
145Praca Socjalna nr 4(33) 2018, S. 145–163

bl i ż e j  p r awa

DanieL jaKimiec

 

pomoc rodzinie dySfunkcjonalnej 
w poStępowaniu pozaSądowym i związane 
z tym wSzczęcie poStępowania SądoweGo

abStrakt

W artykule podjęto problematykę pomocy udzielanej rodzinie przez instytucje 
publiczne, w szczególności koncentrując się na jej niepowodzeniu w aspekcie 
dalszego skutku, jakim jest wszczęcie postępowania sądowego. 
Instytucje, działając w ramach władz publicznych, udzielają dysfunkcjonalnej 
rodzinie wszelkiego rodzaju pomocy, w tym: pedagogicznej, socjalnej, medycz-
nej i psychologicznej, co stanowi niewątpliwie szeroki wachlarz wsparcia dla tej 
podstawowej jednostki społecznej. W artykule podkreślono, że aby oferowana 
pomoc przyniosła efekty, rodziny muszą się w nią zaangażować. Niepowodze-
nia służb pomocy rodzinie w zakresie oferowanej pomocy zazwyczaj wynikają 
z braku woli współdziałania członka rodziny z tymi instytucjami. Gdy wspar-
cie ze strony służb pomocy rodzinie nie przyniesie zamierzonych skutków, 
a  sytuacja rodziny lub jej członka wymaga podjęcia stanowczych czynności 
prawnych ingerujących w sferę praw jednostek, wówczas dalszy tok postępo-
wania powinien polegać na skierowaniu sprawy na drogę sądową. W rozważa-
niach przedstawiono przesłanki wszczęcia i prowadzenia przez sąd opiekuńczy 
postępowania sądowego, w  tym wykonawczego, gdy brakuje dobrowolnego 
zaangażowania się w  oferowaną pomoc przez członków rodziny. Rola sądu 
opiekuńczego została przedstawiona w kontekście obowiązków, które stawia 
przed nim ustawodawca w zakresie pomocy rodzinie. 
Słowa kluczowe: rodzina, małżonek, rodzic, dziecko, dysfunkcja, instytucjo-
nalna pomoc rodzinie

WStęP

R odzina stanowi podstawową jednostkę społeczną złożoną z  osób 
powiązanych więzami małżeńskimi i  rodzicielskimi. Wzajemne 

stosunki i  relacje między członkami rodziny są określane przez tradycję 
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przekazywaną wychowaniem, które z kolei opiera się na wzajemnych uczu-
ciach i postawach, poddanych obowiązującemu prawu i nakazom natury 
moralnej. Dla uznawanych przez rodzinę prerogatyw nie bez znaczenia 
jest też oddziaływanie nakazów o charakterze religijnym. Ogólnie ujmu-
jąc, rodzina stanowi dziedzictwo kulturowe pokoleń, z których każde jest 
ogniwem w jej historii. Nowe młode pokolenia pragną świadomie (lub też 
nie) zakładać rodziny, jakie znają i z jakich się wywodzą. Kolejne pokole-
nia kontynuują najważniejsze dla rodziny wartości, wśród których trzeba 
wyróżnić: opiekę i odpowiednie wychowanie małoletnich dzieci, wzajem-
ny szacunek i wsparcie między małżonkami oraz pomoc słabym i niepo-
radnym ze względu na wiek jej członkom. Rodzina, w  której dominują 
te wartości, tworzy najtrwalszą ze wspólnot, odporną na wszelkie wpły-
wy otaczającego ją środowiska zewnętrznego. Wszelkie zachodzące w niej 
zmiany, w tym odejście od rodziny w ujęciu konserwatywnym, a więc od 
modelu patriarchalnego do modelu egalitarnego, nie są w stanie jej zagro-
zić, gdy w  jej funkcjonowaniu dominują wymienione wartości. Znacznie 
bardziej niebezpieczne dla jej funkcjonowania od zmian modelu są nega-
tywne wpływy, którym jest poddawana ze strony otaczającego ją środowi-
ska. Szczególnie niebezpieczne jest dla rodziny, gdy w jej poczet wchodzą 
nowi członkowie, którzy nie uznają powyższych wartości lub nie posiadają 
świadomości ich nadrzędności. Istnieją też sytuacje, gdy kolejne pokolenia 
odchodzą od tych wartości w sposób zagrażający funkcjonowaniu rodziny. 
W takich przypadkach rodzina staje się dysfunkcjonalna i w konsekwencji 
niezbędna jest jej pomoc państwa (Smyczyński, 2009, s. 2).

konStytucyjna zaSada PańStWa PolSkiego 
W zakreSie Pomocy rodzinie

Wsparcie rodziny w trudnościach, które przechodzi, zagrażających jej pra-
widłowemu funkcjonowaniu, należy do konstytucyjnych zasad państwa 
polskiego. Rodzina ze swoimi problemami nie jest zatem pozostawiona cał-
kowicie samej sobie, ale może liczyć na wsparcie organów państwowych. 
Pomoc organów władzy państwowej, przyjmując za kryterium udział bene-
ficjentów, można podzielić na dwa stadia. Pierwsze z nich jest oparte na za-
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sadzie dobrowolności, gdy pomoc jest udzielana w stadium przedsądowym 
przez organy pozasądowe. Obecnie w przeważającym zakresie są to działa-
nia realizowane przez instytucje funkcjonujące w ramach jednostek samo-
rządu terytorialnego. W zależności od stopnia dysfunkcjonalności rodziny 
i zaangażowania osób, do których jest kierowana pomoc, działania te mogą 
zakończyć się w tym stadium. Inaczej natomiast, gdy stopień dysfunkcjo-
nalności rodziny i  brak zaangażowania ze strony beneficjentów pomocy 
zagraża dalszemu funkcjonowaniu tej podstawowej jednostki społecznej, 
wtedy konieczne jest zainicjowanie drugiego ze stadiów wsparcia. Jest ono 
pozbawione dobrowolności. Wówczas pomoc jest udzielana w ramach wy-
konywanego orzeczenia sądowego. W tym przypadku ustawodawca, przyj-
mując założenie konieczności ingerencji w sferę praw podmiotowych, kie-
ruje się potrzebą ochrony rodziny i jej najsłabszych członków. Ochrona ta 
jest zbieżna z interesem społecznym, przeciwdziałanie źródłom dysfunkcjo-
nalności rodziny sprzyja bowiem prawidłowemu kształtowaniu postaw jego 
członków i przygotowaniu ich do pracy dla dobra ogółu. Stadium sądowe, 
w którym następuje kształtowanie społecznie pożądanych postaw, stanowi 
postępowanie wykonawcze, a więc etap po wydaniu orzeczenia w postę-
powaniu rozpoznawczym, odbywający się w jego toku proces oddziaływa-
nia na jednostkę można zaś określić mianem uspołecznienia i socjalizacji 
(Łapiński, 1975, s.  41). Proces oddziaływania na jednostkę w  toku tego 
postępowania ma istotne znaczenie dla jej przygotowania do prawidłowego 
funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie. 

Uwzględniając regulacje Kodeksu postępowania cywilnego oraz in-
nych aktów prawnych pozakodeksowych, trzeba wskazać, że postępowanie 
wykonawcze jest prowadzone w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej, 
osób ubezwłasnowolnionych i osób uzależnionych od alkoholu. Przy czym 
essentio rozważań koncentruje się na przeciwdziałaniu dysfunkcjonalności 
rodziny, przede wszystkim poprzez wskazanie optymalnych metod dążenia 
do reintegracji naturalnego środowiska rodzinnego osób objętych tym po-
stępowaniem. Rozważania dalej prezentowane są oparte na konstatacjach 
wynikających z obserwacji praktyki orzeczniczej sądów opiekuńczych oraz 
z pracy ośrodków pomocy społecznej. Pracownicy socjalni udzielają pomo-
cy rodzinom dysfunkcjonalnym przed wszczęciem postępowania sądowego 
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w trakcie tego postępowania i po jego zakończeniu. Stąd współpraca sądu 
opiekuńczego z  nimi ma znaczenie w  doborze właściwych działań dia-
gnostycznych oraz interwencyjnych skierowanych na jednostkę i  rodzinę 
w toku sądowego postępowania wykonawczego. 

Należy zaznaczyć, że określenie „sąd opiekuńczy” zostało tu użyte 
w znaczeniu funkcjonalno-proceduralnym i wymaga odróżnienia od po-
jęcia „sąd rodzinny”, który stanowi kategorię ustrojowo-organizacyjną. 
Sąd opiekuńczy nie jest bowiem sądem w  rozumieniu przepisów prawa 
o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r., ponieważ nie sta-
nowi wydzielonej organizacyjnie jednostki sądu rejonowego (Dz.U. 2001 
nr 98, poz. 1070 ze zm.). Pojęcie sądu opiekuńczego pojawia się natomiast 
w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania 
cywilnego oraz w innych ustawach. Użycie przez ustawodawcę określenia 
„sąd opiekuńczy” znajduje swoją podstawę w założeniach aksjologicznych 
regulacji prawnych mających na celu zapewnienie ochrony jednostce, która 
z powodu swojego rozwoju intelektualnego lub fizycznego nie jest w stanie 
samodzielnie zadbać o własne interesy. 

Dysfunkcjonalność rodziny stanowi rewers jej funkcjonalności, to jest 
prawidłowej i sprawnej realizacji celów i zadań, jakie są przed nią stawiane. 
Rodzina w socjologii na ogół jest postrzegana jako pierwotna grupa spo-
łeczna, której fundamentem jest związek kobiety i mężczyzny najczęściej 
sformalizowany w  formie małżeństwa. Podstawowymi celami rodziny są 
prokreacja i przekazywanie przez szeroko pojętą socjalizację dorobku wła-
snego oraz uogólnionego dorobku ludzkości, zawartego między innymi 
w religii, zwyczajach, tradycjach, obrzędach oraz ceremoniałach. Socjaliza-
cja w rodzinie obejmuje procesy internalizacji, przez które należy rozumieć 
nabywanie, to jest przyjmowanie przez jednostkę wartości i norm z nich 
wynikających, następnie procesy uczenia się i  tworzenia wzorów zacho-
wań, a wśród nich wzorów ról społecznych (Kuć, 2010, s. 102–108; Hołyst, 
2000, s. 839–840; Turowski, 1993, s. 39). 

Powinność państwa w zakresie identyfikowania dysfunkcjonalności ro-
dziny i reagowania na jej konkretne przejawy wynika z ogólnych przesłanek 
polityki społecznej, rozumianej jako sfera działalności ukierunkowana na 
zapewnienie obywatelom odpowiednich warunków życia i rozwoju (Nazar, 
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1997, s. 101). Częścią tej działalności jest polityka rodzinna, będąca wy-
razem troski państwa o prawidłowe funkcjonowanie rodziny, traktowanej 
jako podstawowa komórka społeczna. Należy zauważyć, że z kolei kształt 
polityki rodzinnej jest implikacją przyjętego przez dane państwo modelu 
polityki społecznej. W doktrynie wyróżnia się model liberalny, w którym 
każdy obywatel, a przez to każda rodzina ponosi pełną odpowiedzialność za 
swój los, a państwo za pośrednictwem właściwych instytucji wspiera tylko 
tych najbardziej potrzebujących i zagrożonych. Z kolei inaczej traktuje jed-
nostkę model konserwatywny, który stanowi kombinację łączącą odpowie-
dzialność obywatela i rodziny oraz silnych gwarancji ze strony państwa dla 
prawidłowego funkcjonowania rodziny i odsuwania od niej różnorodnych 
zagrożeń. Wyróżnia się także model socjaldemokratyczny, gdzie państwo 
bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo socjalne obywateli i ro-
dzin, co wyraża się w silnie rozwiniętym systemie świadczeń i zabezpieczeń 
społecznych. Ponadto inny jeszcze model południowoeuropejski – mający 
wiele cech modelu konserwatywnego, ale akcentujący potrzebę ochrony 
tradycyjnego modelu i  struktury rodziny – jest ukierunkowany na pod-
trzymanie rodzinnej spójności i mocnych więzi rodzinnych (Balcerzak-Pa-
radowska, 2003, s. 15–16). 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że istnieje sfera polityki społecznej 
wspólna dla wszystkich tych modeli, w  której państwo realizuje konsty-
tucyjne obowiązki w zakresie pieczy nad obywatelami, w tym także pie-
czy nad rodziną. Celem tej pieczy jest uchronienie obywateli – za sprawą 
właściwych instytucji publicznych – przed zagrożeniami, jakie stwarza dla 
nich rzeczywistość społeczno-polityczna i ekonomiczna oraz intencjonalne 
bądź nieintencjonalne działania różnorodnych podmiotów tej rzeczywisto-
ści. Piecza ta przybiera różne formy wspierania rodziny, sprowadzając się 
do pomocy finansowej, instytucjonalnej, prawnej, społecznej, której pra-
widłowe funkcjonowanie stanowi gwarancję, że zjawisko dysfunkcji będzie 
redukowane w  miejscu, gdzie najczęściej ono występuje. W  przypadku 
wystąpienia bezpośrednich zagrożeń dla prawidłowego wypełniania przez 
rodzinę swoich funkcji oraz zagrożenia dóbr jej członków, zwłaszcza dzieci, 
państwo może – za pośrednictwem właściwych instytucji – przejąć bezpo-
średnią zwierzchność nad nią, uruchamiając przewidziane prawem instru-
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menty opieki i pieczy zastępczej. Piecza zastępcza to zagadnienie, w którym 
występuje zbliżenie regulacji prawa rodzinnego oraz prawa administracyj-
nego, w którego obszarze mieści się problematyka opieki społecznej, obej-
mująca między innymi tworzenie rodziny zastępczej i  wsparcie dla niej. 
W wypełnianiu pieczy zastępczej musi być przede wszystkim przestrzegana 
zasada autonomii rodziny, a wszelkie formy ingerencji powinny zmierzać 
do realizacji nadrzędnego celu pomocy rodzinie, jakim jest umożliwienie 
jej prawidłowego funkcjonowania. Także i umieszczenie dziecka w rodzi-
nie zastępczej w sytuacji, gdy pobyt w rodzinie naturalnej zagraża jego sze-
roko pojętemu dobru, powinien być postrzegany jako forma wsparcia dla 
rodziny, a nie jako przejaw dozwolonej przez prawo ingerencji w jej funk-
cjonowanie (Sierpowska, 2009, s. 161). 

Innymi słowy w  sprawowaniu pieczy zastępczej pryncypia prawa ro-
dzinnego powinny zdecydowanie górować nad pryncypiami prawa admini-
stracyjnego. Oznacza to, że państwo jako zobligowane do pieczy zastępczej 
nie może zastępować w tej mierze rodziny, lecz powinno swoje instrumenty 
regulacyjne ograniczyć do niezbędnego minimum. System pieczy nad ro-
dziną opiera się na obligatoryjnym charakterze pomocy rodzinie, w  tym 
interwencji kryzysowej zarówno ze strony instytucji państwa, jak i  funk-
cjonariuszy tych instytucji, nie pomijając przy tym pozostałych obywa-
teli. Obowiązek taki występuje w każdej sytuacji, gdy zagrożone jest pra-
widłowe wypełnianie władzy rodzicielskiej. Właściwe instytucje publiczne 
powinny – po uzyskaniu informacji o występującym zagrożeniu w takiej 
rodzinie – udzielić jej wszelkiej niezbędnej pomocy materialnej, socjalnej, 
pedagogicznej, medycznej oraz psychologicznej w myśl regulacji art. 100 
ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. 1964 
nr 9, poz. 59 z późn. zm., dalej: KRO). 

W tym kontekście należy postrzegać zadania różnorodnych instytucji 
publicznych właściwych w zakresie identyfikowania dysfunkcji oraz reago-
wania na nią przez zastosowanie dostępnych im w  tym przedmiocie in-
strumentów pomocy rodzinie adekwatnych do rodzaju i charakteru stwier-
dzonych zakłóceń. Instytucje, o których mowa, podejmują swoje działania 
opierając się na szerokiej podstawie prawnej. Za najistotniejsze akty prawne 
mające zastosowanie w zakresie interwencji kryzysowej i wspierania rodzin 
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zagrożonych dysfunkcjami wypada uznać przede wszystkim ustawę z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dalej: 
WRSPZU), czyli akt przewidujący wiele instytucji wspierających rodziców 
w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej (Dz.U. 2011 nr 149, poz. 
887 z późn. zm.), ale też nie może być pomijane tu rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie 
procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziec-
ka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka 
w związku z przemocą w rodzinie (Dz.U. nr 81, poz. 448) oraz rozporzą-
dzenie Rady Ministrów z  dnia 13  września 2011  r. w  sprawie procedu-
ry „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (dalej: 
Rozp. „NK”) w zakresie, w jakim jest udzielana pomoc rodzinie dotkniętej 
problem przemocy (Dz.U. 2011 nr 209, poz. 1245 z późn. zm.). 

PrzeSłanki Pomocy rodzinie udzielanej Przez 
organy PańStWa PolSkiego

W tym miejscu nieco uwagi warto poświęcić kwestii przesłanek zasadno-
ści ingerencji państwa w funkcjonowanie rodziny, nie jest bowiem rzeczą 
wskazaną, aby podejmowało ono interwencję w  każdym przypadku za-
kłóceń w  jej funkcjonowaniu. Decyzja o  interwencji powinna być raczej 
podyktowana przesłankami wynikającymi z obserwacji poczynionej przez 
wyznaczone do tego ustawowo organy. Obserwacja ta powinna opierać się 
na ocenie nawiązującej do typologii rodzin dokonanej wedle kryterium 
poziomu dysfunkcjonalności. W  świetle tego kryterium można mówić 
o trzech głównych typach rodzin, a mianowicie: rodziny normatywne, ro-
dziny zdezorganizowane oraz rodziny zdemoralizowane.

 Rodziny normatywne są połączone naturalnymi więzami biologiczny-
mi. Relacje między jej członkami są oparte na silnych więzach emocjo-
nalnych, co dotyczy zarówno małżonków, jak i każdego z nich z każdym 
z dzieci. Ewentualne konflikty między nimi mają charakter epizodyczny, 
przejściowy i nie pozostawiają istotnych śladów, a ich przedmiotem są na 
ogół różnice w pojmowaniu dobra członków rodziny i rodziny jako cało-
ści. Układ ról wewnętrznych odzwierciedla model rodziny tradycyjnej, są 
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one nastawione pozytywnie na współdziałanie z otaczającym środowiskiem 
społecznym i  wychowawczym. W  rodzinach uważanych za normatywne 
wartości i wzorce są na ogół nakierowane na jak najlepsze przygotowanie 
dzieci do podjęcia dojrzałych ról społecznych. 

Rodziny zdezorganizowane charakteryzują się trwałymi i ugruntowany-
mi zaburzeniami strukturalnymi, aksjologicznymi i emocjonalnymi. Przede 
wszystkim są to na ogół rodziny rozbite w wyniku rozwodu, separacji bądź 
opuszczenia jej przez jednego z małżonków. Cechują je wewnętrzne skłóce-
nie i ostre konflikty interpersonalne. Relacje wewnątrz takich rodzin są an-
tagonistyczne, niekiedy o wysokim poziomie agresji. Stosunek rodziców do 
dzieci charakteryzuje się na ogół obojętnością, a niekiedy manifestacją ozię-
błości. Relacje pozytywne są w grupie takich rodzin w mniejszości i doty-
czą tylko takich, które zostały zdezorganizowane wskutek nieszczęśliwych 
zdarzeń losowych, na przykład śmierć jednego z rodziców. Dezorganizacji 
takich rodzin towarzyszy na ogół niedostatek materialny, niezaradność oraz 
podatność na wykluczenie społeczne, będące dodatkowymi czynnikami 
zakłócającymi funkcjonowanie takich rodzin. 

Rodziny zdemoralizowane mogą być zarówno pełne, jak i zdezorgani-
zowane. Charakteryzują je dwie zasadnicze cechy dystynktywne, to jest 
wysoki poziom konfliktu oraz występowanie negatywnych wzorców po-
staw i zachowań, których źródłem są na ogół postawy i zachowania przyjęte 
przez rodziców. Rodziny te zazwyczaj są dotknięte licznymi patologiami, 
jak alkoholizm i przestępczość. Rodziny zdemoralizowane nie utrzymują 
żadnych kontaktów z  otoczeniem społecznym i  wychowawczym. W  po-
stawach i  zachowaniach członków takich rodzin dominuje prymitywizm 
życiowy i ubóstwo kulturalne. Zarówno praca zawodowa, jak i  edukacja 
szkolna często są traktowane w tych rodzinach jako zło konieczne (Ambro-
ziak, 1997, s. 46–47).

Wskazaniem uzasadniającym podjęcie interwencji ze strony państwa 
w razie zaistnienia niepokojącego z punktu widzenia prawidłowego funk-
cjonowania rodziny wydarzenia lub incydentu powinno być ustalenie, jak 
dana rodzina była dotąd postrzegana przez właściwe w  zakresie pomocy 
społecznej i opieki pedagogicznej instytucje państwa, a więc czy w szcze-
gólności odnotowywano już wcześniej interwencje takich instytucji. Wcze-
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śniejsze skategoryzowanie danej rodziny jako zdezorganizowanej, zwłasz-
cza zaś – zdemoralizowanej, jest zdecydowaną przesłanką do podjęcia 
interwencji ze strony właściwych podmiotów publicznych.

W obecnym stanie prawnym przed wszczęciem postępowania sądowe-
go pozasądową pomoc mogą nieść następujące instytucje: ośrodki pomocy 
społecznej, placówki oświatowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 
policja, sądy rodzinne i ich podmioty pomocnicze, kuratorzy sądowi, gmin-
ne komisje do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, powiatowe 
centra pomocy rodzinie, zespoły interdyscyplinarne, ośrodki wsparcia, 
organizacje pozarządowe wykonujące zadania zlecone z  zakresu pomocy 
społecznej. W związku z istnieniem tak szerokiego wachlarzem instytucji 
świadczących pomoc rodzinie, jak zauważa trafnie J. Szymańczak (2016, 
s. 4–6): „problem tkwi nie tyle w braku instytucji uprawnionych do pomo-
cy rodzinie i dziecku, co w braku wystarczających środków przeznaczonych 
na rozwój oraz dostosowanie systemu do założeń przyjętych w przepisach 
prawnych regulujących ten obszar”. 

PryncyPia i charakter Pomocy udzielanej rodzinie 
W PoStęPoWaniu PozaSądoWym

Instytucje pomocy rodzinie w  swoich działaniach powinny kierować się 
jako nadrzędną naczelną zasadą ochrony dobra dziecka i rodziny. Została 
ona sformułowana w preambule do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r., która brzmi: „dla dobra dzieci, 
które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, śro-
dowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce 
o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnie-
nia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która 
jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem 
rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci w prze-
konaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opie-
kowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc 
dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji 
i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami […]”. Zasada nadrzędności 
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dobra dziecka i rodziny została następnie powtórzona w art. 4 powołanej 
ustawy. Nadrzędna naczelna zasada dobra dziecka jest jednym z zasadni-
czych imperatywów wspierania przez państwo rodzin dysfunkcyjnych, przy 
jednoczesnym poszanowaniu autonomii rodziny, to jest unikania ponad 
potrzebę ingerencji w  jej funkcjonowanie. Polityka w  tym zakresie opie-
ra się na normach Konstytucji RP. W ustawa zasadniczej, odwołując się 
do zasady pomocniczości państwa, w art. 72 ust. 2 sformułowano normę, 
zgodnie z którą: „Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do 
opieki i pomocy władz publicznych”. 

Obowiązujące przepisy prawa określają również przesłanki uruchomie-
nia mechanizmów wsparcia dla rodziny w  przypadku wystąpienia czyn-
ników potencjalnie dysfunkcjogennych. Przykładowo można wskazać na 
treść art.  7 ustawy z dnia 12 marca 2004  r. o pomocy społecznej w  za-
kresie dotyczącym instrumentów udzielania pomocy rodzinie zagrożonej 
czynnikami dysfunkcjogennymi (Dz.U. 2004 nr 64, poz. 593 z późn. zm., 
dalej: UoPS). Według tego przepisu czynnikami tymi są : ubóstwo, sieroc-
two, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka 
choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wycho-
wawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach 
niepełnych lub wielodzietnych, trudności w  przystosowaniu do życia po 
zwolnieniu z zakładu karnego, a także uzależnienie od alkoholu lub nar-
kotyków. 

Wskazane dotychczas działania, podejmowane przez pozasądowe insty-
tucje i organy właściwe w zakresie pomocy rodzinie są ukierunkowane na 
identyfikację zjawiska jej dysfunkcji. Stwierdzenie tego zjawiska wymaga 
podjęcia właściwej interwencji. Osobami, które najczęściej w pierwszej za-
zwyczaj kolejności udzielają pomocy takim rodzinom, są pracownicy so-
cjalni, oczywiście nie pomijając znaczenia pomocy udzielanej przez przed-
stawicieli innych już wymienionych instytucji, jak szkoła czy organy policji. 
Głównym aktem prawnym określającym uprawnienia pracowników so-
cjalnych w zakresie świadczonej pomocy jest ustawa o pomocy społecznej 
z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 64, poz. 593, dalej: UoPS). Anali-
za przepisów wymienionej ustawy prowadzi do wniosku, że interwencja ta 
może przybrać dwie formy.
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W pierwszej z nich pomoc jest udzielana na wniosek członków zainte-
resowanej rodziny po uprzedniej ocenie jej sytuacji materialnej, bytowej 
oraz zdrowotnej osób ją tworzących. Ocena jest dokonywana w zależno-
ści od rodzaju pomocy, o której uzyskanie zwraca się rodzina. Zatem przy 
tej formie pomocy następuje kwalifikacja sytuacji rodziny rozstrzygająca 
o potrzebie jej udzielenia. Ta forma pomocy jest udzielana, gdy dysfunkcjo-
nalność nie jest znaczna, a rodzinie jest potrzebne wsparcie w wypełnianiu 
jej funkcji. W tym przypadku członkowie rodziny posiadają świadomość 
funkcji, które ona spełnia względem każdej z osób wchodzących w jej skład 
i odczuwają potrzebę ich wypełniania. 

Druga z form interwencji dotyczy znacznego zakresu dysfunkcjonalno-
ści rodziny. Ma to miejsce w przypadku, gdy rodzina nie wypełnia swoich 
funkcji, a  jej członkowie nie odczuwają potrzeby ich wypełnia lub nawet 
nie posiadają świadomości tych funkcji. Interwencja wówczas przybiera 
charakter kryzysowej. Pod pojęciem interwencji kryzysowej należy rozu-
mieć „zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób 
i rodzin będących w stanie kryzysu, których celem jest przywrócenie rów-
nowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki 
temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewy-
dolności psychospołecznej. W ramach interwencji kryzysowej jest udziela-
na natychmiastowa specjalistyczna pomocy psychologiczna, a w zależności 
od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, zaś w sytuacjach uza-
sadnionych – schronienia do 3 miesięcy” (UoPS, art. 47). 

Prezentowane w literaturze przez Krzysztofa Szarzałę (2005, s. 1–3) ce-
chy interwencji kryzysowej dotyczące przemocy w rodzinie można w isto-
cie odnieść do każdej z przyczyn tego rodzaju interwencji. Ogólnie rzecz 
biorąc, interwencja kryzysowa powinna charakteryzować się natychmia-
stowością, ponieważ powinna być udzielona bez zbędnej zwłoki, dyspo-
zycyjnością przez udzielanie pomocy na miejscu z  udziałem interwenta, 
dużą intensywnością kontaktów w krótkim czasie, wynikającą z koniecz-
ności przywrócenia naruszonej równowagi psychicznej i moralnej członka 
rodziny, relacją wsparcia społecznego polegającą na włączeniu do pomocy 
szeroko rozumianego czynnika społecznego, buforowaniem, to jest inten-
syfikacją ochrony przed stresorami zwiększającymi ryzyko zaostrzenia lub 
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przedłużenia reakcji urazowej, szybką selekcyjną diagnozą kryzysu, kon-
centracją na problemie centralnym przez skupienie na jego istocie i omija-
nie wątków pobocznych, nastawieniem na ochronę i wzmacnianie członka 
rodziny sprowadzające się do podnoszenie jego wiary w siebie, uruchamia-
nie u niego własnych zasobów przezwyciężania kryzysu, zastosowanie krót-
koterminowych technik terapeutycznych służących opanowaniu skutków 
urazu powodującego kryzys. 

W przypadku pierwszej z form interwencji dostateczna jest w zasadzie 
pomoc organów pozasądowych. Pomoc wówczas zazwyczaj niweluje zna-
cząco w zakresie, w jakim jest udzielana, niedoskonałości w wypełnieniu 
przez rodziną przypisywanych jej funkcji. Można stwierdzić, że sprowadza 
się ona wtedy do aktywności odpowiednich wyspecjalizowanych podmio-
tów i  instytucji, jak na przykład gminna komisja rozwiązywania proble-
mów alkoholowych czy sąd rodzinny, a w skrajnych przypadkach – nawet 
organów ścigania i sądu karnego. W zakresie działalności organów ścigania 
i sądu karnego chodzi głównie o przestępstwa przeciwko rodzinie uregulo-
wane treścią przepisów Kodeksu karnego. 

Pomoc rodzinom, w których występuje zjawisko dysfunkcjonalności, sta-
nowi element polityki społecznej Rzeczpospolitej Polskiej. Organizowanie 
pomocy społecznej ustawodawca w art. 2 ust. 2 UoPS powierzył organom ad-
ministracji rządowej i samorządowej. Obowiązek w tym zakresie na gruncie 
środowiska lokalnego – jak wynika z regulacji zawartych w wymiennej usta-
wie – spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego. Samorząd teryto-
rialny reprezentują zaś w omawianej dziedzinie: wójt, burmistrz, prezydent 
miasta, starosta, marszałek województwa, a także rada gminy, rada powiatu 
i  sejmik województwa. Przy czym nie można pominąć roli aparatu wyko-
nawczego i pomocniczego na poziomie środowiska lokalnego, w szczególno-
ści urzędu gminy i starostwa powiatowego. Należy wskazać, że kompetencje 
z zakresu pomocy społecznej w imieniu tych organów w wymiarze lokalnym 
realizują kierownicy ośrodków pomocy społecznej. Przy czym, wykonując za-
dania z zakresu pomocy społecznej, organy samorządu terytorialnego mogą 
współpracować z podmiotami niepublicznymi. 

Warto zauważyć, że o ile dla administracji samorządowej podejmowanie 
działań w sferze pomocy społecznej jest obowiązkowe – wynika to z brze-
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mienia art. 2 ust. 2 UoPS – o tyle działalność podmiotów niepublicznych 
ma dobrowolny charakter. Wymieniony przepis do tych podmiotów zali-
cza organizacje społeczne i pozarządowe, Kościół katolicki, ale też osoby 
fizyczne i osoby prawne. Według art. 3 ust. 2 ustawy o działalności po-
żytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. organizacją 
pozarządową jest jednostka nienależąca do sektora finansów publicznych 
i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki niepo-
siadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie przepisów ustaw, 
w tym fundacje i stowarzyszenia (Dz.U. 2003 nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 
W literaturze Iwona Sierpowska (2009, s. 24–28) organizacje społeczne de-
finiuje jako „trwałe zrzeszenia osób fizycznych lub prawnych, niewchodzą-
ce w skład szeroko rozumianego aparatu państwowego i zarazem niebędące 
spółkami prawa prywatnego, wśród których można wymienić stowarzysze-
nia, związki społeczno-zawodowe, samorządy, związki wyznaniowe”. Dzia-
łalność podmiotów niepublicznych jest często sytuowana w ramach sektora 
non profit; jego intensywny rozwój w Polsce nastąpił w pierwszej połowie lat 
90. XX w związku z transformacją ustrojowo-gospodarczą. 

Zamieszczając regulację o współpracy z wymienionymi organizacjami 
społecznymi i  pozarządowymi, ustawodawca dostrzega w  nich – jak się 
wydaje – instrument uzupełniający subsydiarny względem pomocy świad-
czonej rodzinom przez instytucje państwowe, którego zaletą jest znajomość 
środowiska lokalnego i problemów funkcjonujących w nim rodzin. Pomoc 
ta nie ma charakteru alternatywnego w odniesieniu do pomocy państwa, 
ale uzupełniający i  wspomagający. Współpraca powinna odbywać się na 
zasadzie partnerstwa i  zmierzać do wspierania jednostki w  funkcjonowa-
niu w  środowisku rodzinnym i  społeczności. W dziedzinie pomocy spo-
łecznej dużą aktywnością odznaczają się fundacje i  stowarzyszenia, które 
w  swoich celach statutowych posiadają pomoc osobom potrzebującym. 
Przykładowo fundacja może być ustanowiona w celu realizacji celów spo-
łecznie użytecznych w  zakresie ochrony zdrowia lub pomocy społecznej. 
Jednocześnie warto wskazać na rolę w szczególności Kościoła katolickiego 
w zaspokajaniu potrzeb publicznych, działalności dobroczynnej i opiekuń-
czej. Odgrywają one w sposób niekwestionowany ważną rolę w dziedzinie 
kształcenia, ochrony zdrowia i pomocy społecznej w szczególności poprzez 
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prowadzone noclegownie, hospicja, organizowanie posiłków oraz pomocy 
rzeczowej (tamże). Każda z wymienionych form udzielanej pomocy stano-
wi niewątpliwie interwencję dostosowaną do potrzeb określonego środo-
wiska lokalnego, a jej znaczenie dla ochrony socjalnej rodzin dotkniętych 
dysfunkcjonalnością nie może być pomijane.

Zatem poza instytucjami państwowymi, co do których ustawodawca 
wprowadził obowiązek wspierania rodziny, nie bez znaczenia dla środo-
wiska lokalnego pozostają funkcjonujące w  nim podmioty wymienione 
w art. 2 ust. 2 UoPS. Ponadto geneza powstania tych podmiotów, w szcze-
gólności stowarzyszeń oraz różnego rodzaju grup wsparcia, często wywodzi 
się z problemów danego środowiska. Osoby funkcjonujące w ramach wy-
mienionych podmiotów pozostają zazwyczaj w ścisłych kontaktach z po-
szczególnymi grupami i osobami, które tworzą to środowisko. Stąd należy 
przyjąć, że specyfika problemów lokalnej społeczności w  wielu przypad-
kach może być im lepiej znana aniżeli instytucjom państwowym, dlatego 
ich subsydiarna rola w aktywizacji i pomocy rodzinom jest niewątpliwie 
znacząca. Na gruncie społecznej pomocy środowiskowej aktualnie zazna-
cza się trend do tworzenia lokalnych systemów pomocowych, opierających 
się na idei zintegrowanej, międzyresortowej współpracy obejmującej insty-
tucje administracji rządowej i  samorządowej oraz podmioty pozarządo-
we pożytku publicznego. Według tej idei właśnie międzyinstytucjonalne 
współdziałanie stanowi najlepsze narzędzie w  rozwiązywaniu problemów 
funkcjonowania rodziny. W takim przypadku lokalny system pomocy ro-
dzinie to inaczej „[…] zintegrowana międzysektorowa współpraca interdy-
scyplinarnych profesjonalistów, których wysiłki skierowane są na jak naj-
bardziej efektywną ochronę rodziny poprzez świadczenie wysokiej jakości 
wieloaspektowej pomocy oraz tworzenie środowiska przyjaznego rodzinie 
[…]” (Ekspercki Interdyscyplinarny Zespół Operacyjny przy Prokuraturze 
Apelacyjnej w Szczecinie, 2012). 

Międzyinstytucjonalne opisane współdziałania nie obejmują bezpośred-
nio władz lokalnych, które w takim systemie są reprezentowane przez pod-
ległe im podmioty, wśród których można wymienić placówki edukacyjne, 
placówki służby zdrowia, gminną komisję rozwiązywania problemów al-
koholowych, ośrodki pomocy społecznej, a także wprowadzone przepisami 
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ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerw-
ca 2011 r. instytucje asystenta rodziny, rodziny wspierającej oraz placówki 
wsparcia dziennego (WRSPZU, art. 12, art. 18, art. 29). 

Poprzestając na rozważaniach dotyczących międzyinstytucjonalnego 
współdziałania podmiotów reprezentujących władze lokalne i pozarządo-
wych podmiotów użyteczności publicznej, należy wskazać, że obowiązek 
podjęcia interwencji pomocowej udzielanej rodzinie ustawodawca prze-
widział wyłącznie wobec instytucji funkcjonujących w ramach władz lo-
kalnych. 

Pomoc udzielana rodzinie W PoStęPoWaniu 
SądoWym imPlikacją eFektóW czynności inStytucji 
PozaSądoWych 
Instytucje publiczne, działając w  ramach swoich kompetencji, udzielają 
rodzinie wielokierunkowej pomocy, w tym: pedagogicznej, socjalnej, me-
dycznej i psychologicznej, co jest ważne dla wsparcia dla tej podstawowej 
jednostki społecznej. Aby oferowana pomoc przyniosła efekty, rodziny mu-
szą się w nią zaangażować (Długoszewska, 2012, s. 120–122). Niepowo-
dzenia służb pomocy rodzinie w  zakresie oferowanej pomocy zazwyczaj 
wynikają z braku woli współdziałania członka rodziny z tymi instytucjami. 
Gdy pomoc ze strony służb pomocy rodzinie nie przyniesie zamierzonych 
skutków, a sytuacja rodziny lub jej członka wymaga podjęcia stanowczych 
czynności prawnych ingerujących w  sferę praw jednostek, wówczas dal-
szy tok postępowania powinien polegać na skierowaniu sprawy na drogę 
sądową. Sąd opiekuńczy jest obok organów władzy publicznej kolejnym 
podmiotem, na którego generalna norma prawna zawarta w art. 100 KRO 
nakłada obowiązek pomocy rodzinie.

Sąd opiekuńczy jest podmiotem wszczynającym, prowadzącym i decy-
dującym o  zakończeniu postępowania sądowego, w  tym wykonawczego. 
Sąd ten rozpoznaje sprawy w trybie procesowym i nieprocesowym. Sprawy, 
w  których jest prowadzone postępowanie wykonawcze związane z  oma-
wianą dysfunkcjonalnością rodziny, to jest z zakresu władzy rodzicielskiej 
i zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu, są rozpoznawane 
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w trybie nieprocesowym przez sąd rodzinny. Zgodnie z art. 506 KPC sąd 
wszczyna postępowanie nieprocesowe na wniosek, a w przypadkach wska-
zanych w ustawie sąd może wszcząć postępowanie także z urzędu. 

W tym kontekście trzeba wskazać, że zgodnie z art. 512 § 2 KPC cof-
nięcie wniosku w sprawie, która mogła zostać wszczęta z urzędu, jest bez-
skuteczne. Przenosząc powyższe na grunt postępowania o  ograniczenie 
i pozbawienie władzy rodzicielskiej, oznacza to, że cofnięcie wniosku nie 
wywiera skutków procesowych, a  postępowanie toczy się nadal. Inaczej 
ujmując, nie następuje umorzenie postępowania sądowego na podstawie 
art. 355 § 2 KPC w zw. z art. 13 § 2 KPC. Wynika to z tego, że złożenie 
wniosku wszczynającego postępowanie w przedmiocie władzy rodzicielskiej 
nie zmienia charakteru sprawy jako tej, która może być wszczęta z urzędu. 
Wniosek stanowi dla sądu w takiej sprawie impuls do zbadania, czy zacho-
dzą przesłanki określone w przepisach prawa materialnego uzasadniające 
ingerencje w  wykonywanie władzy rodzicielskiej. W  tego rodzaju postę-
powaniu wnioskodawca nie rozporządza w  zasadzie w  żadnym zakresie 
ani przedmiotem, ani biegiem postępowania. Znajduje to potwierdzenie 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego (uchwała SN z dnia 26 lipca 1972 r., III 
CZP 49/72, OSNCP 1973, nr 3, poz. 39). 

Przewidując możliwość wszczęcia postępowania przez sąd opiekuńczy 
z urzędu, art. 506 KPC ani też art. 570 KPC nie określają jednak podstawy 
faktycznej takiego wszczęcia. Podstawa ta wynika z art. 572 KPC. Zgod-
nie z § 1 wymienionego przepisu każdy, komu znane jest zdarzenie uza-
sadniające wszczęcie postępowania z urzędu, jest obowiązany zawiadomić 
o nim sąd opiekuńczy. Natomiast § 2 tego przepisu wymienia podmioty, 
na których w szczególności spoczywa ten obowiązek. Podmiotami tymi są 
między innymi: sądy, prokuratorzy, notariusze, komornicy, organy samo-
rządu i administracji rządowej, organy policji, placówki oświatowe, opieku-
ni społeczni oraz organizacje i zakłady zajmujące się opieką nad dziećmi lub 
osobami psychicznie chorymi. Są to zatem wszystkie te sytuacje, w których 
wskazane instytucje powezmą wiadomość o  dysfunkcjonalności rodziny 
zagrażającej jej poszczególnym członkom. Przy czym katalog instytucji 
określony w art. 572 § 2 KPC nie jest zamknięty. Mianowicie obejmuje on 
także takie podmioty, jak: organizacje społeczne i pozarządowe, fundacje, 



Pomoc rodzinie dysfunkcjonalnej w postępowaniu pozasądowym…

161Praca Socjalna nr 4(33) 2018, S. 145–163

stowarzyszenia, ale też osoby fizyczne i osoby prawne, które udzielają rodzi-
nie pomocy na zasadzie jej dobrowolnego zaangażowania się w nią. 

zakończenie

Reasumując, warto jednak podkreślić, że nieuzasadniona interwencja 
sądu opiekuńczego może mieć negatywny wpływ na stan emocjonalny 
małoletniego dziecka i jego środowisko rodzinne. W związku z tym za-
wiadomienie dokonywane przez poszczególne wymienione uprzednio 
podmioty, zwłaszcza te, które nie posiadają bezpośredniego kontaktu 
z rodziną, powinno zostać poprzedzone wstępnymi czynnościami polega-
jącymi na szerszym zapoznaniu się niepokojącą sytuacją. Szczególna rola 
przypada tu instytucjom pomocy rodzinie, takim jak: ośrodki pomocy 
społecznej i kuratorzy sądowi. 
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Support for a dySfunctional family in eXtrajudicial 
proceedinGS and initiatinG the related court 
proceedinGS

abStract

The article deals with the issue of assistance provided to the family by public 
institutions, in particular focusing on its failure in the aspect of further effect, 
which is the initiation of court proceedings. Institutions, acting within the 
framework of public authorities, provide a dysfunctional family with all kinds 
of help, including pedagogical, social, medical and psychological assistance, 
which is undoubtedly a wide range of support for this basic social unit. The 
article emphasizes that in order for the help offered to be effective, families 
must get involved in it. The failures of the family support services within the 
scope of the assistance offered usually result from the lack of willingness of the 
family member to cooperate with these institutions. If support of the family 
support services does not bring the intended results, and the situation of the 
family or its member requires taking firm legal actions interfering with the 
sphere of the rights of an individual, then the further course of the proceedings 
should consist in directing the case to the court. The considerations include 
the reasons for the initiation and conducting of court proceedings by the 
guardianship court, including the enforcement proceedings, are presented 
when there is a  lack of voluntary involvement of the family members in the 
offered assistance. The role of the guardianship court has been presented in 
the context of the duties that the legislator defined for the court in the field of 
family assistance.
Keywords: family, spouse, parent, child, dysfunction, help
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pó ł k a  z  k S i ą ż k a m i

justyna Hołyst

Recenzja książki: Adam A. Zych (red.), Encyklopedia 
starości, starzenia się i niepełnosprawności, t. 4, 
Fundacja Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski, 
Katowice 2017

W ostatnim czasie (lata 2017 i 2018) niebywale istotnym wydarze-
niem, a tym samym niezwykłym osiągnięciem w literaturze z za-

kresu gerontologii jest ukazanie się pięciotomowej Encyklopedii starości, 
starzenia się i niepełnosprawności; tom pierwszy (A–G), tom drugi (H–O), 
tom trzeci (P–Ś), tom czwarty (T–Ż) oraz tom piąty zawierający: hasła 
uzupełniające (A–Z), bibliografię, netografię, filmografię, dokumenty 
urzędowe, alfabetyczny spis autorów haseł, terminologię kongresową oraz 
płytę CD. W artykule przedstawię szczegółowo tom czwarty, jednak na 
początku zaprezentuję Encyklopedię… jako komplementarną całość, na 
którą składa się pięć tomów. Publikacja ta – dzięki zawarciu w niej wni-
kliwie opracowanych haseł z obszaru nauk humanistycznych, społecznych 
oraz medycznych – staje się pozycją wyjątkową w dziedzinie gerontologii. 
To interdyscyplinarne dzieło, które ukazało się drukiem pod redakcją na-
ukową profesora Adama A. Zycha, jest skarbnicą wiedzy w obszarze/dzie-
dzinie starości, procesu starzenia się i  niepełnosprawności. Przedstawia 
bowiem finalny okres w życiu człowieka, odwołując się m.in. do andra-
gogiki, edukacji, medycyny, filozofii, opieki, polityki społecznej czy pracy 
socjalnej. Spoiwem łączącym to pięciotomowe dzieło w integralną całość, 
a tym samym elementem wyróżniającym je spośród innych encyklopedii 
oraz leksykonów o tematyce starości, jest jego nowoczesny, a także wybie-
gający w przyszłość wymiar. Hasła opracowane w Encyklopedii… porusza-
ją współczesne zagadnienia oraz problematykę związaną ze starością, które 
zarówno obecnie, jak i w przyszłości będą przedmiotem debat i polemiki 
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naukowców oraz praktyków zajmujących się osobami starszymi. Przykła-
dowymi hasłami, zawartymi w  obszernej Encyklopedii…,opracowanymi 
przez wysokiej klasy specjalistów, są m.in.: „ageizm i  dyskryminacja”, 
„aktywne starzenie się”, „cisza w życiu osoby starszej”, „cyfrowi imigran-
ci”, „dyskryminacja z powodu wieku”, „ekskluzja społeczna”, „feminizacja 
starości”, „gerotranscendencja” czy „niefarmakologiczne leczenie choroby 
Alzheiemera”, „orientacja przestrzenna”, „poruszanie się”, „orientacja sek-
sualna a starzenie się”. 

W tomie czwartym Encyklopedii starości, starzenia się i niepełnosprawno-
ści (T–Ż) są poruszane zagadnienia egzystencjonalne oraz problemy zwią-
zane ze starością, takie jak: żałoba, wdowieństwo, ubóstwo i wykluczenie 
społeczne czy ucieczka od starości. Niekwestionowanym walorem tej pię-
ciotomowej publikacji encyklopedycznej jest ponadto jej wymiar epistemo-
logiczny oraz aksjologiczny. Zawarte w omawianym tomie hasła dotyczą 
m.in. takich pojęć, jak: teorie starzenia się, uroda starości, podmiotowość 
oraz kwestii zdrowia i zaburzeń. 

Kolejnym istotnym aspektem, który czyni z  tej encyklopedii pozycję 
jedyną w  swoim rodzaju, jest jej, tak współczesny, a  co więcej – wybie-
gający w przyszłość wydźwięk, wpisujący się w trwający obecnie dyskurs 
dotyczący problematyki starości i  starzejącego się społeczeństwa. Hasła 
objaśniające terminy „telemedycyna” i  „teleopieka”, które są powszechnie 
stosowanymi usługami w Anglii, stanowią przyszłość opieki środowisko-
wej w  Polsce. Natomiast zawarcie w  Encyklopedii… niebywale istotnego 
zagadnienia – „wychowanie do starości”, skłania do refleksji nad obecnym 
stanem przygotowania poszczególnych grup wieku do ostatniej fazy życia, 
czyli do starości. 

Ze względu na holistyczne i  kompleksowe ujęcie problematyki staro-
ści publikacja ta jest niezwykle wartościową pozycją oraz interesującym 
źródłem informacji dla tych wszystkich, którzy pragną nie tylko poznać 
i zrozumieć, ale także zgłębić specyfikę okresu starości, procesu starzenia 
się oraz związanej ze starością niepełnosprawności i/lub niesamodzielności. 
Interdyscyplinarny, praktyczny wymiar tej publikacji sprawia, iż może ona 
być przedmiotem zainteresowania dla osób profesjonalnie zajmujących się 
problematyką starości i niepełnosprawności w sferze naukowej oraz zawo-
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dowej, jak i dla osób prywatnych, w tym opiekunów nieformalnych, którzy 
na co dzień sprawują opiekę nad swoimi bliskimi. Praktycznym wymiarem 
w zakresie sprawowania opieki nad osobą starszą jest przedstawienie w re-
cenzowanym tomie m.in. „techniki wstawania po upadku”, jak również za-
prezentowanie narzędzi do oceny funkcji poznawczych seniora, np. „Testu 
rysowania zegara” czy też „Krótkiej Skali Oceny Funkcji Poznawczych”.

W  perspektywie demograficznego starzenia się ludności, spowodowa-
nego m.in. wydłużeniem przeciętnego czasu trwania życia oraz spadkiem 
liczby urodzeń, mamy do czynienia ze zjawiskiem określanym mianem sta-
rzejącego się społeczeństwa, które jest procesem o  tendencji wzrostowej. 
Prognozuje się, iż w  perspektywie najbliższych dziesięcioleci zjawisko to 
jeszcze się nasili, doprowadzając do istotnych przeobrażeń w proporcjach 
między osobami starszymi i młodymi (zob. Adamczyk, 2017, s. 106). Zmia-
ny zachodzące w strukturze wieku oznaczają, że systematycznie będzie spa-
dać liczba młodych osób w  wieku reprodukcyjnym, wzrośnie natomiast 
liczba osób starszych wymagających wsparcia i  opieki (por. Adamczyk, 
2017, s. 106). Dlatego w ostatnich latach jest widoczne wzmożone zaintere-
sowanie problematyką starzenia się i starości. Z tego względu ukazanie się 
tej encyklopedii, która przez współczesne zestawienie różnorodnych zagad-
nień związanych ze specyfiką starzenia się, starości i niepełnosprawności 
jest wyjątkowym wydarzeniem, które można określić jako powstanie jedy-
nego w swoim rodzaju kompendium wiedzy w dziedzinie gerontologii na 
miarę XXI wieku. 

Odnosząc się do aktualnej sytuacji demograficznej przejawiającej się 
wzrostem populacji osób starszych, Encyklopedia… jest dziełem, które przez 
poruszanie tematyki „wychowania do starości” oraz „uczenia się starości” 
wskazuje na istotę edukacji do starości i w starości. Zagadnienia te nabierają 
szczególnego znaczenia w aspekcie zmiany stereotypowego podejścia do okre-
su starości i przygotowywania się do tego ostatniego etapu życia w zasadzie 
już od dzieciństwa. Proces starzejącego się społeczeństwa wymusza trwałe 
zmiany w życiu i funkcjonowaniu rodzin oraz osób starszych, a także stawia 
wyzwania rządzącym w kwestii podejmowania zmian w pomocy społecznej 
dla osób starszych, polityki senioralnej, czyli w kwestii szeroko rozumianego 
wsparcia i potrzeby stworzenia zintegrowanego modelu opieki, który byłby 


