
7 Znane są m.in. prace dyplomowe i naukowe na temat Świętego:

J. Hochleitner, Kult św. Jana  epomucena na Warmii, (praca dok-
torska, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczno-Historyczny,
1991; wydana drukiem Elbląg 1996); A. Oss, Interpretacja ikono-

Tadeusz FitychDETERMINANTY ROZWOJU KULTURY – NEPOMUCENY ZIEMI KUDOWSKIEJ36



miłośników historii8, kręgów badaczy, bractwa interne-
towe, liczba wystaw9, witryn internetowych10, szlaki tu-
rystyczno-kulturowe11, restaurowanie wizerunków i ka-
pliczek tego świętego12. Samorzutnie nasuwa się więc

postulat, aby jak się to już stało ze szlakami cysterskimi,
kultury barokowej i osobą Jana Pawła II, także postać
i obiekty św. Jana Nepomucena uczynić przedmiotem
turystyki kulturowej chociażby na ziemi kłodzkiej.

MAŁA ARCHITEKTURA SAKRALNA
ZIEMI KUDOWSKIEJ

Obniżenie Kudowskie wchodzące w obręb Parku Na-
rodowego Gór Stołowych, stanowi niewielką część ob-
szaru ziemi kłodzkiej. W tym pięknym regionie znaj-
duje się aż piętnaście wód zdrojowych. Wokół nich wy-
rosło pięć uzdrowisk. Stanowi to niemal połowę uzdro-
wisk dolnośląskich, a według stanu z 2000 r. aż 11%
uzdrowisk w Polsce13. Jest tu znaczne zagęszczenie wy-
sokiej rangi kurortów, czyli wysoko wyspecjalizowa-
nej troski i kultury umacniania zdrowia fizycznego, jed-
nocześnie w pobliżu znajdujemy kilka miejsc pielg-
rzymkowych o charakterze międzynarodowym oraz
nieporównywalnie mniejszy, ale cenny i oryginalny po-
mnik wiary wyrosły w zmaganiach z jedną z najwięk-
szych plag, jakie zna światowa historia – z pandemią
cholery. Jest nim Kaplica Matki Boskiej Bolesnej (da-
lej: MBB) w Zielonej Dolinie koło Kudowy14, Słonego
i Brzozowia (130 km na południe od Wrocławia i 150 km
na północ od Pragi, a około 4 km od centrum najbliż-
szego czeskiego miasta Náchod15). Kaplica nadal jest
jeszcze mało znana i nie do końca odkryta pod wzglę-
dem historyczno-etnograficznym oraz religijnym.

Niestety mimo że od II wojny światowej niebawem
upłynie 70 lat, to mała architektura sakralna ziemi kłod-
zkiej została zinwentaryzowana jedynie w kilku pro-
centach i to głównie dzięki pracownikom naukowym
Uniwersytetu Poznańskiego. Z kolei w latach 1997-
2000 jedynie na terenie Gór Stołowych zinwentaryzo-
wano aż 95 tzw. małych obiektów sakralnych i histo-
rycznych16. Przy czym najliczniejszą grupę 60 obiek-

____________
graficzna przedstawień św. Jana  epomucena na przykładzie rzeźby
wolnostojącej w Warszawie i na Mazowszu, (praca dyplomowa, mps
A.S.P.), Warszawa 1982;. Z innych publikacji wypada wymie-
nić m.in.: J. Hochlleitner, I. Sheer, Obrońca przed wylewami rzek,
Elbląg-Świdnica 1998; A. Gałecka-Paduchowa, Kapliczki, figury
i krzyże przydrożne ziemi raciborskiej, [w:] Święci przydrożni, pat-
roni przyuliczni, Warszawa 2000; A. Nowakowska-Wolak, Siedem
figur z terenu Podhala, [w:] Święci...; G. Zań-Ograbek, Historia
Krakowa kapliczkami pisana, [w:] Święci…; Z. Michalczyk, Św. Jan
 epomucen – opiekun wody i obrońca przed niebezpieczeństwami
z nią związanymi, [w:] Mazowsze – dziedzictwo kulturowe, t. 14,
Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2001; B. Czechowicz,
 iektóre aspekty pobożności maryjnej i kultu św. Jana  epomucena
na Śląsku i terenach ościennych w XVII i XVIII wieku, [w:] Religij-
ność na polskich pograniczach w XVI-XVIII wieku, red. nauk. D. Do-
lański, Zielona Góra 2005; A. Kasprzak-Miler, Przydrożny pomnik
św. Jana  epomucena, www.zabytki.um.warszawa.pl.

Wiadomości na temat figur i kapliczek św. Jana Nepomucena znaj-
dujemy w licznych leksykonach i monografiach, m.in.: M. Staffa
i in., Słownik geografii turystycznej Sudetów, t. 13, 15, 17, War-
szawa–Kraków 1996; J. Lamparska, Sudety Środkowe po obu stro-
nach granicy. Przewodnik inny niż wszystkie, Wrocław 2003; T. Bro-
niewski, Kłodzko, Wrocław 1963; M. Perzyński, Gminy Kłodzko
skarby i osobliwości, Wrocław 2002; W J. Borzyszkowski, A. Klejny,
Boże Męki. Krzyże i kapliczki przydrożne na Kaszubach, Gdańsk–
Pelplin 2004; L. Marciniec, Figury i krzyże przydrożne gminy Bu-
sko-Zdrój, Krosno 2006; K. Kalinowski, Rzeźba barokowa na
Śląsku, Warszawa 1986; Poznań 1987; J. Langer, Rzeźba kamienna
na Orawie, „Polska sztuka Ludowa” 1981, nr 1; R. Reinfuss, Lu-
dowa rzeźba kamienna w Polsce, Warszawa 1988.

8 Zob. m.in. „Zeszyty Bractwo Krzyżowców”, PTTK Świdnica
(nr 6, 11, 17, 22, 65, 66) pod red. A. Sheera; pewna studentka z Ra-
domia komunikuje na witrynie internetowej, że w swoich zbiorach
ma ponad 2 tysiące figur i kapliczek św. Jana Nepomucena.

9 Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle przygotowała w 2004 r.
wystawę prac poetki i pisarki Emilii Polak pt: „Kapliczki i krzyże
w powiecie jasielskim”. Dominują tu przede wszystkim kapliczki
z wizerunkami Matki Boskiej, Chrystusa, również świętych Jana
Nepomucena oraz patrona strażaków – św. Floriana. Efektem węd-
rówek autorki po regionie jest 3-tomowa publikacja Kapliczki
i krzyże w folklorystycznej scenerii, która ma blisko 1000 stron.

10 Zob. m.in. witryna internetowa „Przy śląskich drogach – figury
świętych”; Nepomukię + Strona Bractwa Nepomuckiego – stowa-
rzyszenia miłośników Nepomuków (m.in. katalogującego polskie
i zagraniczne przedstawienia tego Świętego).

11 W marcu 2003 r. Oddział PTTK Ziemi Wałbrzyskiej ustanowił
Regionalną Międzynarodową odznakę turystyczną „Szlakami Świę-
tego Jana Nepomucena”. Odznaka posiada cztery stopnie, które
zdobywa się w kolejności za poświadczone zwiedzenie miejsco-
wości w których znajdują się ogólnodostępne figury św. Jana Ne-
pomucena. Do regulaminu dołączony jest m.in. katalog miejsco-
wości z figurami w Polsce i Czechach.

12 „Pejzaż Wszystkich Świętych – rekonstrukcja krajobrazu kul-
turowego” to projekt, dzięki któremu w województwie łódzkim
w roku 2009 odbudowanych zostało 7 kapliczek – w tym aż dwie
Nepomuckie. Uczestnicząc w ogólnopolskim projekcie Centrum
Edukacji Obywatelskiej „Ślady przeszłości”, grono uczniów ze
szkoły w Dzikowcu, którzy pod kierunkiem Pani Urszuli Nurewicz
opiekują się okolicznymi Nepomukami.

____________
13 Zob. Zdroje Ziemi Kłodzkiej: historia, przyroda, kultura, przy-

szłość, pod red. W. Ciężkowskiego, J. Dębickiego, R. Gładkiewi-
cza, Wrocław 2000, s. 5.

14 Zob. K. Baldy, M. Kledzik, Przydrożne miejsca kultu religij-
nego i małe pomniki architektury w Górach Stołowych, „Szczeli-
niec” 2001, nr 5, s. 176.

15 Zob. Zdroje Ziemi Kłodzkiej…, s. 5.
16 Natomiast na Dolnym Śląsku – najbogatszym w Polsce regio-

nie, gdy idzie o zabytki – odnotowano kilkaset obiektów małej ar-
chitektury sakralnej. Przy czym ich rozmieszczenie nie jest równo-
mierne i w ścisły sposób wiąże się ono ze strukturą wyznaniową.

W latach 1965-1983 badania w zakresie małej architektury sa-
kralnej prowadziła H. Wesołowska (pracownik naukowy Katedry
Etnografii Uniwersytetu Wrocławskiego). W tym okresie w Uni-
wersytecie obroniono m.in. takie oto prace magisterskie: B. Trzę-
sowska, Drobne formy architektury sakralnej w Kotlinie Kłodzkiej,
Wrocław 1966; S. Pilarski, Drobne formy architektury sakralnej na
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tów stanowią krzyże i kapliczki o charakterze dzięk-
czynno-chwalebnym oraz miejsca nieszczęśliwych
i śmiertelnych wypadków, upamiętniane przez bliskich,
którzy stracili kogoś w tragicznych okolicznościach17.
Największe ich skupisko, aż 25 obiektów znajduje się
w Kudowie Zdroju i jej okolicach18. Ten stan istotnie
zmieniły moje badania prowadzone w latach 2007-2009
na pograniczu kudowsko-nachodzkim. Zostało tam zin-
wentaryzowanych 210 obiektów, z czego aż 98 na ku-
dowskim odcinku szlaku papieskiego prowadzącym
z centrum miasta (klasztor SS. Służebniczek NMP)
przez Czermną do Bukowiny19.

Wymowne jest to, że największą liczbę krzyży i kapli-
czek na terenie Gór Stołowych wzniesiono w okresie od
1850 do 1909 r.20 (mimo różnorakich zagrożeń odnoto-
wano w Europie tego półwiecza przebudzenie apostol-
skie i misyjne). Należy podkreślić też kolejny znaczący
fakt, iż wśród 60 odnotowanych obiektów małej archi-
tektury sakralnej znajdujemy: 3 figury św. Jana Nepo-

mucena21; 9 kapliczek kolumnowych (w tym 3 z XIX w.)22

oraz 12 kapliczek z małą jednonawową kapliczką Matki
Boskiej Bolesnej z Zielonej Doliny (z 1887 r.), która
nie ma w sobie odpowiednika, a pod wieloma wzglę-
dami jest ona wyjątkowa, przynajmniej w obrębie Gór
Stołowych.

Poznanie piękna, historii i bogactwa kulturowego re-
gionu, powoduje głębokie uczuciowe związanie ludzi
z uniwersalnymi wartościami oraz strzeżenie pamięci
o ludziach autentycznie wielkich. Rozbudza w miesz-
kańcach przywiązanie do rodzinnych stron, kultury
i tradycji, a wreszcie strzeżenie pamięci narodowej.
Daje odpowiedź na ważne pytania, kim jesteśmy i od
czego faktycznie zależy nasza przyszłość?

Krzyże i kapliczki pełnią w życiu człowieka rolę wyją-
tkową, są: 1) nierozerwalną częścią środowiska, w któ-
rym człowiek żyje, przekształca je, tzn. doskonali lub
niszczy; 2) miejscem zadumy, refleksji nad życiem,
jego sensem, kształtem i przemijaniem; 3) pamiątką po
przodkach, którzy z różnych ważnych powodów je
ufundowali; 4) wdzięcznością człowieka za otrzymane
łaski (np. ocalenie życia); 5) łączą ludzi przez wspólną
modlitwę (majówki; dni krzyżowe…) obrzędy, trady-
cje oraz opiekę nad pomnikami religijności; 6) są świa-
dectwem głębokiej wiary ludzi, którzy w tych miejs-
cach szukają wyciszenia i nieustannej opieki Bożej;
7) są również obiektami podziwu nie tylko dla turys-
tów i kuracjuszy z Polski, ale i z zagranicy.

POSTAĆ ŚWIĘTEGO MĘCZENNIKA

Postać świętego Jana Nepomucena (urodził się w 1350
w dawnym Pomuku, a dziś Nepomuku koło Pilzna i cy-
sterskiego opactwa; zginął 20/21 III 1393 w Pradze),
który jak nikt inny, od wieków stanowi w Kościele po-
wszechnym kluczową postać zarówno ludowej po-
bożności, jak i małej architektury sakralnej miast i wsi
wielu krajów europejskich23. Ten wyjątkowy czeski
święty był synem sędziego, niemieckiego osadnika,
Welflina (Wollfina). Sprawował funkcję cesarskiego
notariusza na dworze biskupim (1369 r.), był katolic-

Tadeusz FitychDETERMINANTY ROZWOJU KULTURY – NEPOMUCENY ZIEMI KUDOWSKIEJ

____________
Dolnym Śląsku, Wrocław 1967. Natomiast w 1970 r. rozesłano 442
ankiety dotyczące występowania ww. obiektów. Por. H. Wesołowska,
Dolnośląskie kapliczki przydrożne, „Śląski Labirynt Krajoznawczy”
1993, nr 5.

17 Zob. K. Baldy, M. Kledzik, op. cit., s. 176 (ryc. 1), 180-185.
18 Ibidem.
19 Zob. m.in. publikacje T. Fitycha: „Boże Młyny” krzyże i ka-

pliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim (na tro-
pach dziedzictwa kulturowego Ziemi Kłodzkiej), Kudowa-Zdrój
2009; Kościelno-historyczne uwarunkowania rozwoju katolickiej
parafii Czermna w „czeskim zakątku” ziemi kłodzkiej, [w:] Muzeum
a dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-czeskiego (Kudowa
Zdrój – tożsamość i zbliżenie), pod red. R. Gładkiewicza, Kudowa
Zdrój 2008, s. 57-74; Krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu
kudowsko-nachodzkim, rozmowa [red. Teresy Bazała] z ks. profe-
sorem Tadeuszem Fitychem, „Ziemia Kłodzka” 2009, nr 181, s. 32-
33; Sakralna Przestrzeń (O zwyczajach, obrzędach i postawach
związanych z krzyżami i kapliczkami przydrożnymi ziemi kudow-
skiej, z ks. prof. Tadeuszem Fitychem rozmawia Tomasz Pluta, „Nie-
dziela” 2009, nr 17 (133); Zwyczaje, obrzędy i postawy związane
z kapliczkami i krzyżami przydrożnymi ziemi kudowskiej, „Ziemia
Kłodzka” 2009, nr 182, s. 21-24; Rocznica 270-lecia reaktywacji
parafii św. Bartłomieja w Czermnej (Uwagi do dziejów wsi: Malá
Čermná), ,,Perspectiva” 2008, nr 2 (13), s. 69-89; Specyfika, termi-
nologia i przesłanie małej architektury sakralnej w Europie Środ-
kowej, „Ziemia Kłodzka” 2010, nr 191, s. 32-35; Boże Młyny. KL
Dachau – proces dojrzewania ks. Gerharda Hirschfeldera do świę-
tości, „Ziemia Kłodzka” 2010, nr 192, s. 24-29.

20 Wymowne jest to, że najwięcej tego rodzaju obiektów wznie-
siono w czterech okresach: 4 w latach 18110-1829; 6 w 1850-1869;
7 w 1870-1889 i 9 w 1890-1909. Wynika z tego że w ostatnim dwu-
dziestoleciu XIX w. liczba wznoszonych krzyży i kapliczek uległa
podwojeniu w porównaniu z pierwszym dwudziestoleciem tegoż
wieku.

Należy tu zauważyć, że powyżej zasygnalizowany proces w prze-
konujący sposób synchronizuje się z czasem pierwszych sześciu na
siedem pandemii cholery. Były to kolejno następujące lata: pierw-
sza pandemia 1817-1824; druga 1826-1841; trzecia 1846-1861;
czwarta 1863-1876; piąta 1883-1896 oraz szósta 1899-1923.

____________
21 Dwie figury św. Jana Nepomuckiego znajdują się w Lewinie

Kłodzkim (jedna z 1818 r., jej wykonawcą i fundatorem był Johan
Vebe), a trzecia w Brzozowiu. Zob. K. Baldy, M. Kledzik, op. cit.,
s. 181-182.

22 Najstarszą z kolumnowych kapliczek wzniesiono w 1687 r.
w Lewinie Kłodzkim. Natomiast XX-wieczne w: 1810 i 1822 r. na
drodze z Chocieszowa do Polanicy-Zdroju oraz w 1898 r. w Złotnie
(wykonał ją I. Klar z Dusznik, a fundatorem był A. Gruger). Zob.
ibidem.

23 Zob. m.in. H. Fros, F. Sowa, Twoje imię (Przewodnik onoma-
styczno-hagiograficzny), Kraków 1975, s. 305-306; Jan  epomu-
cen, św., [w:] EK KUL, Lublin 1997, t. 7, k. 812-814; J. Weisskopf,
Johannes v.  epomuk, [w:] LfThK Bd. 5, k. 1065.
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kim kapłanem (1380 r. jednym z altarzystów praskiej
katedry, proboszczem św. Galla (w j. czes. Havla) na
Starym Mieście i kanonikiem przy katedrze św. Wita),
doktorem prawa kanonicznego (1381 Praga bacc.iur.;
Padwa 1387 dr.iur.can.; kanonikiem kolegiaty praskiej
św. Idziego) i wikariuszem generalnym arcybiskupa
Pragi (1389 r.), a także spowiednikiem czeskiej królo-
wej Zofii. Jako prawny doradca praskiego arcybiskupa
uczestniczył w sporze o prawa kościelne z królem cze-
skim Wacławem IV Luksemburczykiem, który był
zwolennikiem Jana Husa. Panował w Czechach w la-
tach 1378-1419, a jako król Niemiec w latach 1378-
1400). Z powodu wspomnianego sporu w 1393 r. Jan
Nepomucen został aresztowany wraz z dwoma innymi
duchownymi, których uwolniono, a jego z rozkazu kró-
la torturowano, a wreszcie utopiono w Wełtawie.

Pod koniec XIV w. trumna z jego zwłokami została
przeniesiona do katedry. Po śmierci Wacława IV (1419)
kult Męczennika zaczął się szerzyć spontanicznie.
Szybko pojawiły się pierwsze jego życiorysy, a nawet
część liturgiczna. W wieku XVII kult przybrał na sile
(protestanci bez podania dowodów twierdzą, że został
on wywołany sztucznie, aby przysłonić postać Jana
Husa), bywał nazwany „błogosławionym” i zaliczany
do kręgu patronów Pragi i Czech.

Nieformalny kult, który szybko rozszerzał się i umac-
niał wśród ludu, w krótkim czasie był znany i prakty-
kowany na Śląsku, w Niemczech, Austrii, a nawet na
Litwie. Po 300 latach od momentu męczeńskiej śmierci
– w 1693 r. na kamiennym moście Karola w Pradze,
z którego został zrzucony, wzniesiono jego statuę (zob.
fot. 1), a następnie wielokrotnie inspirowano się nią
i kopiowano ją w licznych miejscowościach Korony
Czeskiej. Oficjalny proces rozpoczęto jednak dopiero
z polecenia cesarza Józefa I w roku 1710. Innocenty XIII
w 1720 r. potwierdził tytuł jako błogosławionego. Bea-
tyfikacja Jana Nepomucena odbyła się 31 maja 1721 r.
Benedykt XIII ogłosił go świętym (w kalendarzu litur-
gicznym jego wspomnienie przypada na dzień 16 maja)
19 marca 1729 r. W XVIII w. rzeźby Jana Nepomucena
zdobiły już całą czeską ziemię i stały się jej typową
częścią.

PATRONAT

Kult św. Jana Npomucena jest ściśle powiązany z re-
katolicyzacją (m.in. w formie misji jezuickich) i cze-
skim barokiem. W dobie baroku stał się bardzo popu-
larny w Austrii, Hiszpanii, dzisiejszej Belgii, Polsce,
a dzięki Marii Leszczyńskiej także na dworze francu-
skiego króla. Już przed trzema wiekami uchodził za nie-
formalnego patrona Czech, a jego kult silnie promie-

niował na sąsiednie ziemie, szczególnie ziemię kłodz-
ką, Śląsk24, a w Polsce już wcześniej, przed kanoni-
zacją, a zwłaszcza w drugiej połowie XVIII w. Dzięki
poparciu ze strony wielu katolickich dworów oraz za-
konów jezuitów i franciszkanów liturgiczna cześć cze-
skiego męczennika dotarła nie tylko do Niemiec i po-
łudniowego Tyrolu.

Po 133 latach od uroczystej kanonizacji, 19 sierpnia
1862 r. stowarzyszenie niemieckich rybaków, flisaków,
właścicieli statków i łodzi śródlądowych utworzyło
w Północnej Nadrenii-Westfalii – w miejscowości
Beuel, związek „Schiffer-Vereins Beuel”, a drugim ich
patronem obok św. Mikołaja został wybrany św. Jan
Nepomucen (postać tego świętego można także do-
strzec na witrażu miejscowego kościoła pw. św. Józefa).
Kult tego świętego przeniknął do Nadrenii dzięki za-
angażowaniu katolickiego rodu Wittelsbachów. Wielu
kolońskich arcybiskupów wznosiło liczne figury św.
Jana Nepomucena przy mostach (szczególnie gorliwym
czcicielem tego świętego był ks. abp Clemens August I
(ur. 1700 zm. 1761).
____________

24 Zob. m.in. referat: Manfred Spata, Johannes von  epomuk – wie
kam der böhmische Heilige in die Grafschaft Glatz? wygłoszony
29-30 kwietnia 2010 w Münster w ramach 23.(9.) AGG-Jahresta-
gung.

Fot. 1. Rzeźba św. Jana Nepomucena z 1683 r. (Jan Brokof)
na moście Karola w Pradze.
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Święty Jan Nepomucen jest patronem nie tylko Czech,
Bawarii, Pragi i zakonu jezuitów, ale także wielu die-
cezji m.in.: Hradec Králové (eryg. 10 XI 1664 obok św.
Klimenta; w tym mieście już w 1708 został wniesiony
pierwszy kościół dedykowany temu Świętemu), a w Pol-
sce diecezji Opole i Katowice. Z okazji 200-lecia ka-
nonizacji erygowano w 1929 r. w Rzymie papieskie
Collegium Nepomucenum. Jego imię noszą dwa polskie
miasta. W kilkunastu przypadkach są to też tytuły koś-
ciołów archidiecezji wrocławskiej, ale częściej dotyczy
to świątyń na Górnym Śląsku i Opolszczyźnie25. W pierw-
szej kolejności św. Jan Nepomucen jest patronem spo-
wiedników, szczerej spowiedzi, dobrej sławy i toną-
cych, a także wielu zawodów (m.in. flisaków, młyna-
rzy…). Za patrona obierały go liczne bractwa (w Polsce
od ok. 1730 r. erygowali je trynitarze, bernardyni, kar-
melici i marianie)26. Imię Świętego spotykamy przy na-
zwach placów i mostów27. Rozsławiło je także wiele
wybitnych osób, którzy otrzymali je na chrzcie świętym.

PRZEDSTAWIENIA IKONOGRAFICZNE

W ikonografii Święty przedstawiany jest w stroju ka-
nonika (tzn. w almucji lub mozzecie narzuconej na su-
tannę, birecie na głowie oraz typowym dla swej epoki
zarostem na twarzy). Jego atrybutami są: trzymany
w dłoniach krzyż; palma męczeństwa i wieniec z pięciu
gwiazd nad głową, który niekiedy ma w środku napis
TACUI – „milczałem”. Ponadto inne typy ikonograficz-
ne ukazują Świętego, który trzyma w dłoniach kłódkę,
zapieczętowaną kopertę lub palec na ustach (symbol za-
chowanej tajemnicy spowiedzi). Znacznie rzadziej jego
atrybutami są: klucz i zamek, Biblia jako książka –
symbol ewangelizacji, most, z którego został zrzucony,
pieczęć oraz woda.

NEPOMUCENY ZIEMI KŁODZKIEJ

Ziemia kudowska – czyli hrabstwo kłodzkie (niem.
Grafschaft Glatz), to zdaniem miłośników historii
i przewodników najciekawszy nepomucki region
w Polsce28. Znajduje się tu największe natężenie i naj-
większa liczba wyobrażeń plastycznych tego Świętego,
bowiem według niedokończonej inwentaryzacji aż 198

obiektów29 (wliczając kaplice pod Jego wezwaniem)30.
Kolejne 16 obiektów (są to figury o istnieniu niepew-
nym) jest zniszczonych częściowo lub całkowicie. Bar-
dzo często są to rzeźby barokowe wykonane w mist-
rzowski sposób. Tylko w Kłodzku jest co najmniej trzy-
naście wyobrażeń plastycznych św. Jana (oraz pięć
obiektów uznanych za niepewne lub zaginione; wizy-
tówką miasta jest kamienna figura św. Jana Nepomu-
cena z mostu na Młynówce – mniejszej kopii Mostu
Karola z Pragi). Jest to zrozumiałe, bowiem tym szla-
kiem handlowym i kulturowym kult św. Jana migrował
z Czech na północ Europy.

W Bystrzycy Kłodzkiej znajduje się rzeźba Jana Ne-
pomucena z 1704 r. Jest to druga figura w Polsce (1696
– Otmuchów, kościół parafialny31), jeśli chodzi o czas
jej powstania (wymowne, że wzniesiono ją jeszcze
przed beatyfikacją – 1720 r. i kanonizacją w 1729 r.!)32.
W tejże Bystrzycy znajdowały się niegdyś relikwie
św. Jana Nepomucena ofiarowane przez królową Pol-
ski Marię Józefę w 1740 i 1757 r.

NEPOMUCENY ZIEMI KUDOWSKIEJ

W krajobraz Obniżenia Kudowskiego, a po stronie cze-
skiej doliny rzeki Metuje jest wpisane wiele cennych
obiektów tzw. małej architektury religijnej. Należą one
nie tylko do folkloru, nie tylko stanowią ozdobę pol-
skiego krajobrazu i odbicie twórczego ducha oraz arty-
stycznych upodobań ludu, ale przede wszystkim są wy-
razem wiary minionych pokoleń33.
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____________
25 Są to parafia św. Jana Nepomucena w Bochni, Dubnie, św. Jana

Nepomucena i MB Szkaplerznej w Frampolu, w Krostoszowicach,
w Piskorzowie, w Przysusze, w Przyszowicach, w Rybniku Chwa-
łęcicach, w Wielkim Buczku, w Łagiewnikach.

26 Zob. K. Kuźmak, Jan  epomucen, św.: w Polsce, [w:] EK KUL,
Lublin 1997, t. 7, k. 813.

27 Od Alzacji po Polskę, ale również i w regionie Wenecji św. Jan
jest opiekunem mostów i orędownikiem podczas powodzi.

28 Zob. m.in. http://nepomuki.pl/nepomuk/dslask-klodzko.htm.

____________
29 Osobliwa rzeźba świętego Jana Nepomucena z 1741 r. znajduje

się w kościele w kościele parafialnym w Gorzanowie, na emporze
kolatorskiej usytuowanej nad zakrystią. Niezwykłość dzieła polega
na tym, że święty ukazany jest jako martwy, sztywno leżący jakby
na katafalku. W sposób charakterystyczny dla nieboszczyków ma
złożone na piersi ręce. Głowa świętego opiera się na zdobionej
gwiazdami poduszce z frędzlami na rogach. Rzeźba pokryta jest na-
turalistyczną polichromią.

30 W archiwum Muzeum Papiernictwa w Dusznikach znajdują
się m.in. stare fotografie Nepomucenów z Kłodzka, Domaszkowa,
Szalejowa Dolnego, Trzebieszowic.

31 Otmuchów (pow. Nysa), wewnątrz kościoła parafialnego św.
Mikołaja, w nawie południowej, znajduje się ołtarz św. Jana Nepo-
mucena z obrazem przedstawiającym modlącego się świętego (wi-
dok w tle jest sceną jego śmiercią w nurtach Wełtawy). Jest to syg-
nowane dzieło Jana Clayssensa z Antwerpii, który przybył do Nysy
w 1694, a w roku 1696 namalował ten obraz. Najprawdopodobniej
jest to najwcześniejszy wizerunek św. Jana Nepomucena w Polsce.

32 W Polsce do najstarszych wizerunków należy obraz S. Cze-
chowicza z ok. 1729 r. w ołtarzu kaplicy św. Jan N. w kościele Pi-
jarów w Krakowie. Zob. M. Jacniacka, Jan  epomucen, św., [w:]
EK KUL, Lublin 1997, t. 7, k. 814.

33 Tak o przydrożnych kapliczkach pisał ksiądz Jan Rzepawa we
wstępie do obszernej publikacji – Kapliczki, figury i krzyże przy-
drożne na terenie diecezji tarnowskiej, red. ks. J. Rzepa, Tarnów
1983, t. 1, 2.
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LEWIN KŁODZKI

We wspomnianym regionie możemy wskazać dwa za-
sadnicze ośrodki kultu św. Jana Nepomucena. Pierw-
szym bez wątpienia jest dawne miasto i parafia Lewin
Kłodzki. To tutaj spotykamy nie tylko największe ga-
barytowo wyobrażenia plastyczne, dużą różnorodność
i znaczną liczbę obiektów (aż 8) będących przedmio-
tem naszego zainteresowania.

LEWIN KŁODZKI (gm. Lewin, pow. Kłodzko)
Kaplica
LASEK MIEJSKI

W romantycznej części tego dawnego miasteczka
(obecnie wsi o miejskim układzie urbanistycznym) na-
zywanej Miejskim Laskiem, ok. 1,5 km na południe od
Lewina, przy rozwidleniu drogi wiodącej z Lewina do
Taszowa i Kotła oraz dalej do Czech, na podarowanej
parceli miejskiego lasku, została w 172434 (spotykamy
także inne datacje: 1727-1730 lub 1734 r.35) wzniesiona
barokowa kaplica pw. św. Jana Nepomucena. Kronikarz

czeski Hajek podaje, że w tym miejscu w roku 1345
spalono czarownicę Bródkę, żonę garncarza Duchacza.
Fundatorem kaplicy filialnej był młynarz z Jarkowa Da-
wid Walke (jest ona od 1724 r. połączona z kalwarią,
aktualna z 1894 r.). Według innego źródła ufundował
ją w 1727 r. młynarz z Jawornicy, Dawid Walke. Są
w niej rzeźby przypisywane Michałowi Klahrowi, a na
plafonie nepomuckie freski pędzla Luescha i Wolkego
z Lądka-Zdroju oraz wizerunki omawianego świętego.
W centrum sklepienia znajduje się fresk zbliżony
kształtem do greckiego krzyża. W tle widać wieże pra-
skiej katedry i kompleks hradczańskiego zamku. Na
brzegu Wełtawy procesja zakonników z krzyżem
i świecami oczekuje na moment wydobycia z łodzi
zwłok utopionego w rzece kanonika Jana Nepomucena.

W dolnej części ołtarza (z ok. 1700 r.)36, w antepe-
dium (wym. ok. 70 x 160 cm) jest namalowany leżący
zmarły św. Jan (wyjątkowa rzadkość tego typu ekspo-
zycji! – zob. fot. 2). Analogie do tego tematu można
znaleźć tylko w kilku miejscach w Polsce: w niezbyt
odległym Gorzanowie37, a także w Niedzicy. Częściej

____________
34 Zob. Słownik geografii turystycznej Sudetów, pod red. M. Staffa,

t. 13: Góry Stołowe, Warszawa–Kraków 1992 (dalej cyt. SgtS), s. 163.
35 Taką datację podaje J. Pater, Katalog Ruchomych Zabytków Sztuki

Sakralnej w Archidiecezji Wrocławskiej, Wrocław 1982, t. 2, s. 74.

____________
36 Ibidem, s. 164.
37 Została ona usytuowana nad zakrystią, na emporze kolatorskiej.

Zob. B. Czechowicz, Osobliwy  epomucen (Rzeźba Świętego z 1741
roku w kościele w Gorzanowie), s. 54-64.

Fot. 2. Antepedium ołtarza w filialnym kościele św. Jana Nepomucena w Lasku Miejskim (Lewin Kłodzki).
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wyobrażenia tego typu spotyka się w Austrii i południo-
wych Niemczech oraz w grafice (m.in. z ok. 1720-1730
i 1829 r.).

Świety Jan Nepomucen ma pełną pokoju twarz oraz
zarost typowy dla ówczesnej epoki i spoczywa jak
gdyby na katafalku, który jest pokryty zielonym suk-
nem. Jest on ubrany w kanonicki strój koloru popiela-
tego z niebieską podbitką, oraz białą komżą i takiegoż
koloru sutannę. Głowa, którą przykrywa biret koloru
popielatego, spoczywa na czerwonym zagłówku, a nad
nią dostrzegamy pięć gwiazd. Złożone na krzyż dłonie
Świętego przyciskają do piersi krucyfiks.

Rzeźba ołtarzowa
LEWIN KŁODZKI

W barokowym kościele parafialnym pw. św. Michała
Archanioła (wzm. w 1340 r.)38, po stronie prawej w oł-
tarzu bocznym dedykowanym Matce Bożej (z 1770 lub
1778 r.) znajduje się drewniana figura św. Jana Nepo-
mucena. Jest on ubrany w typowy strój kanonicki:
czarną sutannę, białą komżę ze złotą koronką i biret.
W prawej dłoni trzyma gałąź zielonej palmy i krucy-
fiks z pasyjką Jezusa Ukrzyżowanego, ku któremu skie-
rował wzrok.

Mniejszych rozmiarów drewniana figura ołtarzowa
(ok. 80 cm, z k. XIX w.) posadowiona na postumencie,
przechowywana jest na lewińskiej plebanii. Święty
ubrany jest w typowy strój kanonicki: czarna sutanna,
biała komża ze złotym oblamowaniem, czerwonego ko-
loru mantoleta oraz czarny biret. Wokół głowy umiesz-
czono koronę z pięciu gwiazd. W prawej dłoni trzyma
krucyfiks, na którym spoczywa jego wzrok.

JELENIÓW – w kościele filialnym w pw. Świętej Trójcy
(zbudowany w 1699 r., należący do parafii Lewin Kłodz-
ki; obecnie jest on remontowany) na barokowym ołta-
rzu głównym (z ok. 1700 r.; wym. 300 x 550 cm) spo-
tykamy kolejną barokową rzeźbę św. Jana Nepomucena
z ok. 1700 r. (wys. ok. 80 cm)39. Została umieszczona
po lewej stronie (od tabernakulum). Wykonano ją
w drewnie i jest usytuowana na postumencie. Postać
Świętego przedstawiona jest w kontrapoście, odziana
w strój kanonicki (sutanna, komża, mantolet i biret). Na
lewym ramieniu trzyma krucyfiks i podtrzymuje go
prawą ręką, patrząc na wprost. Szaty udrapowane
w drobnych fałdach, proporcje sylwetki – smukłe,
a rzeźba poruszona.

Barokowe figury z piaskowca
Rzeźba kamienna na lewińskim rynku to barokowa

trzyczęściowa kapliczka przydrożna z 1717 r.40 (wys.
ok. 5 m; zob. fot. 3), ufundowana przez Marię Jadwigę
i Johanesa Georga Stanke, syna Adama. Autorem rzeź-
by jest Joann Georg Siegel, podpisany na dole cokołu41.
Na czworokątnym postumencie posadowiono płytę
z gzymsami (od czoła przymocowano do niej metalową
latarnię). Na niej położono bogato zdobiony cokół, na
którym ustawiono dużych wymiarów figurę świętego.
Płyta jest flankowana czterema puttami z atrybutami
świętego (ustawionymi na kroksztynach).

Postać Świętego przedstawiona jest w kontrapoście,
odziana w strój kanonicki (sutanna, komża, mantolet
i biret). Na lewym barku anioł – putto trzyma krucy-
fiks, a Święty do Niego przykuł swoje spojrzenie. Szaty
udrapowane w drobnych fałdach, proporcje sylwetki –
harmonijne, a rzeźba poruszona. Po ostatnim odnowie-
niu (poprzednie m.in. w 1808 r.), tym bardziej można
powiedzieć, że jest to największy i najpiękniejszy Ne-
pomucen ziemi kudowskiej.
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____________
38 Obecna budowla została zbudowana ok. 1576 r. i przebudo-

wana w 1697 r. (restaurowana w 1976-1979 i 2007), barokowy
ołtarz główny tworzy drewno polichromowane z ok. 1710-1720.

39 Zob. Pater, Katalog, op. cit., s. 74.

____________
40 Poświadcza to napis wykuty na rewersie kapliczki.
41 Jeden z chronostychów głosi: B.IO //APERPETV //AINEFAMIA

//LIBERATV //OS INDIG //NOSCLI //ENTES .

Fot. 3. Kapliczka przydrożna św. Jana Nepomucena z 1717 r.
na rynku Lewina Kłodzkiego.
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Rzeźba kamienna
LEWIN KŁODZKI, ul. Obrońców Warszawy 16 (nad po-

tokiem, na wprost mostu, a przy rozstaju dróg tuż przed
stodołą)

Została ustawiona trójkondygnacyjna kamienna fi-
gura św. Jana Nepomucena z 1818 r.42 Od czoła posiada
ona dwie owalne tablice z inskrypcjami. Była kilka-
krotnie odnawiana m.in. w 1988 r.

Postać Świętego jest posadowiona na niewielkim po-
stumencie i cokole. Została odziana w strój kanonicki
(sutanna, komża, mantolet i biret). Na lewym ramieniu
trzyma krucyfiks i podtrzymuje go prawą, mając wzrok
utkwiony na Jezusie Ukrzyżowanym. Szaty udrapo-
wane w drobnych fałdach, proporcje sylwetki – smukłe.

Płaskorzeźba
DARNKÓW (gm. Lewin Kłodzki)
W tej małej miejscowości koło Gołaczowa (ok. 40

mieszkańców; parafia rzymsko-katolicka Lewin Kłodz-
ki)43, na terenie posesji pod numerem 2, na cokole dwu-
osobowej kamiennej „Męki Pańskiej” (pod krzyżem na-
pis: „Ist vollbracht”), istnieje płaskorzeźba św. Jana Ne-
pomucena z 1875 r.44 Święty został tu przedstawiony jako
postać bardzo krępa i tęga, buty wystają mu nieco poza
płycinę. Męczennik został odziany w typowy strój kano-
nicki, lewą ręką trzyma krucyfiks, który u dołu podtrzy-
muje dłonią prawą, mając wzrok skierowany przed siebie.
W płycinie prostokątnego postumentu widnieje napis:
„Vater in Deine Hände empfehle ich meinen Geist”.

KUDOWA-ZDRÓJ

Interesujące jest, że na osiem przebadanych miejsco-
wości dawnego „czeskiego zakątka”45 aż pięć z nich nie

posiadało żadnego wyobrażenia interesującego nas
Świętego (Bukowina, Jakubowice, Kudowa, Pstrążna,
Zakrze). Tym bardziej że był to patron Czech, Pragi
i pobliskiej diecezji Hradec Králové.

CZERMNA (starówka i dzielnica miasta Kudowa-Zdrój)
Owalny obraz ołtarzowy w kościele parafialnym św.

Bartłomieja. W szczycie ołtarza bocznego Serca Pana
Jezusa z ok. 1720 r. lekko owalny obraz tułowia św.
Jana Nepomucena (podłużna oś obrazu ustawiona jest
pionowo). Święty został zaprezentowany w koronie
z pięciu gwiazd nad głową i jest przyodziany w typowy
strój kanonicki. Głowę ma pochyloną na prawo, sku-
pione oblicze i wzrok skierowany do dołu, prawą roz-
wartą dłoń przycisnął do piersi, a w lewej dłoni trzyma
zwycięską palmę.

W Dolnej Czermnej, przy ulicy B. Chrobrego 21
(przy domu Rodziny Pinkawa dawny nr 60), przed II
wojną światową istniała kamienna kapliczka św. Jana
Nepomucena. Niestety brak reprodukcji i opisu nie po-
zwala określić użytego tu typu przedstawienia ikono-
graficznego.

Figurki w niszach domów
Problematyka zewnętrznych nisz kultowych na do-

mach mieszkalnych i gospodarczych ziemi kudowskiej
to temat praktycznie dziewiczy46. W Czermnej zacho-
wało się aż 32 nisze (59,3% całego pogranicza kudow-
sko-nachodzkiego; trzy najstarsze pochodzą z poł.
XIX w.). Najczęściej poprzez nisze oddawano religijną
cześć: Trójcy Świętej, Panu Jezusowi, Matce Bożej,
św. Antoniemu, św. Florianowi, św. Józefowi i aż dwu-
krotnie św. Janowi Nepomucenowi.

____________
42 Poświadcza to napis wykuty na rewersie kapliczki.
43 J. Pater, Katalog, op. cit., s. 72.
44 Na rewersie kapliczki napis: „Erichtet von H. Kastner 1875 /…/”.
45 W XIX w., z pograniczem odłączonym w połowie XVIII w. od

Czech, a stanowionym przez miejscowości Kudowa, Náchod, Hro-
nov, Police n.Metuje (ok. 40 km2) związane zostało pojęcie Bömische
Winkiel (czes.: český koutek; pol.: czeski zakątek). Wytworzono je
z powodu zamieszkującej te ziemie mniejszości czeskiej. Począ-
tkowo Bömische Winkiel tworzyła ludność miejscowości: Czermna,
Kudowa, Lewin, Pasterka, Nouzín, Ostra Góra, Jakubowice, Słone,
Zakrze, Brzozowie, Błażejów, Jeleniów, Wielkie i Małe Jerzyko-
wice, Pstrążne, i Bukowina (Czesi żyli w tym czasie także m.in.
w Karłowie, Dusznikach i Ředeč). Jak potwierdziły badania J.Š. Ku-
bina ok. 1920 r. Bömische Winkiel stanowiło już tylko jedenaście
wsi, w których w 1902 r. żyło 5250 osób posługujących się języ-
kiem czeskim.

Procent ludności czeskiej w miejscowościach czeskiego zakątka
przedstawiał się następująco: Pstrążna – 83,3% (w kościele używa-
no j. czeskiego do ok. 1920 r.); Słone – 75,0%; Czermna – 66,6%
(w kościele była także liturgia w j. czeskim); Brzozowie – 44,9%;
Pasterka – 24,9%; Karłów – 22,8%; Zakrze – 21,4%; Kudowa –

____________
16,7%. Zob. J. Kubín, České Kladsko, Praha 1926; F. Albert, Die
Grafschaft Glatz kein Tschenchenland, Glatz 1921, s. 55; A. Lubos,
Das tschechische Volkstum in der Grafschaft Glatz, [w:] Ders.,
Deutsche und Slawen, Wien 1974; M. Staffa (red), Słownik Geo-
grafii Turystycznej Sudetów, t. 13: Góry Stołowe, Warszawa–Kra-
ków 1992; Z. Bil, Der Böhmische Winkel, „Grafschafter Bote”
2/1999, S. 14-16; Polska i czeska społeczność lokalna w Eurore-
gionie Glacensis (cz. 1), „Ziemia Kłodzka” 2006, nr 168, s. 33 i 36;
Český Koutek v Kladsku, Supplementum 5 Kladského sborníku, Hra-
dec Králové 2008.

46 Nisza – wnęka, wgłębienie wykonane w fasadzie, murze lub
w ścianie wewnątrz lub na zewnątrz budynku o różnym kształcie.
Była przeznaczona do celów zdobniczych i kultowych. W prze-
szłości stawiano w niej figurki, posągi, urny. W okresie manie-
ryzmu stosowano nisze puste, bez elementów dekoracyjnych. W ar-
chitekturze wgłębienia tego typu bywały najczęściej prostokątne
lub półokrągłe, zamknięte u góry półkoliście lub przesklepione
w formie konchy, niekiedy zwieńczone gzymsem lub małym fron-
tonem.

Vol. 12, Nr 2, 2011 43GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA



Figurka niszowa
Pierwsza z nich znajduje się w Dolnej Czermnej (ul.

Kościuszki 46 – zob. fot. 4)47. W łukowej niszy umiesz-
czonej na szczycie domu48 i chronionej oszklonym,
uchylnym skrzydłem znajdujemy umieszczoną drew-
nianą polichromowaną figurkę św. Jan Nepomucen
z końca XIX w. przedstawiony jest w kontrapoście.
Został odziany w strój kanonicki (sutanna, komża, man-
tolet i biret). W prawej ręce trzyma krucyfiks i pochy-

lając głowę w tę samą stronę do Niego przykuł Święty
swoje spojrzenie. W lewej dłoni trzyma on uniesioną
do góry palmę męczeństwa. Szaty udrapowane w drob-
nych fałdach, proporcje sylwetki – harmonijne, a rzeźba
poruszona.

Figurka niszowa
Drugą nisza istnieje w Średniej Czermnej (ul. Koś-

ciuszki 66).
Na szczycie domu od strony zachodniej istnieje ot-

warta (niezabezpieczona) nisza49. Warunki atmosfe-
ryczne poważnie zniszczyły drewnianą figurkę św. Jana
Nepomucena. Aktualnie można dostrzec jedynie postać
kapłana w sutannie z guzikami, ale bez dolnych części
ramion, bez atrybutów i bez polichromii.

BRZOZOWIE (dawna wieś, od 1945 r. dzielnica miasta
Kudowa-Zdrój)

Figurka niszowa
Kościół cmentarny otoczony jest murem z dwukon-

dygnacyjną bramą-dzwonnicą50, zegarem i cebulastym
chełmem (z 1730 r.). Posiada niewielkich wymiarów
zadaszony obiekt zwany w języku czeskim kostnicą.
Na pierwszym piętrze wieży, patrząc od zachodniej
strony kościoła, znajduje się nisza z posadowioną na
postumencie polichromowaną drewnianą figurą św.
Jana Nepomucena. Święty jest odziany w typowy strój
kanonicki (sutanna, komża ze stułą, mantolet i biret).
Na twarzy widać głęboki spokój, a spojrzenie jest skie-
rowane w dół. W prawej ręce trzyma niewielkich roz-
miarów krzyż, który przyciska do piersi, a w lewej
(nieco odsuniętej od ciała) gałązkę palmy.

BRZOZOWIE

Postać Świętego na blasze
Święty Jan został namalowany przez ludowego twór-

cę na blasze, przyciętej do konturów postaci (rzadkość!
z końca XIX w., ale farba w kilku miejscach schodzi).
Po czym został zawieszony na desce zamocowanej na
kamiennym cokole. Kapliczka jest usytuowana przy
niewielkim mostku oraz głównym placyku miejsco-
wości, przy przystanku autobusowym, a poniżej koś-
cioła. Obiekt jest bardzo ciekawy i malowniczy. Święty
jest ubrany w typowy strój kanonicki (namalowany
w uproszczonej wersji, tzn. jedynie biała komża i czar-
nego koloru stuła). Na głowie czarny biret i aureola

Tadeusz FitychDETERMINANTY ROZWOJU KULTURY – NEPOMUCENY ZIEMI KUDOWSKIEJ

____________
47 W szczycie domu istnieje nisza (najprawdopodobniej z okresu

przed 1939 r.), zwieńczona łukiem i zamknięta oszkloną ramą
okienną. Na podstawie pisemnej relacji Rodziny Archackich z dn.
21 I 2009 r..; Pani Elżbiety (* 1955 Czermna) oraz małżonków (od
1984 r. mieszka w Kudowie) i Pana Ryszarda zam. w Kudowie od
1960 r.; a opiekuna figurki od 1962 r.

48 Szczyt – w architekturze dekoracyjne zwieńczenie elewacji bu-
dynku lub jego fragmentów (np. otworów bramowych, okiennych),
ukształtowane na kompozycyjnym schemacie trójkąta. W zależno-
ści od stylu architektonicznego szczyt zdobiony jest m.in.: sterczy-
nami, uskokami, wnękami, arkadami, pilastrami.

____________
49 Przed II wojną światową właściciele tego domu byli katolikami

i zajmowali się handlem węglem: senior Josef Franz (22 II 1868
Czermna †1946) i jego syn Josef Franz (* 22 X 1901 Czermna).

50 Dzwonnice w Brzozowiu i Czermnej są integralną częścią cze-
skiego kręgu kulturowo-architektonicznego. Zob. K. Kuča, České,
moravské a slezské zvonice, Praha 1995, s. 80; SgtS, s. 46.

Fot. 4. Figurka św. Jana Nepomucena
(w niszy, przy ul. T. Kościuszki 46 w Czermnej).
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z centrum w kolorze cytrynowym, twarz z młodzień-
czym obliczem pełnym spokoju, ale bez zarostu, spoj-
rzenie jest ukierunkowane prawie na wprost. Tułów
ciała prosty, sylweta lekko pozbawiona proporcji (ra-
czej krępa). Głowa lekko schylona w lewo. Na prawym
ramieniu Święty trzyma średnich rozmiarów krzyż,
a w lewej dłoni gałązkę palmy męczeństwa.

U dołu sutanny towarzyszą Janowi dwa ładne aniołki.
U stóp, jako swego rodzaju postument, na czarnego ko-
loru obramowanym prostokącie blachy napis wyko-
nany ozdobną czcionką: „O hl. Johannes von Nepomuk
bitte für uns!”.

SŁONE (dawna wieś51, od 1945 r. dzielnica Kudowy-
Zdroju)

We wsi istniał znaczący kompleks 27 obiektów małej
mini architektury sakralnej (w tym 16 grup ukrzyżowa-
nia mąk pańskich, krzyży przydrożnych, kapliczek oraz
11 nisz), ale najważniejszym obiektem było sanktua-
rium Maryjne w Zielonej Dolinie.

Kamienna płaskorzeźba
Na tutejszym głównym placyku, przy rozdrożu, koło

mostu i budynków mieszkalnych (nr 112 i 136) znaj-
duje się wysoka naziemna kapliczka Męki Pańskiej.
Została starannie wykonana w 1826 r. na zlecenie ano-
nimowego fundatora i jego sąsiadów52. Cokół od przo-
du ma w płycinie wyrzeźbiony symbol wielkanocnego
Baranka. Po stronach lewej i prawej zostały wyryte tek-
sty biblijne (po prawej: w języku staroczeskim, frag-
ment z Ewangelii wg św. Jana 1,29 „Oto Baranek Boży,
który gładzi grzechy świata” – „Hle, beránek Boží, který
snímá hříchy světa” – Jan I. 29.). W górnej części co-
kołu napis: „Dokonano jest” – „Wykonało się”.

W środkowej części postumentu znajdujemy trzy ni-
sze z płaskorzeźbami świętych i ich imionami. Od lewej
św. Józefa (z płonącym sercem i kwitnącą lilią), w środ-
ku płaskorzeźbę Matki Bożej Bolesnej z mieczem bo-
leści przeszywającym jej serce (pierwsze tego typu zob-
razowanie spotkane w „czeskim zakątku”), a od za-
chodu, po stronie prawej św. Jana Nepomucena. Wspo-
mniany Święty ma na głowie biret, twarz z zarostem

jest pełna pokoju, ubrany jest w typowo liturgiczny
strój kanonicki, obiema rękami przyciska do piersi kru-
cyfiks trzymany na lewym ramieniu.

Kamienna płaskorzeźba
Kolejna kapliczka naziemna z 1887 r., typu: Męka

Pańska, została usytuowana w polu (ok. 300 m za
szkołą w kierunku do Czermnej). W głębokich, owalnie
zwieńczonych płycinach postumentu kamiennej ka-
pliczki umieszono trzy płaskorzeźby: od frontu – Matkę
Bożą Bolesną; po stronie prawej św. Józefa, a po lewej
św. Jana Nepomucena. Święty jest ubrany w typowy
strój kanonicki (sutanna, komża ze stułą, mantolet i bi-
ret). Głowę ma schyloną w lewo. Na twarzy widać głę-
boki pokój, a spojrzenie jest ukierunkowane na wprost.
W lewej ręce trzyma równocześnie gałązkę palmy mę-
czeństwa i niewielkich rozmiarów krzyż, który przy-
ciska do piersi.

Figura kamienna – na dawnym granicznym „słoń-
skim moście”53

W XVII w. właściciele nachodzkiego zamku polecili
zbudowanie solidnego drewnianego mostu (zużyto 21
sosen i 7 świerków oraz innego typu drewna pochodzą-
cego z czermnieńskich lasów).54 Na początku XVIII w.
most otrzymał dwie figury świętych, które stały na nim
do chwili zniszczenia mostu podczas pierwszej wojny
śląskiej (1740-1742). Most został odbudowany dopiero
w 1751 r., ale nie posiadał już wspomnianych figur

Z chwilą zburzenia mostu (ok. 1740 lub 1742 r.) wspo-
mniane figury zostały przeniesione do filialnego koś-
cioła pw. św. Michała Archanioła. W Nachodzie (na
portalu głównego wejścia widnieje data: 1714)55. Rzeź-
by zostały umieszczone w dwu niszach trójdzielnej fa-
sady kościoła. Patrząc od kamiennego portalu główne-
go wejścia, w lewej górnej niszy jest rzeźba św. Wacła-
wa, a w prawej św. Jana Nepomucena (zob. fot. 5). Nie
jest nam znana niestety osoba artysty rzeźbiarza. Szcze-
gólnie dojrzałym dziełem jest figura św. Wacława. Jest
ona uznawana za najpiękniejszą barokową rzeźbę na te-
renie Nachodu. Obie figury mają wysokość ok. 180 cm,
zostały wykonane w piaskowcu i częściowo są poli-
chromowane złotym kolorem (na podkreślenie świę-
tości). Pod rzeźbami umieszczono piaskowcowe tablice

____________
51 Wieś Słone znajduje się w uroczym Obniżeniu Kudowskim (od

północy szlak handlowy przechodził przez przełęcz Polskie Wrota,
w pobliżu zamku Homole, a na południu przez przewyższenie na-
zywane Bramą Nachodzką). Do końca XVI w. istniał tu dwór szla-
checki. Przez ponad trzy stulecia wieś stała się miejscem niezmier-
nie ważnym, przysłowiową „źrenicą oka”, dla miasta Nachod i jego
dominium. Było to miejsce urodzin wybitnych i zasłużonych postaci
oraz licznych powołań kościelnych. Słone stanowiło ważne cen-
trum życia jednej z ostatnich na Dolnym Śląsku grup etnicznych
Czechów (stanowiło integralną część tzw. czeskiego zakątka).

52 Na rewersie wykuto inskrypcję: „Štědrota Dobrodince (je)dno=ho.
ostatně ale někte=rých Sousedu jest Příčina mé Bytnosti zde”.

____________
53 „Most słoński” pełnił ważną rolę dla przemarszu kupców, pątni-

ków i żołnierzy. Jest z nim z nim ściśle związana piękna i rozległa
dolina rzeki Metuje.

54 Zob. N. Bartonitschek, Ortsgeschehen und Weltgeschichte an
der Grenzbrücke von Schnellau / Schlaney, „Grofschoaftersch Hä-
ämtebärnla (2007), s. 130-131.

55 Jest to kościół jednonawowy, orientowany zachodnią fasadą do
ul. Komenského 38; zbudowany w latach 1709-1716 staraniem na-
chodzkiego purkmistra J. F. Jedlički, brata nachodzkiego dziekana.

Vol. 12, Nr 2, 2011 45GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA



(zostały wpuszczone w mur), ale tylko pod św. Wacła-
wem widnieje łacińska datacja oraz inicjały: (A): MCD
// ET// (B): I :N:H// F:F; 170756.

Postać Świętego Jana Nepomucena z ok. 1707 r. zos-
tała ustawiona na postumencie. Jest przedstawiona
w kontrapoście i odziana w typowy strój kanonicki (su-
tanna, komża, mantolet i biret). Na lewym ramieniu
trzyma krucyfiks (znacznych rozmiarów, prawie ½
swojej wysokości) i podtrzymuje go prawą dłonią. Ma
głowę lekko skłonioną ku prawemu ramieniu i spogląda
na wprost. Szaty zostały udrapowane w drobnych fał-
dach, proporcje sylwetki są smukłe, a rzeźba poruszona.

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA

1) Spoglądając wyobrażenia plastyczne św. Jana Ne-
pomucena w sposób integralny, tzn. także w perspek-
tywie dziejów duchowości, religijności i duszpaster-
stwa, należy zauważyć zmieniające się tendencje i pa-
radygmaty kulturowe. Odczytując ewangeliczną posłu-
gę Kościoła człowiekowi i społeczeństwu, w perspek-
tywie historycznej, przychodzi nam podkreślić, że:

w patrystycznej starożytności podnosił on apel o wier-
ność słowu Bożemu, miłosierdzie i sprawiedliwość
społeczną; w średniowieczu troszczył się o integrację
życia społecznego w świetle Bożego prawa, a w cza-
sach nowożytnych prowadził spór z laicyzującym się
światem. Wiek XVIII, w sposób uprawniony, kojarzy
się nam z ideami oświecenia i ich następstwem: rewo-
lucją francuską, nihilizmem, kryzysem wiary, triumfem
ideologii gloryfikującej ludzki rozum. Oświeceniowy
racjonalizm był z kolei reakcją na przeżywającą swój
szczyt mistykę chrześcijańską i powszechną wówczas
żarliwość ludu. Ujawniała się ona między innymi przez
wypływającą z liturgii całoroczną obrzędowość oraz
kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w formie ar-
chitektonicznej jej przejawem były krzyże i kapliczki
przydrożne (pokłosie kultury monastycznej).

2) Inwentaryzacja Nepomucenów ziemi kudowskiej
umożliwiła nam odnotowanie istnienia dwóch dyna-
micznych centrów tego kultu w parafiach św. MichałaAr-
chanioła w Lewinie Kłodzkim i św. BartłomiejaApostoła
w Czermnej oraz aż dziesięciu interesujących kategorii
tych obiektów: a); kościół filialny – kaplica b) kapliczka
przydrożna; c) antepedium; d) obraz ołtarzowy; e) figurka
ołtarzowa, f) fresk na sklepieniu kaplicy; g) kapliczka
przydrożna, h) figura kamienna na moście; i) płasko-
rzeźba kamienna w płycinie cokołu Męki Pańskiej, j) fi-
gurka w niszy domu mieszkalnego. Należy tu podkreślić,
że: 1) tytuł kościoła filialnego w Lasku Miejskim z 1724 r.
był pierwszym z trzech kolejnych oznak tego typu patro-
natu na ziemi kłodzkiej w kategorii obiektów sakral-
nych57; 2) największą, najbardziej monumentalną i o naj-
wyższych walorach artystycznych kapliczką przydrożną
jest obiekt omawianego Świętego wzniesiony w 1717 r.
na rynku lewińskim (ale ustępuje on podobnemu pomni-
kowi wzniesionemu w 1768 r. w Nachodzie, przy para-
fialnym kościele św. Wawrzyńca); 3) praktycznie jedyną
na ziemi kudowskiej kapliczkę z kamiennym cokołem
i postacią Świętego namalowaną na blasze znajdujemy
w Brzozowiu; 4) jedną z najstarszych i największych
rzeźb św. Jana wykonano w 1707 r. i umieszczono na
moście słońskim; 5) starówka Kudowy-Zdroju – Czerm-
na jest jedyną miejscowością, w której udało się odnaleźć
tzw. figury niszowe omawianego Świętego.

3) Należy odnotować z jednej strony fenomen wczes-
nego (1700-1730 aż 6 obiektów) i częstego fundowania
17 Nepomucenów na ziemi kłodzkiej (do 1972 r. na-
leżała ona do archidiecezji praskiej!), a z drugiej boga-
tego w okazałe obiekty tego typu pogranicza nachodz-
kiego stanowiącego integralną część diecezji Hradec

DETERMINANTY ROZWOJU KULTURY – NEPOMUCENY ZIEMI KUDOWSKIEJ Tadeusz Fitych

____________
56 Zob. m.in. Al. Skalický, Náchod – Soupis a popis památek,

Státní okresní archiv 2003.

____________
57 Powstawały one kolejno w: Janowie Górnej (poł. XVIII w.);

Lutyni (XVII w.) i Bystrzycy Kłodzkiej (1833 r.).

Fot. 5. Rzeźba św. Jana Nepomucena z 1707 r.
z dawnego mostu słońskiego

(aktualnie w niszy filialnego kościoła św. Michała w Nachodzie).
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Králové w metropolii praskiej. Zjawiska te nadal cze-
kają na pełne ich opracowanie i wykorzystanie m.in.
dla turystyki kulturowej.

4) Dynamikę recepcji kultu św. Jana Nepomucena na
ziemi kudowskiej po części odsłania nam już samo ze-
stawienie czasu powstania 17 zinwentaryzowanych
obiektów: ok. 1700 – antepedium ołtarza kaplicy Lasku
Miejskim (Lewin Kłodzki); ok. 1700 – rzeźba ołtarzowa
w kościele filialnym w Jeleniowie pw. Świętej Trójcy
(parafia Lewin Kłodzki); z ok. 1707 r. – kamienna figura
na moście słońskim w Słonem (parafia św. Bartłomieja,
Kudowa-Zdrój); ok. 1720 – owalny obraz w ołtarzu
bocznym, Czermna; ok. 1724-1730 – kaplica w Lasku
Miejskim (Lewin Kłodzki); z ok. 1730 r. – figurka w ni-
szy wieży dzwonnicy w Brzozowiu (parafia św. Bar-
tłomieja, Kudowa-Zdrój); z ok. 1770 lub 1778 r. – rzeźba
ołtarzowa w ołtarzu bocznym kościoła parafialnego
w Lewinie Kłodzkim; z 1817 r. – kapliczka przydrożna
na rynku w Lewinie Kłodzkim; kapliczka przydrożna
z 1818 r. – kapliczka przy mostku w Lewinie Kłodzkim;
z 1826 r. – płaskorzeźba kamienna w płycinie Męki Pań-
skiej w Słonem (parafia św. Bartłomieja, Kudowa-
Zdrój); z 1875 r. – płaskorzeźba kamienna w płycinie
Męki Pańskiej w Darnkowie (parafia Lewin Kłodzki);
z 1887 r. – płaskorzeźba kamienna w płycinie Męki Pań-
skiej w Słonem (parafia św. Bartłomieja, Kudowa-
Zdrój); z k. XIX w. – mała figura ołtarzowa na plebanii
w Lewinie Kłodzkim; z k. XIX w. – figurka w niszach
dwóch domów w Czermnej (parafia św. Bartłomieja,
Kudowa-Zdrój); z k. XIX w. – kapliczka przy mostku
z malowaną na blasze postacią św. Jana Nepomucena
w Brzozowiu (parafia św. Bartłomieja, Kudowa-Zdrój);
z XIX w. – zaginiona kapliczka przydrożna w Czermnej
(parafia św. Bartłomieja, Kudowa-Zdrój).

5) Do ciekawych wniosków prowadzi nas zestawie-
nie typów ikonograficznych Nepomucenów ziemi ku-
dowskiej. Z jednej strony do wzorca kompozycyjnego,
czyli do odlewu rzeźby św. Jana z 1683 r. wykonanego
przez Jana Brokofa (zob. fot. 1), a usytuowanej na
moście Karola w Pradze, a następnie do typologii
obiektów tego typu wzniesionych na pograniczu na-
chodzkim. Z drugiej strony korzystne byłoby podjęcie
podobnych analiz w relacji do typów ikonograficznych
śląskiego baroku opisanych przez profesora Konstan-
tego Kalinowskiego w monografii Rzeźba barokowa
na Śląsku58.

Na obecnym etapie badań możemy stwierdzić, że na
ziemi kudowskiej ikonograficzny typ rzeźby św. Jana
Nepomucena z praskiego mostu praktycznie nie został
przejęty. Najbardziej popularnym wzorem ikonogra-
ficznym (5 obiektów: 3 w parafii Lewin Kłodzki i 2
w parafii Czermna) okazał się „zredukowany” typ iko-
nograficzny, w którym Święty jest prezentowany co
prawda w typowym stroju kanonickim, ale bez dwóch
atrybutów: korony tworzonej przez 5 gwiazd i mę-
czeńskiej palmy, a jedynie z krucyfiksem na lewym
zgiętym ramieniu.

6) Jest oczywiste, że rzeźba barokowa była środkiem
komunikacji religijno-kulturalnej swej epoki. Od śred-
niowiecza obraz i rzeźba, z różną dynamiką, stanowiły
narzędzie misyjne w służbie przekazywania i umacnia-
nia wiary59. W tym kontekście należy formułować ko-
lejny postulat badawczy. Otóż niewystarczające jest py-
tanie o drogi przenikania kultu „praskiego męczen-
nika”. Konieczne byłoby zbadanie intensywności przesła-
nia chrześcijańskiego i kultu świętych (zwłaszcza św.
Jana Nepomucena) szerzonego przez sztukę barokową
na ziemi kłodzkiej w XVIII i XIX w. oraz stopień jej
recepcji u tutejszych mieszkańców.

7) Dotychczas z obiektów małej architektury sakral-
nej, jedynie 33 tego typu obiekty we wsi Szalejów Dol-
ny (koło Polanicy-Zdroju) oraz średniowieczne krzyże
pokutne zostały objęte całościową inwentaryzacją,
ochroną, częściową popularyzacją m.in. w postaci tab-
liczek i posiadają wiele publikacji, a nawet monogra-
fii. Najwyższa pora, aby przynajmniej w podobny spo-
sób potraktować Nepomuceny kudowskiego pograni-
cza, przybliżając w ten sposób realizację turystyki kul-
turowej, w tym tak często odwiedzanym regionie.

____________
5 K.Kalinowski, op. cit.

____________

59 Tej problematyce była poświęcona debata pt. „FIDES EX VISU
– Ogólnopolska Sesja Naukowa” zorganizowana przez Katedrę His-
torii Sztuki Kościelnej KUL, jaka w dniach 20-22 maja 2010 r. od-
była się w Lublinie. Oto tematyka niektórych wykładów: ks. S. Szy-
mik, Fides ex visu – perspektywa biblijna; ks. J. Królikowski, Ob-
raz jako narzędzie misyjne. Propozycje papieża Grzegorza Wiel-
kiego i ich recepcja w średniowieczu; K. Moisan-Jabłońska, Kon-
cepcja fides per visum w pismach polskich kaznodziejów doby ba-
roku; P. Francuz, Jak ludzie oglądają obrazy? Percepcja sztuki
z perspektywy neuropsychologii poznawczej; ks. M. Janocha, Ta-
jemnica Wcielenia – adekwatność słowa i obrazu. Zachód; M. Śro-
doń, Tajemnica Wcielenia – adekwatność słowa i obrazu. Współ-
czesność; ks. R. Knapiński, Medytacja obrazu jako źródło wiary.
Obraz Mikołaja z Flüe w Sachseln.
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DETERMINANTS OF THE DEVELOPMENT OF CULTURE
– NEPOMUCEN MONUMENTS IN THE AREA OF KUDOWA

Summary

The author of this article is not only an observer of the development of the cultural tourism in the middle Europe but
he also conducts the research in this field exploring small sacral architecture. He has published so far many papers
on this topic as well as the album of the exhibition (in two language versions: Polish and Czech) entitled
„BożeMłyny”: krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim (na tropach dziedzictwa kultur-
owego ziemi kłodzkiej (‘God’s windmills’: crosses and the roadside shrines in the area of Klodzko). In this article,
thinking about the fostering of the development of cultural tourism in the area of Klodzko, the author analyses the
examples of the veneration of Czech martyr Saint John Nepomucen (patron of the Czech Republlic, Poland and
Hradec Králové diocese) in the sacral architecture.
The research conducted by the author resulted in a new and more complete inventory of 17 buildings (together with
photographic documentation), the presentation of the chronology of their appearance (which indirectly reveals the
centers of the cult of this saint), systematization of the categories of described buildings, description of iconograph-
ical types used as well as formulation of preliminary conclusions and research recommendations.

KEY WORDS: the sacred in the landscape, small sacral architecture, regional identity, saint John Nepomucen, saints
in the time of counterreformation, Czech saint patrons



Nie można skarżyć się na brak książek o prasie śląskiej1.
Ciągle pojawiają się publikacje na jej temat. Pokazują
ją w całej złożoności, z szybkimi zmianami, przeob-
rażeniami i przekształceniami. Unikatowa w tym wzglę-
dzie jest dwutomowa praca Joachima Glenska Czarna
księga prasy śląskiej, którą wydano w latach 2006-
20072. Wielka szkoda, że nie spotkała się z zaintereso-
waniem ze strony czasopism naukowych i fachowych.
Warto więc choćby z tego powodu zwrócić tu uwagę
na tę publikację. Zasługuje ona na to w pełni.

Jest to książka wielkich ambicji. Autor zaprezento-
wał prasę śląską od strony zmagania redaktorów prasy
śląskiej, dziennikarzy i właścicieli z sądami państw nie-
mieckiego i austriackiego, które tępiły słowo polskie
z całą bezwzględnością. Przypomina nieco Pitaval.
Czyta się z dużym zainteresowaniem. Autor pisze:

Księga nie jest rozprawą socjologiczno-prawniczą, lecz próbą
przedstawienia przez historyka kultury interesującego i niezbada-
nego dotąd zjawiska reglamentacji prasy polskiej na Śląsku w jej
dziejowym rozwoju. Ukazując rozliczne metody tłumienia rozwoju
prasy polskiej przez Austrię i Prusy, usiłowałem uchwycić pewne
typowe działania machiny germanizacyjnej przeciwstawiającej się
aktywności politycznej żywiołu polskiego na Śląsku. Starałem się
także dowieść, że każda żywsza inicjatywa prasowa (czy był to
wyłom w biernej wegetacji kulturowej dokonany przez Karola
Miarkę w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, czy upolitycznie-
nie dążeń narodowych zainicjowane przez Jana Karola Maćkow-
skiego) wywoływała natychmiastowy odpór ze strony powołanych
do tego celu urzędów kontroli i policji, a także spotykała się
z reakcją miejscowych nacjonalistów, kleru i renegatów3.

Można zauważyć, że tytuł pracy nie jest precyzyjny.
Otóż przyjmuje się, że w pracach naukowych, gdy ty-

tuł jest metaforyczny (jak w przypadku recenzowanej
książki), powinien występować po nim dodatek o cha-
rakterze informacyjnym. Brakuje go, stąd też w ze-
tknięciu się z nią nie jesteśmy zorientowani, o co cho-
dzi autorowi. Moim zdaniem dodatek ten powinien
brzmieć: relacje o prześladowaniach Polaków przez
państwa niemieckie i austriackie.

W istocie problem zyskałby na wyrazistości, gdyby
Polaków zastąpić przez wolność. Nie wdając się w dys-
kusje o jej pojęciu ogólnym, stwierdzić należy, że ma ono
też zastosowanie szczegółowe. Każdy naród pojmuje ją
po swojemu, każdy chce być wolny w imię i przeciw
czemu. Ustalenie tych dwóch punktów pozwala stwier-
dzić, jak inaczej je rozumieli Niemcy i Polacy.

Tomasz Mann tuż po kapitulacji Trzeciej Rzeszy wy-
głosił w Stanach Zjednoczonych przemówienie „Niemcy
i naród niemiecki”, w którym poddał bezlitosnej analizie
sposób, w jaki pojęcia tego używali dotąd jego rodacy:

„Niemieckie pojmowanie wolności skierowane było
zawsze na zewnątrz, było prawem do bycia Niemcem,
tylko Niemcem i niczym ponadto; sobiepańskim pro-
testem przeciw wszystkiemu, co mogłoby narodowy ów
egoizm ograniczyć, oswoić, pchnąć na służbę człowie-
czeństwa. Objawiając się na zewnątrz jako sprzeciw
wobec świata, Europy, cywilizacji, wewnątrz godziło
się z niewolniczością, niedojrzałością, tępym służal-
stwem […]. Tę dysproporcję między umiłowaniem
wolności a wewnętrznym poddaństwem podniósł naro-
dowy socjalizm do rzędu snu o podboju świata: śnił go
naród tak u siebie w domu niewolniczy, jak Niemcy”4.

Polacy mieszkający w zaborze pruskim pragnęli mieć
przynajmniej namiastkę ojczyzny: własny język, swoją
oświatę, kulturę, prasę. Wola niezależności narodowo-
ściowej spotykała się z okrutnym odporem ze strony
Niemców. Polacy buntując się przeciw uciskowi, wie-
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____________
1 Na przykład: Prasa Dolnego Śląska: teoria, tradycja, współ-

czesność, red. J. Jarowiecki, G. Nieć, Wrocław 2007; A. Szynol,
Prasa codzienna na Dolnym Śląsku w latach 1988-2003, Wrocław
2004; R. Żabiński, Konsument na rynku prasowym, Wrocław 2005.

2 J. Glensk, Czarna księga prasy śląskiej, t. 1: Górny Śląsk. t. 2:
Śląsk Cieszyński, Prasa niemiecka, Opole 2006-2007.

3 Ibidem, t. 1 s. 9.
____________

4 T. Mann, Gesammelte Werke, Berlin 1955, Bd 12, s. 564.



dzieli bardzo dobrze, w imię czego, jakich ideałów to
czynili. Należy podziwiać ich hart ducha, jaki okazy-
wali. Właśnie ten temat został pokazany i wyraźnie za-
akcentowany w recenzowanej pracy. Autor omawia po-
stacie, które wyjątkowo zasłużyły się dla polskości
w zaborze pruskim, z takim bólem, z takim poczuciem
niesprawiedliwości, tak szczegółowo konstruuje ich
losy, opisując ich tragedię, absolutnie tracąc z pola wi-
dzenia, kto jest temu winien i dlaczego. Zabrakło w pub-
likacji przynajmniej krótkiego zarysu polityki wewnę-
trznej państwa pruskiego, jej antypolskiego charakteru.
Wprawdzie wiele o niej wiemy, jednak książce przy-
dałoby to więcej przejrzystości.

Kontakt z książką Glenska to sam w sobie przywilej,
ale unikatowym aspektem jej czytania stała się możliwość
głębszego poznania przedstawicieli nadzwyczajnych po-
koleń dziennikarzy polskich, którzy walczyli o polskość
przeciw okrutnej polityce germanizacyjnej państwa pru-
skiego. Rodzi się poczucie długu wobec nich i to nie tylko
za inspirację czerpaną z ich życia, ale także pouczające
przykłady mądrego dziennikarstwa, umiejącego godzić
godność ludzką z hartem ducha i wytrzymałością psy-
chiczną w sytuacjach nieustających prześladowań.

Karol Miarka jako redaktor „Katolika” sądzony był
w 120 procesach (wszystkie przegrał), w wyniku któ-
rych przesiedział 3,5 roku więzienia i musiał zapłacić
150 tysięcy marek grzywny. Co gorsza, spotkał się
z potępieniem. Można było przeczytać takie oto uwagi
upowszechniane niejednokrotnie w polskiej prasie ślą-
skiej, zaczerpnięte z niemieckiego organu Centrum,
„Ratiborer-Leobschlitzer Zeitung”:

„Uważamy Miarkę za człowieka politycznie umarłe-
go, wyrzekamy się wszelkiej z nim wspólności (jeżeli
takowa rzeczywiście pod względem agitacji istniała),
a partii naszej tylko radzić możemy, by to samo uczy-
niła. Lepiej żadnych agitatorów, aniżeli takich! […] Ka-
tolicka sprawa potrzebuje obrońców z czystymi rękami.
Kto służy zasadzie: „Co w moich rękach, jest moją włas-
nością”, może być wszystkim, tylko nie agitatorem ka-
tolickim! Z takim człowiekiem nie chcemy nigdy i prze-
nigdy mieć więcej do czynienia”5.

Mimo że nie udowodniono na rozprawie sądowej bra-
nia przez Miarkę pieniędzy od różnych ludzi, jednakże
niemiecka prasa rozpowszechniała te wiadomości. Stąd
to oburzenie organu Centrum. Więcej w tym jest hipo-
kryzji niż faktycznej troski o czyste ręce jakiegokol-
wiek redaktora.

Znawca Karola Miarki, A. Bar, tak pisał:
„Na Górnym Śląsku wprawdzie obrona polskości na-

jściślej była związana z obroną katolicyzmu, to jednak

na dnie wszystkich poczynań przeciwko walce kultu-
ralnej bez trudności można odszukać głęboki nurt
budzącego się ducha narodowego. Trzeba zawsze pa-
miętać o tym, że Miarka, który był wtedy najwybit-
niejszym bojownikiem przeciwko germanizacyjnym
tendencjom Bismarcka, jeszcze przed walką kulturalną
prowadził zdecydowaną walkę w obronie Górnośląza-
ków przed zniemczeniem i w swoich artykułach kon-
sekwentnie domagał się wprowadzenia do szkół języka
polskiego. Dopiero potem przyszła walka kulturalna.
Dlatego mylne jest twierdzenie, że na Górnym Śląsku
podczas walki kulturalnej broniono wyłącznie religii,
przeciwnie, sprawy religijne dawały jedynie doskonałą
sposobność i były jednym ze środków obrony polskiej
narodowości. Rozumiał to rząd pruski, bo trudno przy-
puszczać, by skazał Miarkę na przeszło trzy lata wię-
zienia, gdyby nie dostrzegł również dalszych celów,
a mianowicie dążenia do obudzenia świadomości naro-
dowej na Górnym Śląsku”6.

Następcy Karola Miarki na stanowisku redaktora na-
czelnego „Katolika”, ks. Stanisławowi Radziejewskie-
mu, również ciągle wytaczano procesy sądowe. Kon-
sekwentnie ścigano za krytykę skierowaną przeciw
rządowi. Dokonywano rewizji w domach redaktorów.
Szerzono oszczerstwa. W roku 1903 endecki „Górno-
ślązak” zarzucił ks. Radziejewskiemu, że wzbogacił się
na „Katoliku” i że swą parafię wydzierżawił Niemcowi,
co było wierutnym kłamstwem.

W 1889 powstało polskie pismo „Nowiny Racibor-
skie” jako organ Centrum. Raciborski landrat Pohl
przekazał drugi i trzeci numer tej gazety prezydentowi
rejencji. Ten zaś wysłał je Franzowi Wagnerowi, miej-
scowemu tłumaczowi, któremu polecił w załączonym
liście przejrzeć te egzemplarze i przetłumaczyć. Wagner
po tygodniu zwrócił gazety z adnotacją, że nie za-
uważył podejrzanych treści. To uspokoiło władze. Prze-
stały się gazetą interesować. Przeciw „Nowinom Raci-
borskim” zaczął występować kler górnośląski. Skarżył
je o obrazę. Szczególnie wykorzystywał prasę nie-
miecką do ataku na ich redaktorów.

Jako redaktor pisma zasłynął też Jan Karol Maćkow-
ski. Starał się wyzwolić lud śląski spod wstecznej
i sprzecznej z jego interesami kurateli klerykalnej. Nie
był antyklerykałem. Zwalczał kler śląski, gdyż widział
w nim narzędzie państwa pruskiego w polityce germa-
nizacyjnej. Przegrał. Został osadzony w więzieniu
i skazany na zapłacenie niebagatelnej sumy 5000 marek
tytułem kar i kosztów sądowych. Autor recenzowanej
pracy tak pisze:

____________
5 „Gazeta Górnośląska” 1881, nr 32.

____________
6 A. Bar, Karol Miarka. Studium z dziejów Górnego Śląska, Ka-

towice 1938, s. 120.
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Sędziowie i prokuratorzy miejscowych sądów sprzyjali nagonce
przeciw radykalnej gazecie polskiej; dobierali najbardziej ob-
ciążające argumenty w celu zastosowania surowych paragrafów.
Uderza zarazem fakt bezsporny i smutny, iż inicjatorami oskarżeń
bywali często zniemczeni przedstawiciele polskiego pochodzenia,
którzy za cenę awansu społecznego gotowi byli nie tylko zaprze-
dać się obcemu rządowi, lecz w obawie przed zdemaskowaniem ich
rzeczywistej narodowości robili wszystko, by zerwać więzy łączące
ich z polskim ludem, zwalczając jednocześnie najdrobniejsze prze-
jawy polskiej agitacji7.

W dniu 10 września 1890 r. pojawił się polski perio-
dyk „Gazeta Opolska” w stolicy rejencji opolskiej. W tej
rejencji znajdował się Górnośląski Okręg Przemysłowy
z Katowicami i Bytomiem. Była to więc ważna kraina
w Prusach. Redaktorem był Bronisław Koraszewski,
w równej mierze idealista, co dyplomata, urodzony publicysta, działacz
społeczno-polityczny, gorący patriota i niespożyty organizator8.

Szybko trafił przed sąd pruski za wydrukowaną po-
wiastkę Kopciuszek śląski w kalendarzu „Opolanin”.
Z nakazu prokuratury kalendarz został zlikwidowany.
Samą powiastkę potraktowano jako alegorię. Jej boha-
terka to polska dziewczyna pozostająca przez 6 lat
w twardej służbie Teutonów. Koraszewski został ska-
zany na 6 miesięcy i pokrycie kosztów sądowych. Sąd
Rzeszy w Lipsku, do którego zwrócił się z apelacją, od-
rzucił ją. Procesy były wytaczane z powodów innych
tekstów. Jak zwykle karano z kodeksu karnego. Prze-
prowadzano rewizje redakcji pisma. Koraszewski mimo
trudności zamierzał wytrwać na posterunku.

Redakcję „Katolika” po odejściu ks. Stanisława Ra-
dziejewskiego przejął Adam Napieralski. Z okazji sreb-
rnego jubileuszu tego pisma wydrukował rejestr kar
więziennych i pieniężnych, jakie spadły na redaktorów
gazety. Okazało się, że:

Najwięcej więzienia przesiedział za „Katolika” ks. licencjat Ra-
dziejewski, bo nieomal dwa lata razem, potem Miarka, przeszło rok
[właściwie ponad 3 lata]. Wszyscy redaktorzy przesiedzieli prze-
szło 5 lat. […] W pieniądzach zapłacił „Katolik” w powyżej wy-
mienionych procesach 2245 marek kary9.

Redaktorzy stawali przed sądami przeważnie z po-
wództwa osób, które poczuły się pokrzywdzone róż-
nymi tekstami, jakie się pojawiały na łamach pisma. Na
przykład ksiądz Kuboth czuł się obrażony korespon-
dencją krytykującą jego przemówienie przy święceniu
przedszkola w Bobrku. W liście do redakcji napisał
takie oto zdania, typowe dla poglądów ówczesnego
kleru na temat narodowości Górnoślązaków:

Nie jestem nieprzyjacielem „po polsku mówiącego Górnośląza-
ka” i nie mogę nim być, albowiem wtedy byłbym nieprzyjacielem

moich własnych parafian, mówiących w wielkiej części po polsku;
to by się sprzeciwiało mojemu stanowisku i mojemu urzędowi pro-
boszczowskiemu. Jeżeli „Katolik” jednak ma na myśli takich Pola-
ków, którzy dzisiaj jeszcze królestwem polskim się zachwycają
i przywrócenia jego sobie życzą, a więc politycznych albo narodo-
wych Polaków, natenczas może mnie śmiało nazwać nieprzyjacie-
lem; jestem nim bowiem całkowicie, a jako pruski obywatel i jako
kapłan jestem zobowiązany, wszelkie tego rodzaju chęci i usiłowa-
nia zwalczać i gnębić [sic!], a to tym więcej, że Górny Śląsk nigdy
do Polski nie należał10.

Redakcja wyraziła zdumienie, że ksiądz katolicki, ja-
kim był Kuboth, nie zna historii Górnego Śląska, który
należał do Polski. Przy odrobinie dobrej woli – dodawano
– mógł proboszcz dowiedzieć się nie tylko o przynależ-
ności do Polski Górnego Śląska, ale Wrocławia i Szcze-
cina, sięgnąwszy po 13 tom Meyers Konversations-Lexi-
con (Leipzig 1889, mapa między stroną 172 a 173).

Dwukrotnie interweniował w redakcji „Katolika” kar-
dynał Georg Kopp. Żądał zaprzestania krytyki kleru
i usunięcia z nagłówka gazety formuły mówiącej o bło-
gosławieństwie dla czytelników, co w zamierzeniu miało
zmniejszyć poczytność pisma.

Redaktorzy „Katolika” i innych polskich gazet byli
sądzeni za druk takich utworów, jak: Pieśń o Urszulce
Jana Kochanowskiego, wiersz Adama Mickiewicza Go-
lono – strzyżono; Pieśni polskie używane na Górnym
Śląsku, wśród których znalazły się Z dymem pożarów
i Patrz Kościuszko na nas z nieba, ale także Gdzie dom
jest mój; Piękna Polska cała; Pomoc dajcie rodacy; We-
soły ja parobeczek; Dalej, bracia, stańmy wraz; Witaj
majowa jutrzenko; Tysiąc walecznych opuszcza War-
szawę; Kochaj, o bracie, twą ojczyjznę świętą;  ie dbam
jaka spadnie kara.

Prasa o różnych orientacjach politycznych spotykała
się z represjami. Szczególnie zasłużeni dla niej byli
Wojciech Korfanty (1873-1939) i Jan Jakub Kowalczyk
(1872-1941). Bezpośrednio po studiach związali się
z poznańską „Pracą” Marcina Biedermanna. Pismo re-
dagował dr Kazimierz Rakowski (1874-1952), uważa-
ny przez władze pruskie za promotora oderwania Gór-
nego Śląska od Niemiec. Wydaliły go za granicę. Kie-
rował pismem z Krakowa, gdzie zamieszkał, jego od-
dział górnośląski przejął Korfanty. Gdy Rakowski prze-
kroczył nielegalnie granicę pruską, został aresztowany
i skazany na ponad 2 lata.

Pismo „Górnoślązak”, wydawane od 6 grudnia 1901
w Poznaniu, spotykało się z wyjątkowymi represjami
ze strony władz pruskich. Współpracował z nim Woj-
ciech Korfanty, który ciągle był szykanowany i wprost
brutalnie traktowany.

Także kler nienawidził prasy polskiej, a szczególnie
radykalnej na Śląsku. Wyjątkowa nienawiść, wprost

____________
7 J. Glensk, op. cit., t. 1, s. 131.
8 Ibidem, s. 133.
9 Ibidem, s. 179.

____________
10 Ibidem, s. 187.
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likwidatorska tendencja ze strony władz pruskich, to-
warzyszyła stale prasie socjalistycznej. Stosowano re-
presje wobec tzw. prasy niezależnej. Niechętny stosu-
nek władz pruskich towarzyszył polskiej prasie naro-
dowej. Wzmożone były represje wobec prasy polskiej
Górnego Śląska w czasie I wojny światowej. Była
względna wolność prasy polskiej na Górnym Śląsku
w okresie powstań i plebiscytu. Było to tylko chwilowy
zabieg. Prasę polską na Śląsku Opolskim i Dolnym
Śląsku dotykały podobne represje.

Drugi tom książki Glenska poświęcony został prasie
polskiej na Śląsku Cieszyńskim (zabór austriacki) i pra-
sie niemieckiej na Śląsku.

Sytuacja polityczna ludności polskiej inaczej się kształ-
towała w zaborze austriackim niż w pruskim. W okre-
sie Wiosny Ludów został wydany patent cesarza mo-
narchii Habsburgów (14 marca 1848 r.) znoszący cen-
zurę. Wpłynęło to na ożywienie ruchu wydawniczego.
Na Śląsku Cieszyńskim 6 maja 1848 r. powstało z ini-
cjatywy Pawła Stelmacha i Ludwika Kluckiego przy
wydatnej pomocy Andrzeja Cinciały pierwsze na tym
terenie pismo polskie „Tygodnik Cieszyński”. Prze-
ciwnicy polityczni zaczęli wydawać pod redakcją ks.
J. Paducha proniemieckie „Nowiny dla Ludu Wiejskie-
go”, które zawieszono niezwłocznie po czasowym
wstrzymaniu 31 marca 1849 r. druku „Tygodnika Cie-
szyńskiego”. 21 sierpnia 1849 r. Stelmach wznowił wy-
dawanie tego pisma.

Policja otrzymała pełnomocnictwa do nadzorowania
prasy. Ona decydowała o karach pieniężnych lub po-
zbawieniu wolności, a nawet likwidacji pisma. Gdy
władze austriackie cofnęły debit na jego kolportaż
w Galicji, Stelmach założył „Gwiazdkę Cieszyńską”.
Spotykała się z ciągłymi szykanami, niejednokrotnie
była zamykana pod byle pretekstem. Nie ma się czemu
dziwić, gdy uświadomimy sobie fakt, o którym pisze
Glensk:

Zdziwienie musi budzić zakaz kolportowania w całej monarchii
austriackiej w latach 1852-1853 apolitycznego czasopisma studen-
tów polskich we Wrocławiu „Znicz”. Być może ośrodki kontrolne
w Austrii dostrzegły w kilku publikacjach o tendencjach panslawi-
sytycznych (jakkolwiek lansujących najbardziej umiarkowaną
czeską odmianę tego ruchu) zagrożenie dla całości wielonarodo-
wego państwa. Nie jest wykluczone, że mógł to być powód likwi-
dacji „Znicza”11.

Ks. Stanisław Stojałowski (1845-1911) staje się właś-
cicielem pism „Wieniec” i „Pszczółka” (odkupił je od
redaktora Czesława Pieniążka) i rozpoczął ich redago-
wanie w Cieszynie. Jak wiadomo, działalność poli-
tyczna w ruchu ludowym, a zwłaszcza publicystyczna
tego duchownego miała na celu budzenie świadomości

politycznej i przysposabiały chłopów do pełnienia obo-
wiązków obywatelskich. Dążył on do zażegnania walki
i antagonizmów klasowych, do współdziałania chłopów
ze szlachtą. W swej działalności propagandowej i or-
ganizatorskiej (zakładanie kółek rolniczych) wśród
chłopów opierał się on na zasadach głoszonych przez
Kościół katolicki i wcale nie zmierzał do pełnej eman-
cypacji politycznej tej grupy społecznej, gdyż wyzna-
czał chłopom miejsce tylko w samorządzie gminnym,
a mimo to spotkał się z gwałtowną krytyką i niechęcią
ze strony władz austriackich, a także samego Kościoła.
Był prześladowany i więziony. Pismo było kilkakrot-
nie konfiskowane. Warto tu zwrócić uwagę na wypo-
wiedź Glenska na temat stosunku Kościoła do polskiej
ludności w głównej mierze katolickiej:

Kolejnym paradoksem historii pozostanie fakt, że jedyna insty-
tucjonalna spójnia organizacyjna, mianowicie Kościół katolicki,
mogąca integrować Śląsk w duchu polskim, została zaprzepasz-
czona wskutek działalności germanizatorskiej biskupa wrocław-
skiego Georga Koppa. Znane są nam jego enuncjacje dotyczące
działalności ks. Stojałowskiego, budzące wśród kleru poważne za-
strzeżenia12.

Zamieszczone w pracy dwie tabele (1908-1918, 1919-
1921) dotyczące konfiskat polskiej prasy na Śląsku Cie-
szyńskim zawierają aż 97 tego typu represji. Podlegały
im obok „Gwiazdki Cieszyńskiej” takie pisma wycho-
dzące na tym terenie, jak: „Dziennik Cieszyński”, „Ro-
botnik Śląski”, „Głos Ludu Śląskiego”, „Pobudka”,
„Poseł Ewangelicki” i in.

Ciekawym zjawiskiem, jakiemu Glensk poświęca
uwagę na końcu swojej książki, jest stosunek władz do
prasy niemieckiej. Okazuje się, że gazety i czasopisma
austriackie i niemieckie podlegały tym samym sank-
cjom prawnym (prawu przemysłowemu, kodeksowi kar-
nemu, prawu prasowemu).

Na koniec swego ogromnego dzieła autor tak pisze:
W świetle powojennych doświadczeń, walkę prasy polskiej z ger-

manizacją można z dzisiejszej perspektywy – a wbrew samym re-
daktorom – uznać za zdobywanie „przyczółków” dla słowiańskich
przesiedleńców, spychających rodowitych Ślązaków w ramiona
Niemców, od których dawniej stronili. Ślązacy zawsze przyzwy-
czajeni byli do bogatych Niemiec, i z tym się godzili, ale żeby
w Unii Europejskiej znaleźć się w państwie będącym w prawie
wszystkich rankingach na ostatnim lub przedostatnim miejscu?...

Do tego nie przygotowała tubylców żadna gazeta, żadne czaso-
pismo. Tego nie przewidywała nawet prasa niemiecka...

Czyżby więc nasze dzieło – przygotowywane z takim samozapar-
ciem przez prawie ćwierćwiecze było już tylko zamkniętą księgą nie-
porozumień, kroniką wydarzeń na poły wstydliwych, o bohaterach,
których mało kto pamięta? Których nie pragnie się upamiętnić!...

Których czyn może dziś być odczytany tylko jako pyrrusowe
zwycięstwo, przynajmniej przez Ślązaków. A może jednak ziarno
tego doświadczenia posłuży do ugruntowania tożsamości narodowej
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11 Ibidem, t. 2, s. 50.
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12 Ibidem, s. 51.



autochtonów, mimo ogromu rozczarowań i frustracji?... Jest to
w końcu c z a r n a k s i ę g a13.

Ja – jako słowiański przesiedleniec – uważam, że opis
walki prasy polskiej na Śląsku z germanizacją zajmuje
należne miejsce, pierwszorzędne i centralne, we wszyst-
kich opisach historii naszej ojczyzny. Redaktorzy, wy-
dawcy tej prasy zapłacili ogromną cenę, przyczynili się
wszakże także oni do zmiany biegu historii tej ziemi.
Zasłużyli się więc ogromnie dla naszego kraju. Czarna
księga, jaką kreślił autor, nie jest więc jednobarwna.

Waloru artystycznego dziełu Glenska dodają motta
towarzyszące tytułom rozdziałów. Wyjątkowo trafnie
dobrane są uzupełnieniem, co więcej, rozwinięciem
sensu zawartego w relacjach z procesów sądowych to-
czonych przeciw Polakom. A oto niektóre z nich, godne
uwagi:

„Aby bać się sądów, niekoniecznie trzeba być wino-
wajcą” (Wiktor Hugo)

„Odstręczające działanie represji zależy nie tyle od
surowości kar, co raczej od poczucia jej nieuchron-
ności, od przeświadczenia, że nie warto ryzykować, bo
i tak się wpadnie” (Cesare Bonesana Beccaria)

„Jedyne odpowiednie miejsce dla uczciwego obywa-
tela w państwie, gdzie niewolnictwo jest uprawiane
i popierane to … więzienie” (Lew Tołstoj)

„Klerykalizm jest wyznaniem cudzej niereligijności”
(Karl Kraus)

„Są państwa, gdzie dopiero w więzieniu człowiek czu-
je się jak na wolności” (Mieczysław Michał Szargan)

„Więzienie zabezpiecza przed pewnymi bezpraw-
nymi aktami zemsty równie skutecznie jak grób, z tą
korzystną różnicą, że w więzieniu jest miejsce dla na-
dziei” (Józef Conrad-Korzeniowski)

W książce zaprezentowano wyśmienity warsztat nau-
kowy. Obok bogatej bibliografii, która znajduje odbi-
cie w licznych przypisach, są też indeksy tytułów gazet
i czasopism, nazwisk miejscowości, liczne zdjęcia wy-
bitnych Ślązaków.
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