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Streszczenie 
W artykule scharakteryzowano znaczenie obsługi klienta w handlu elektronicznym, która obecnie stanowi nie 
tylko kluczowy element w pozyskiwaniu i utrzymaniu nabywców, ale również implikuje efektywną sprzedaż. 
Następnie zaprezentowano główne determinanty, jakimi kierują się nabywcy przy wyborze sklepu czy też aukcji 
w Internecie. Dodatkowo w sposób syntetyczny przedstawiono filozofię systemu CRM, jego składniki oraz 
strategie wykorzystywane do jego prawidłowego funkcjonowania. 
W celu dokonania oceny poziomu, jakości obsługi klienta w handlu elektronicznym przeprowadzono autorskie 
badanie ankietowe wśród społeczności Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Uzyskane wyniki ukazały jak istotne staje się świadome i umiejętne zarządzanie relacjami z klientem, zwłaszcza 
przez organizacje prowadzące działalność w Internecie. 
 
Słowa klucze: e-commerce, obsługa klienta, CRM 
 

Customer service as an important element in e-commerce 
 
Summary 
The article describes the importance of customer service in e-commerce, which is now not only a key element in 
acquiring buyers, but also implies effective sales. In connection with the above, the main determinants that the 
buyer follows when choosing a store or auction on the Internet are presented. Additionally, the CRM system 
philosophy, its components and strategies used for its proper functioning are presented in a synthetic way. 
In order to assess the level of customer service quality in e-commerce, a survey was conducted among the 
community of the Faculty of Management and Economics of Services at the University of Szczecin. Obtained 
results showed how important it is to be aware and skillful management of customer relations, especially by 
organizations conducting activities on the Internet. 
 
Keywords: e-commerce, customer service, CRM 
 
1. Wstęp 

Sektor handlowy podlega nieustannym zmianom w czasie oraz przestrzeni  

i dynamicznemu rozwojowi. Konsekwencją tych zmian jest powstanie nowych obszarów 

działalności handlowej, określanych mianem handlu elektronicznego. Gregor i Stawiszyński 

(2002) definiujągo, jako „proces sprzedawania i kupowania produktów oraz usług, a więc 

zawierania transakcji handlowych z wykorzystaniem środków elektronicznych, prowadzony 

za pośrednictwem Internetu”. Inna koncepcja definicyjna przyjmuje, iż e-biznes to 

„przedsięwzięcie z zakresu biznesu, skupiające się wokół pojedynczych transakcji 

elektronicznych, dla których sieci stanowią miejsce wymiany informacji, usług i towarów, 

obejmujących relacje firmy z jego otoczeniem rynkowym”(Skorupska 2017). 

Funkcjonowanie e-biznesu jest warunkowane charakterem makrootoczenia (otoczenie 

dalsze) oraz mikrootoczenia (otocze bliższe). Do otoczenia bliższego przedsiębiorstwa zalicza 

się miedzy innymi klientów, konkurentów, dostawców, ale również pracowników. 

Podmiotyte warunkują jego poprawne funkcjonowanie i rozwój. Klient w handlu 
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elektronicznym określany jest mianem e-konsumenta, którego definiować można, jako osobę 

fizyczną, która odczuwa potrzebę oraz zaspokaja ją za pomocą urządzeń elektronicznych  

z zamiarem połączenia się z siecią globalną (Skorupska 2017). Należy zwrócić szczególną 

uwagę na nowe pokolenia klientów, tak zwanych Digital Natives1. Charakterystyczne dla tej 

grupyjest to, że stanowią ją zazwyczaj osoby, które w zasadzie dorastały w świecie 

technologii informacyjnej, jeszcze nie pracują i są na utrzymaniu rodziców. Cechuje ich 

wielozadaniowość, szybkość w przetwarzaniu informacji oraz względna łatwość poruszania 

się w świecie wirtualnym. Kolejnym podmiotem wpływającym na handel 

elektronicznyokreślonego przedsiębiorstwa jest konkurencja rynkowa. Dotyczy ona zarówno 

sklepów internetowych jak i stacjonarnych, a także osób fizycznych sprzedających konkretne 

produkty. W przypadku dostawcówmożnaz koleiwyróżnić dwie grupy: dostawców produktów 

sprzedawanych przez e-sklepyoraz dostawcówusług. Należy również zwrócić uwagę na 

pracowników sklepów internetowych, którzy odgrywają znaczącą rolę w e-handlu. Powinni 

oni posiadać wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie. 

Otoczenie dalsze przedsiębiorstwa dotyczy ogółu warunków jego działania. 

Przedsiębiorstwo nie jest w stanie zmienić danych uwarunkowań (tj. wpływać na nie 

bezpośrednio jak w przypadku otoczenia bliższego), może jedynie się do nich przystosować. 

Dany obszar zawiera czynniki polityczno-prawne, ekonomiczne, międzynarodowe, 

społeczno-kulturoweoraz technologiczne (Griffin 2012). Stwierdza się, że dane otoczenie ma 

istotny wpływ na funkcjonowanie organizacji, ponieważ przyczynia się do rozwoju 

technologii ułatwiających sprzedaż, zmiany postaw klientów wobec zakupów, a także wzrostu 

ich stopnia przejrzystości i jasności.  

W świecie narastającej technologii coraz częściej pojawia się wiele innowacji, które  

w znacznym stopniu są zorientowane na konsumenta oraz koncentrują się na zmianach w jego 

zachowaniu. Najważniejszym a zarazem najtrudniejszym elementem e-commerce jest obsługa 

klienta. W dobie XXI wieku jest ona realizowana nie tylko przez Internet, ale również przez 

EDI, telewizje kablową i satelitarną, telefonię, karty elektroniczne, Intra- i Extranet. 

2. Istota i znaczenie obsługi klienta 

E-commerce nieustannie ewoluuje tworząc instrumenty i metody działania mające na 

celu zwiększenie atrakcyjności tej formy gospodarki dla konsumentów. Jednym z rozwiązań 

warunkujących poprawne i efektywne funkcjonowanie każdego sklepu jest obsługa klienta. 

Według Kempny (2001) jest to „umiejętność lub zdolność zaspokajania wymagań  

                                                           
1 Osoba, która od dziecka ma styczność z nowoczesnymi technologiami "cyfrowy tubylec", tłum. słownik 
internetowy: https://pl.bab.la 
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i oczekiwań klientów, głównie, co do czasu i miejsca zamawianych dostaw, przy 

wykorzystaniu wszystkich dostępnych form aktywności logistycznej, w tym transportu, 

magazynowania, zarzadzania zapasami, informacją i opakowaniami. Obsługa klienta do tego 

stopnia nadaje sens wszystkim działaniom i procesom logistycznym, że jest współcześnie 

nazywana logistyką klienta”. W dzisiejszych czasach jest to kluczowy element działalności 

handlowej, który ma odzwierciedlenie w pozyskiwaniu klientów oraz wpływa w istotnym 

stopniu na efektywną sprzedaż. Przedsiębiorstwa działające w tym sektorze powinny brać pod 

uwagę wiele ważnych aspektów. Należą do nich przede wszystkim (Kempny 2001):  

 szeroki wybór produktów wraz z ich dostępnością,  

 niezawodność i kompletność dostaw,  

 szybki czas realizacji zamówień,  

 przejrzystość i unowocześnianie strony internetowej,  

 brak problemów podczas zwrotów i reklamacji oraz  

 dokładność w sporządzaniu dokumentacji.  

Należy również wziąć pod uwagę cenę oferowanych produktów, która jest 

wyznacznikiem w podejmowaniu decyzji przez e-klienta odnośnie dokonywania zakupów. 

Inne czynniki wpływające na dane zjawisko totakże: czas i koszt dostawy, opinia innych 

użytkowników oraz renoma sklepu (Miller 2014). W tab. 1 została przedstawiona średnia 

ocena determinant wyboru sklepu lub aukcji w Internecie. Badania zostały przeprowadzone  

w latach 2012-2013. 

Tab.1. Determinanty wyboru sklepu lub aukcji w Internecie 

DETERMINANTA WYBORU ŚREDNIA OCEN 

Cena produktów 4,44 

Czas realizacji zmówienia 4,40 

Kontakt ze sklepem 4,33 

Jakość obsługi przez kuriera 4,27 

Koszt dostawy 4,20 

Niezawodność i opinia o dostawcy (kurierze) 4,09 

Prestiż sklepu 3,93 

Wielkość firmy 3,27 

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Miler i in. 2014). 

Konsument kieruje się głównie ceną produktów oraz czasem realizacji zamówienia. Głównym 

tego powodem jest oszczędność pieniędzy, na którąspołeczeństwo zwraca szczególną uwagę. 

Nawet niewielkie różnice w kwotachoraz czasach realizacji zamówienia mogą wpływać na 

podejmowane przez nich decyzje. Kolejnymi czynnikami, na których skupia się klientsą 
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między innymi: kontakt ze sklepem, jakość obsługi przez kuriera oraz koszt dostawy.  

W mniejszym stopniu klienci biorą pod uwagę niezawodność i opinię o dostawcy (kurierze). 

Wysoki poziom średniej ocen (uzyskanych od klientów) jest jednak dla dostawców istotny, 

gdyż świadczy zarówno o ich zaangażowaniu w prowadzoną działalność, jak  

i usatysfakcjonowaniu i zaufaniu, jakim darzą ich klienci. Najmniejsze znaczenie odgrywa 

prestiż sklepu oraz wielkość firmy, co wynikać może chociażby z jej wirtualnego charakteru.  

Przedsiębiorstwa szczególną uwagę powinny zwracaćna indywidulne podejście do 

klienta kupującego w Internecie, bez względu na wielkość zamówień. Dążąc do zwiększenia 

poziomu, jakości obsługi oraz skróceniaczasu dostaw, konsument osiąga wyższy stopień 

zadowolenia z zakupu. Związek między klientem a firmą nie może, bowiem polegać tylko  

i wyłącznie na czynnościach finansowo–towarowych, gdyż nabywcy żądają poza tym 

spełnienia oczekiwań również na płaszczyźnie wiedzy i empatii. Większość 

firmpowierzchownie dba o swoich klientów, zapominając, iż to właśnie oni generują ich 

dochody i zyski. Niestety, bardzo często klienci nie są traktowani jak partnerzy, lecz jako 

jeden w wielu elementów procesu handlowego, cow efekcie nierzadko powoduje ichprzejście 

do konkurencji. Organizacje powinny, zatem być zorientowane na klientów i brać pod uwagę 

ich oczekiwania. Żadna firma nie może traktować swoich konsumentów, jako zdobytych raz 

na zawsze, dlatego zasadne staje się wprowadzenie systemu zarządzania relacjami z klientem 

tzw. Customer Ralationship Management (CRM). 

„CRM to strategia/model biznesowy […], polegający na budowaniu lojalności klientów 

wobec przedsiębiorstwa/marki poprzez rozwijanie długoterminowych korzystnych dla obu 

stron związków z zastosowaniem najnowszych osiągnięć technologii przetwarzania 

informacji” (Deszczyński 2011). Newell z kolei definiuje CRM jako „próbę zmodyfikowania 

zachowania klientów w czasie oraz wzmocnienie więzi pomiędzy nimi a firmą. CRM, jako 

prawdziwy proces indywidualnego podejścia do klienta, przenosi nas od tradycyjnego celu, 

jakim było zdobycie nowych nabywców za wszelką cenę, do zatrzymania obecnych klientów; 

od udziału w rynku do udziału w portfelu oraz od dokonywania krótkoterminowych transakcji 

do rozwinięcia długookresowej wartości klienta. Zatem celem CRM jest zwiększenie 

wielkości relacji dla klienta, z korzyścią dla niego i zyskiem dla firmy”(Wereda 2009). 

Na podstawie powyższych definicji można wywnioskować, iż przedsiębiorstwa 

powinny zrozumieć istotę wartości klientów oraz wyróżnić konkretne ich segmenty w taki 

sposób, aby w pełni zadowolić konsumentów, co wpłynie również na zysk oraz silną pozycje 

przedsiębiorstwa na rynku. Dostosowanie przekazu do indywidulanych preferencji nabywców 
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oraz ich potencjału spowoduje, że dana organizacja będzie w stanie nawiązać z nimi 

długotrwałe relacje. 

Kluczowe składniki systemu CRM zostałyprzedstawione na rys. 1. Jednym  

z elementówjest lojalność klienta. Odgrywa ona ważną rolę w funkcjonowaniu 

przedsiębiorstwa, gdzie obie strony procesu handlowego w równym stopniu powinny spełniać 

dany warunek wzajemnie wobec siebie. W przypadku odejścia od tej zasady przykrą 

konsekwencją może być utrata klientów. Kolejnymi istotnymi elementami są poznawanie 

oraz utrzymywanie kontaktu z nabywcami, czyli zdobywanie o nich wiedzy między innymi 

poprzez położenie nacisku na interpretacje zebranych danych, codo ich potrzeb. Właściwie 

skonstruowana baza w CRM pozwala zarządzać kampaniami reklamowymi, które można 

prowadzić na dwa sposoby. Pierwszy z nich jest określany mianem marketingu 

defensywnego, który wiąże się z utrzymaniem dotychczasowego potencjału konsumenckiego. 

Drugi natomiast, nazywany jest marketingiem agresywnym i ma na celu zwiększenie liczby 

klientów oraz wielkości sprzedaży. Kolejnymelementem CRM jest personalizacja klientów, 

zajmująca się określeniem potrzeb i oczekiwań klientów oraz kosztów ich realizacji.  

 

Rys.1. Składniki CRM. Źródło: opracowanie własne na podstawie Wereda 2009 

Natomiast, jakośćw znacznym stopniu decyduje o efektywności systemu CRM. Istotna 

zatemstaje się jej interpretacja. Zgodnie z normą ISO 9000 jakość oznacza „ogół cech  

i właściwości związanych ze zdolnością do zaspokajaniabieżących i przyszłych potrzeb. 

Określanie, jakości przez klienta jest wynikiem porównania usługi oczekiwanej z usługą 

otrzymaną. Jest to różnica miedzy tym, co klient ma nadzieje otrzymać, a tym, co definiuje 

jako rzeczywiste świadczenia, które uzyskał" (Wereda 2009). 

Poznawanie

Kontakt

Zarządzanie 
kampaniami

Personalizacja

Jakość

Lojalność

Segmentacja
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System CRM powstał w celu dostosowania się do potrzeb klientów zamiast kierowania 

się bezpośrednio do osoby. W myśl tej zasady powinno zwrócić się uwagę na produkt, a nie 

na tym, kto jest jego nabywcą. Od dłuższego czasu nie istnieje pojęcie „typowego klienta”, 

dlatego należy skupiać się na pytaniu, „co”, a nie, „kto”. System CRM do sprawnego 

funkcjonowania wykorzystuje trzy główne strategie (Buchnowska 2006):  

 CRM operacyjny, 

 CRM analityczny, 

 CRM interakcyjny. 

Podstawowym zadaniem CRM operacyjnego jest stworzenie bazy danych  

o klientach.Dzięki niemu każdy ma dostęp do spójnych informacji oraz profilu potencjalnego 

nabywcy. Źródła tych danych wywodzą się z systemów działających w przedsiębiorstwach, 

do których należą systemy, MRP/ERP, SCM, finansowo-księgowe, kontroli płatności, punkty 

sprzedaży i Call Center. Stwierdza się, że scalenie ich daje efekt synergii i warunkuje 

całkowite korzystanie z możliwości, jakie stwarza CRM. 

Drugą strategią CRM, która wspiera zarządzanie relacjami z klientami jest CRM 

analityczny. Zawiera on szczegółowe rozwiązania w ocenie i prognozowaniu oraz pozwala 

wyróżnić konsumentów, którzy przynoszą zyski. Wielowymiarowa segmentacja daje 

możliwościwyróżnienia ujednoliconych grup nabywców. CRM analityczny w porównaniu do 

operacyjnego stanowi zaledwie środek, dzięki któremu przedsiębiorstwo jest w stanie 

utrwalać relacje z klientami. Doświadczenie, które powstaje ztych relacji umożliwia śledzenie 

działań konsumentów na podstawie danych zebranych z operacyjnych systemów CRM. 

Ostatnią a zarazem najważniejszą strategią obszaru CRM jest CRM interakcyjny. Ma on 

na celu usprawnienie bezpośredniego kontaktu z klientem oraz zbudowanie właściwej relacji 

poprzez zapewnienie ciągłej i dogodnej komunikacji, którą umożliwiają takie media jak: 

telefon, Internet, poczta tradycyjna czy wizyty osobiste. Nie powinno mieć znaczenia to, 

jakim kanałem komunikacji będzie złożone zamówienie, ponieważ bardzo ważne jest by były 

one traktowane z równą uwagą. Zastosowana technologia ma za zadanie integrować i na 

bieżąco umieszczać w jednej centralnej bazie zebrane wcześniej informacje, zdobyte poprzez 

wyżej wymienione media.  

Przedsiębiorstwa wciąż poszukują konkretnych informacji by w jak najlepszym stopniu 

zaspokoić potrzeby klientów. W dzisiejszych czasach spełniają ten cel dzięki witrynom 

internetowym, na których są umieszczane bieżące informacje, a także występuje możliwość 

zmiany adresu czy śledzenia drogi zamówienia. Handel elektroniczny koncentruje się na 
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zapewnieniu jak największego wyboru produktów i usług. Motywuje to klientów do 

powracania na daną stronę internetową oraz częstszego dokonywania zakupów.  

3. Badanie rynku handlu elektronicznego 

Podstawowym celem opracowania jest ocena, jakości obsługi klienta w handlu 

elektronicznym. Grupę docelową stanowiła społeczność Uniwersytetu Szczecińskiego  

z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług (WZiEU US). Pomiary zostały przeprowadzone 

w dniu 25.04.2018 roku za pomocą kwestionariusza papierowego. Kwestionariusz był w pełni 

anonimowy, składał się z 6 pytań zamkniętych, 4 półotwartych oraz metryczki. Do badania 

przystąpiło 108 respondentów, z czego 68 osób stanowiły kobiety, a pozostałe 47 mężczyźni. 

83% stanowiły osoby w wieku 18-25 lat, 6% - 26-30 lat, a pozostałe 11% osoby powyżej 30 

lat. 

W danym badaniu przedstawiono pytania związane z oferowanymi usługami  

w sklepach internetowych. W pierwszej kolejności zbadano, jaka liczba spośród 

respondentów korzysta z tego typu usług. Wyniki przedstawia tab. 2. 

Tab.2Dane natemat korzystania z usług w sklepach internetowych wśród społeczność WZiEU US 

Czy korzysta 
Pan/Pani z usług 

sklepów 
internetowych? K

O
B

IE
T

Y
 

T
A

K
 

SK
O

R
Z

Y
S

T
A

Ł
A

M
 

T
Y

L
K

O
 R

A
Z

 

N
IE

 

M
Ę

Ż
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Z
Y

Ź
N

I 

T
A

K
 

SK
O

R
Z

Y
S

T
A

Ł
E

M
 

T
Y

L
K

O
 R

A
Z

 

N
IE

 

18-25 lat 53 51 1 1 36 35 0 1 

26-30 lat 4 4 0 0 3 3 0 0 

Powyżej 30 lat 10 8 0 2 2 2 0 0 

RAZEM 67 63 1 3 41 40 0 1 

Źródło: opracowanie własne 

Na pytanie dotyczące korzystania z usług sklepów internetowych aż 103 osoby odpowiedziały 

„TAK”, „skorzystałam tylko raz” jedna osoba, zaś pozostałe 4 osoby nigdy nie skorzystały z 

usług sklepów internetowych. W przedziale wiekowym 18-25 latnajwięcej kobiet i mężczyzn 

decyduje się na tego typu zakupy, ponieważ młodzi ludzie chętniej i częściej używają 

nowoczesnych urządzeń technologicznych, które towarzyszyły im w czasie dorastania. 

Natomiast pozostałe przedziały wiekowe wykazują znacznie mniejszą aktywność w badanym 

obszarze.  
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W dalszej kolejności zbadano, z jaką częstotliwością dane osoby używają stron 

internetowych w celu składania zamówienia, co przedstawia tab. 3. 

Tab. 3 Dane natemat częstotliwości korzystania z usług w sklepach internetowych wśród społeczność  
WZiEU US 

Jak często 
korzysta Pan/Pani 
z usług sklepów 
internetowych? 

K
IL
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 R
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Z
Y

 W
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M

IE
S

IĄ
C

E
 

R
Z

A
D

Z
IE

J 

KOBIETY 20 19 12 5 8 

18-25 lat 17 15 9 4 7 

26-30 lat 1 1 1 1 0 

Powyżej 30 lat 2 3 2 0 1 

MĘŻCZYŹNI 11 11 9 4 5 

18-25 lat 11 9 9 2 4 

26-30 lat 0 1 0 2 0 

Powyżej 30 lat 0 1 0 0 1 

Źródło: opracowanie własne 

Rodzaj wybieranego asortymentu jest bardzo ważnym źródłem wiedzy o klientach, 

ponieważ dzięki temu przedsiębiorstwo w większym stopniu może dostosować się do ich 

potrzeb. W celu określenia poziomu obsługi doświadczanej przez społeczność Wydziału 

Zarządzania i Ekonomiki Usług US zostało zadane kolejne pytanie, którego wyniki 

przedstawiono w tab. 4. 

Tab.4 Informacje natemat poziomu obsługi klientów w sklepach internetowych 

Na jakim poziomie według 
Pani/Pana kształtuje się 

doświadczana przez Panią/Pana 
obsługa? 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

5 22 10 

4 35 26 

3 7 3 

2 0 0 

1 0 0 

Źródło: opracowanie własne 
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W zaprezentowanej Tab. 4 ocena 5 świadczy o bardzo wysokim poziomie obsługi 

klienta, natomiast 1 o bardzo niskim. Większość respondentów ocenia ich poziom na bardzo 

wysoki lub wysoki, natomiast żadna z przebadanych osób nie przyznała dwóch najniższych 

ocen (1 i 2). Czynniki, które wpłynęły na decyzje respondentów odnośnie ocen mają istotny 

wpływ na kształtowanie obsługi klienta. Zostały one przedstawione w tab. 5. 

Tab.5 Determinanty wpływające na wysoki poziom obsługi klienta w Internecie 

Co według Pana/Pani wpływa na wysoki poziom obsługi klienta w Internecie? 

Czynniki Ilość osób 

Szybkość realizacji zamówienia 66 

Szeroki asortyment 63 

Przejrzystość strony internetowej 57 

Różne formy płatności 47 

Łatwość zwrotów i reklamacji 47 

Źródło: opracowanie własne 

Każda z podanych determinant odgrywa bardzo ważną rolę przy zakupach online.  

W celu podniesienia, jakości obsługi klienta, wymienione wyżej elementy należy ciągle 

doskonalić. Spośród podanych czynników najlepiej oceniana jest szybkość realizacji 

zamówienia, zaś najgorzej dostępność różnych form płatności oraz łatwość zwrotów  

i reklamacji. Należy, więc zwrócić uwagę na uproszczenie procesu zamawiania oraz 

płatności. 

Pomimo wielu zalet związanych z zakupami internetowymi, większość przebadanych 

osób wciąż preferuje nabywanie produktów w sklepach stacjonarnych (Tab. 6). Nieznaczny 

odsetek respondentów wybiera sklepy internetowe. 

Tab.6 Dane na temat miejsca zakupu 

Gdzie częściej robi Pan/Pani 
zakupy? 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

W sklepach Internetowych 8 6 

W sklepach stacjonarnych 48 26 

Po równo w obu sklepach  12 8 

Źródło: opracowanie własne 

4. Zakończenie 

W każdym przedsiębiorstwie jednym z najważniejszych elementów jest klient. Dzięki 

systemom wspomagającym jego obsługę, do których należy między innymi CRM, firma 

może sprawniej i trafniej dążyć do zaspokajania potrzeb konsumenta, co pozytywnie wpływa 
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na jego zadowolenie. W dzisiejszych czasachobsługa klienta realizowana jest nie tylko przez 

bezpośredni kontakt, ale również poprzez coraz bardziej rozwijające się strony internetowe. 

Przeprowadzona analiza pokazała, iż w świecie ciągle rozwijających się technologii, 

przebadana społeczność w dalszym ciągu woli robić zakupy w sklepach stacjonarnych niż 

internetowych. Wynika to z braku zaufania oraz braku przekonania, co do zakupów  

w sieci.Nie oznacza to jednak, że obsługa klienta w e-commerce jest niżej oceniana. W 

świetle przeprowadzonych badań stwierdza się, iż jakość obsługi e-klienta kształtuje się na 

wysokim poziomie.  

Przedsiębiorstwa ciągle rywalizują ze sobą w celu pozyskiwania nowych klientów oraz 

poszukują sposobów na podwyższenie, jakości obsługi, która zagwarantuje im długotrwałe 

relacje z nabywcami. Profesjonalizm oraz zaangażowanie wpływa nie tylko na zwiększenie 

satysfakcji klienta, ale również na wysoką renomę organizacji. 
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Streszczenie 
Problematyka zawarta w prezentowanym artykule dotyczy wartości, które są szczególnie cenione przez młodzież 
kończącą edukację na etapie szkoły średniej. Na temat wartości i systemu wartości pisano i mówiono już bardzo 
dużo, ale trzeba też zauważyć, że wiele z tych rozważań miało charakter teoretyczny i raczej nie dotyczyło osób 
będących w przełomowym okresie kończenia edukacji na poziomie szkoły średniej. Tymczasem jest to etap  
w życiu każdego człowieka bardzo ważny, może powiedzieć, że prawdziwie przełomowy.  
Artykuł ten tylko w niewielkim stopniu odwołuje się do rozważań zawartych w literaturze. Bardziej jest on 
opracowaniem empirycznym niż teoretycznym, gdyż opiera się na badaniach zrealizowanych 
wystandaryzowanym kwestionariuszem M. Rokeachana grupie młodzieży kończącej edukację w szkołach 
średnich.  
 
Słowa kluczowe: młodzież, wartości, system wartości, adolescencja, matura. 
 

Values valued by young people finishing education at the high school stage 
 
Summary 
The issues contained in the presented article concern values that are particularly valued by young people 
finishing education at the high school stage. A lot has been written and spoken about the value and system of 
values, but it should also be noted that many of these considerations were of a theoretical nature and did not 
concern people who were in a crucial period of graduating from high school level. Meanwhile, this is a stage in 
the life of every person very important, he can say that it is truly a breakthrough. 
This article only slightly refers to the considerations contained in the literature. It is more an empirical than  
a theoretical one, as it is based on research carried out with a standardized questionnaire by M. Rokeach on  
a group of young people graduating from high school education. 
 
Keywords: youth, values, value system, adolescence, matura. 
 
1. Wstęp 

System wartości jest niezwykle istotnym aspektem organizującym sposób 

funkcjonowania każdego z nas. To właśnie od wartości, które uważamy za ważne zależy 

sposób zachowania wobec drugiego człowieka, wobec nas samych i w ogóle wobec całego 

otaczającego nas świata (Bober 2005). Hierarchia przestrzeganych wartości określa, że 

decydujemy się w konkretnych sytuacjach zachować tak, a nie inaczej, wybieramy takie a nie 

inne priorytety, podejmujemy takie a nie inne działania, decydujemy się na wybór takiego 

a nie innego kierunku kształcenia, a w przyszłości na wybór takiej a nie innej pracy 

zawodowej.  

Znaczące wybory życiowe dokonują się często już w okresie dojrzewania, który 

określany jest też adolescencją. Jak twierdzi Kielar-Turska (2000), okres dorastania „jest 

ogromnie zróżnicowany interindywidualnie i trudno wyznaczyć granice odnoszące się do 

wszystkich jednostek w każdej kulturze”. Inaczej określając, można stwierdzić, że każdy 

młody człowiek rozwija się w sposób indywidualny. Zawsze jednak adolescencja jest czasem 
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radykalnych zmian fizycznych i psychicznych, które umożliwiają spełnienie zadań, ról 

właściwych człowiekowi dorosłemu. Jest czasem, kiedy trzeba podjąć decyzje o dalszym 

kierunku kształcenia lub o podjęciu konkretnej pracy. 

Wprawdzie system wartości kształtuje się i zmienia przez całe życie, to jednak  

w okresie dorastania następuje jego krystalizacja. Dorastanie to niezwykle istotny czas  

w życiu każdego człowieka i od jego przebiegu zależy bardzo wiele, w tym także ostateczny 

kształt preferowanego systemu wartości (Dyczewski 2007). W ogóle wiek adolescencji jest 

istotnym okresem w rozwoju osobowości, gdyż rozwija się wtedy samoświadomość zarówno 

celów, jak i zadań życiowych, kształtuje się samoocena i krytycyzm w stosunku do siebie  

i innych. W tym okresie kształtuje się również wola i charakter, krystalizują się 

zainteresowania i uzdolnienia, a także budowany jest w konkretnych kierunkach system 

cenionych wartości (Cwynar 2006). Następuje przechodzenie od wymagań zewnętrznych, 

wyrażonych w formie reguł zachowania się i przepisów, w wymagania wewnętrzne, a więc 

system potrzeb, nakazów moralnych, motywów, odczuwany przez jednostkę, jako 

wewnętrzny przymus lub nakaz postępowania w określony sposób. Młody człowiek 

stopniowo z istoty zupełnie zewnątrzsterownej, o której decydują inni dorośli przemienia się  

w wewnątrzsterowną, gotową do podejmowania samodzielnych i poważnych decyzji 

życiowych. Aby te decyzje były trafne i wartościowe powinny opierać się na kardynalnych, 

ważnych społecznie wartościach, obiektywnie dobrych dla jednostki i społeczeństwa 

(Denek 2000).  

W literaturze przedmiotu bardzo różnie definiuje się wartości. Przykładowo  

S. H. Schwartza (2001, s. 701) wartości ludzkie definiuje, jako „cele ponadsytuacyjne, 

pełniące funkcje zasad regulujących życie jednostki lub grupy. Wartości wyznaczają 

standardy tego, co pożądane przy ocenie zachowań, zdarzeń i ludzi (w tym własnej osoby), 

przy formowaniu i wyrażaniu postaw, wreszcie wyborze i uzasadnianiu działań”. Natomiast 

Rokeach, którego koncepcja w niniejszym opracowaniu jest wiodąca uważa, że wartości są 

trwałymi przekonaniami dotyczącymi preferowanych przez jednostkę lub społeczeństwo 

sposobów postępowania oraz ostatecznych stanów egzystencji. Tworzą one hierarchiczny 

system, którego poszczególne elementy (wartości) uporządkowane są według subiektywnie 

ocenianej przez jednostkę ważności oraz użyteczności w zakresie regulacji jej zachowania. 

Rokeach wyróżnił dwie podstawowe grupy wartości: ostateczne (stanowiące najważniejsze, 

niezależne od sytuacji cele ludzkiego życia) i instrumentalne (dotyczące ogólnych sposobów 

postępowania, a także środków istotnych przy realizacji celów ostatecznych) (za: Brzozowski 

1989). Zdaniem Rokeacha wyróżnić więc można: 
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 w a r t o ś c i  i n s t r u m e n t a l n e  –  czyli takie, które określają uznane sposoby 

zachowania się. Zaliczyć do nich można wartości moralne i kompetencyjne. Te pierwsze 

(moralne) koncentrują się na stosunkach interpersonalnych i dotyczą głównie: 

grzeczności, miłości, wrażliwości, uczciwości, itp.; 

 w a r t o ś c i  o s t a t e c z n e -  są przekonaniami na temat uznawanych ostatecznych 

celów egzystencji. Wśród nich są wartości społeczne i indywidualne. Społeczne – 

skoncentrowane są na sprawach społecznych, np. pokój na świecie, bezpieczeństwo 

rodziny. Indywidualne – koncentrują się na sprawach indywidualnych, dotyczących 

jednostki, np. zbawienie, harmonia wewnętrzna, mądrość (za: Bidziński 2006). 

Zgodnie z ujęciem M. Rokeacha, wartości instrumentalne są niejako dopuszczalnymi 

środkami do realizacji wartości ostatecznych. Można, zatem powiedzieć, że wartości 

instrumentalne dotyczą bardziej tego, co jest blisko człowieka, tego, kim jest i jaki chciałby 

być. Natomiast wartości ostateczne dotykają sfer dalszych, choć również niezwykle ważnych.  

2. Materiał i Metody 

Wyniki z badań prezentowanych w niniejszym artykule opierają się na materiale 

empirycznym zgromadzonym w wyniku zastosowania wystandaryzowanej „Skali Wartości” 

Miltona Rokeach. Skala ta składa się z listy 18 wartości ostatecznych i 18 wartości 

instrumentalnych. Zadanie badanego polega na porangowaniu wartości ze względu na ich 

ważność. Rangowania dokonuje się oddzielnie dla wartości ostatecznych i instrumentalnych. 

W badaniach udział wzięło 23 maturzystów z lubelskich szkół średnich. Ich wybór był 

losowy. Prosiłam znajome nauczycielki uczące w klasach maturalnych o wręczenie swoim 

przypadkowym uczniom kwestionariuszy podczas zajęć wychowawczych. Zaznaczałam, że 

nie muszą to być uczniowie mający wybitne osiągnięcia i zależy mi na grupie jak najbardziej 

różnorodnej. Ostatecznie w badaniach wzięło udział 19 dziewcząt i 4 chłopców.  

Tak zebrany materiał badawczy został poddany sprawdzeniu i odpowiedniej analizie 

statystycznej. Wyliczeń dokonano przy pomocy programu STATISTICA 6.0. Wyniki z badań 

przedstawiono w tabelach, następnie poddane je dyskusji i na koniec sformułowani wnioski.  

3 Wyniki 

W toku prowadzonych badań dokonano analizy materiału empirycznego uzyskanego  

z wykorzystania „Skali Wartości” M. Rokeacha. Uzyskane dane empiryczne przeanalizowano 

w zakresie średniej i rangi. W ten sposób zanalizowano zakres wartości ostatecznych 

 i instrumentalnych.Uzyskane wyniki zilustrowano w tabelach. 
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Tab. 1. System wartości ostatecznych badanych maturzystów 

Wartości ostateczne Średnia (M) Ranga (R) 

Bezpieczeństwo narodowe (zabezpieczenie przed napaścią) 13,31 16 

Bezpieczeństwo rodziny (troska o najbliższych) 2,66 1 

Dojrzała miłość (bliskość seksualna i duchowa) 4,17 2 

Dostatnie życie (dobrobyt) 7,93 8 

Mądrość (dojrzałe rozumienie życia) 7,48 7 

Poczucie dokonania (wniesienie trwałego wkładu) 10,45 10 

Poczucie własnej godności (samopoważanie) 6,62 4 

Pokój na świecie (świat wolny od wojen i konfliktów) 11,52 12 

Prawdziwa przyjaźń (bliskie koleżeństwo) 7,00 6 

Przyjemność (miłe uczucia, brak nadmiernego pośpiechu) 11,41 11 

Równowaga wewnętrzna (brak konfliktów wewnętrznych 6,90 5 

Równość (braterstwo, jednakowe szanse dla wszystkich) 13,31 16 

Szczęście (radość, zadowolenie) 6,17 3 

Świat piękna (piękno natury i sztuki) 15,31 17 

Uznanie społeczne (poważanie, podziw) 13,21 15 

Wolność (niezależność osobista, wolność wyboru) 8,24 9 

Zbawienie (zbawienie duszy, życie wieczne) 12,72 13 

Życie pełne wrażeń (podniecające, aktywne) 12,79 14 

Źródło: badania własne 

Pierwszą grupą wartości w ramach wartości ostatecznych, którą analizowano 

szczegółowo były wartości społeczne. W ich zakres wchodzą następujące wartości: 

bezpieczeństwo narodowe, pokój na świecie, równość, świat piękna, uznanie społeczne. 

Analizę wyszczególnionych wartości przedstawiono w tab.2.  

Kolejna grupa wartości wchodząca w zakres wartości ostatecznych to tzw. wartości 

osobiste. Dotyczą tego, co interpersonalnie i bezpośrednio może wiązać się z badanymi. Do 

tej grupy wartości zalicza się, więc: bezpieczeństwo rodziny, dojrzałą miłość, dostatnie życie, 

mądrość, poczucie dokonania, poczucie własnej godności, prawdziwą przyjaźń, przyjemność, 

równowagę wewnętrzną, szczęście, wolność, zbawienie, życie pełne wrażeń. 

W tab. 3 ukazano dane dotyczące hierarchii wartości w obrębie wybranej grupy, tj. 

wyszczególnionych wyżej wartości osobistych.  
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Tab. 2. Wartości społeczne badanych osób 

Wartości społeczne z wartości ostatecznych Średnia (M) Ranga (R) 

Bezpieczeństwo narodowe (zabezpieczenie przed napaścią) 13,31 3 

Pokój na świecie (świat wolny od wojen i konfliktów) 11,52 1 

Równość (braterstwo, jednakowe szanse dla wszystkich) 13,31 3 

Świat piękna (piękno natury i sztuki) 15,31 4 

Uznanie społeczne (poważanie, podziw) 13,21 2 

Źródło: badania własne 

Tab. 3. Wartości osobiste badanych osób 

Wartości osobiste z wartości ostatecznych Średnia (M) Ranga (R) 

Bezpieczeństwo rodziny (troska o najbliższych) 2,66 1 

Dojrzała miłość (bliskość seksualna  
i duchowa) 

4,17 2 

Dostatnie życie (dobrobyt) 7,93 8 

Mądrość (dojrzałe rozumienie życia) 7,48 7 

Poczucie dokonania (wniesienie trwałego wkładu) 10,45 10 

Poczucie własnej godności (samopoważanie) 6,62 4 

Prawdziwa przyjaźń (bliskie koleżeństwo) 7,00 6 

Przyjemność (miłe uczucia, brak nadmiernego pośpiechu) 11,41 11 

Równowaga wewnętrzna (brak konfliktów wewnętrznych 6,90 5 

Szczęście (radość, zadowolenie) 6,17 3 

Wolność (niezależność osobista, wolność wyboru) 8,24 9 

Zbawienie (zbawienie duszy, życie wieczne) 12,72 12 

Życie pełne wrażeń (podniecające, aktywne) 12,79 13 

Źródło: badania własne 

Kwestionariusz wartości M. Rokeacha oprócz wartości ostatecznych diagnozuje 

również wartości instrumentalne. W tej grupie znalazły się, więc następujące wartości: 

ambitny, czysty, intelektualista, kochający, logiczny, niezależny, obdarzony wyobraźnią, 

odpowiedzialny, odważny, opanowany, o szerokich horyzontach, pogodny, pomocny, 

posłuszny, uczciwy, uprzejmy, uzdolniony, wybaczający. Tak jak poprzednio badani mieli za 

zadanie uporządkować wyszczególnione wartości. Dlatego też poszczególnym wartościom 

nadano określone rangi. Dane uwzględniające system wartości instrumentalnych badanych 

maturzystów przedstawione zostały za pomocą tabeli 4. 
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Tab. 4. System wartości instrumentalnych badanych maturzystów 

Wartości instrumentalne Średnia 
(M) 

Ranga 

(R) 

Ambitny (pracowity, z aspiracjami) 6,38 4 

Czysty (zadbany, schludny) 10,52 11 

Intelektualista (inteligentny, myślący) 9,66 8 

Kochający (czuły, delikatny) 3,97 1 

Logiczny (konsekwentny, rozumny) 10,41 10 

Niezależny (nie podporządkowany nikomu, samodzielny) 9,17 7 

Obdarzony wyobraźnią (śmiały, twórczy) 12,62 17 

Odpowiedzialny (niezawodny, rzetelny) 6,28 3 

Odważny (broniący swoich przekonań) 10,97 13 

Opanowany (powściągliwy, zrównoważony) 10,79 12 

O szerokich horyzontach (o otwartym umyśle) 11,97 15 

Pogodny (wesoły, niefrasobliwy) 8,24 6 

Pomocny (pomocny, niosący pomoc) 6,66 5 

Posłuszny (wypełniający polecenia, pełny szacunku) 14,10 18 

Uczciwy (niezdolny do oszustwa, szczery, prawdomówny) 5,83 2 

Uprzejmy (życzliwy, grzeczny wobec innych) 10,21 9 

Uzdolniony (o dużych umiejętnościach) 12,34 16 

Wybaczający (gotowy do wybaczania innym) 11,07 14 

Źródło: badania własne 

Podobnie jak w poprzednim przypadku dokonano również analizy wartości 

kompetencyjnych i moralnych składający się na system wartości instrumentalnych tab. 5 i 6. 
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Tabela 5. Wartości kompetencyjne badanych osób 

Wartości kompetencyjne a wartości instrumentalnych Średnia 
(M) 

Ranga 

(R) 

Ambitny (pracowity, z aspiracjami) 
6,38 1 

Czysty (zadbany, schludny) 
10,52 4 

Intelektualista (inteligentny, myślący) 
9,66 2 

Logiczny (konsekwentny, rozumny) 
10,41 3 

Obdarzony wyobraźnią (śmiały, twórczy) 
12,62 8 

Opanowany (powściągliwy, zrównoważony) 
10,79 5 

O szerokich horyzontach (o otwartym umyśle) 
11,97 6 

Uzdolniony (o dużych umiejętnościach) 
12,34 7 

Źródło: badania własne 

Tabela 6. Wartości moralne badanych osób 

Wartości moralne z wartości instrumentalnych Średnia 
(M) 

Ranga 

(R) 

Kochający (czuły, delikatny) 
3,97 1 

Niezależny (nie podporządkowany nikomu, samodzielny) 
9,17 6 

Odpowiedzialny (niezawodny, rzetelny) 
6,28 3 

Odważny (broniący swoich przekonań) 
10,97 8 

Pogodny (wesoły, niefrasobliwy) 
8,24 5 

Pomocny (pomocny, niosący pomoc) 
6,66 4 

Posłuszny (wypełniający polecenia, pełny szacunku) 
14,10 10 

Uczciwy (niezdolny do oszustwa, szczery, prawdomówny) 
5,83 2 

Uprzejmy (życzliwy, grzeczny wobec innych) 
10,21 7 

Wybaczający (gotowy do wybaczania innym) 
11,07 9 

Źródło: badania własne 

4. Dyskusja wyników badań własnych 

Na podstawie zamieszczonego zestawienia tabelarycznego nr 1można stwierdzić, że 

badani maturzyści najwyżej cenią takie wartości, jak: bezpieczeństwo rodziny (ranga 1, M= 2, 

66), dojrzałą miłość (ranga 2; M=3, 06), szczęście ujmowane jako radość, zadowolenie  
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z życia (ranga 3; M=6, 17). Są to bowiem wartości, które najczęściej znajdowały się na 

pierwszej pozycji, dlatego uzyskały najniższe wartości średnich i zarazem najpierwsze rangi.  

Stosunkowo najniżej maturzyści doceniają zaś: świat piękna (ranga 17; M= 15,31), 

bezpieczeństwo narodowe (ranga 16; M= 13,31), równość (ranga 16- wiązana z poprzednio 

wyszczególnioną wartością; M=13,31). Można zatem zauważyć, że respondenci skupiają się 

głównie na szczęściu swoim i szczęściu oraz bezpieczeństwie swoich najbliższych.  

Z analizy danych przedstawionych w tabeli 2 wynika, że spośród wyszczególnionych 

wartości maturzyści najwyżej cenią pokój na świecie (M = 11,52; ranga 1). Na następnym 

miejscu jest uznanie społeczne, poważanie (M = 13,21; ranga 2). Wniosek, więc z tego, że 

uznanie społeczne związane z poważaniem i okazywanym szacunkiem są wartościami 

docenianymi przez badanych.  

Dopiero na dalszych pozycjach znalazły się takie wartości, jak bezpieczeństwo 

narodowe i równość (rangi 3). Najniżej spośród wskazanych wartości badani cenią świat 

piękna.  

Z analizy zamieszczonych danych empirycznych wynika również to, że spośród 

różnych wartości osobistych badani maturzyści najwyżej cenią sobie bezpieczeństwo rodziny 

(M = 2,66; ranga 1). Na następnym miejscu znajduje się dojrzała miłość ujmowana jako 

bliskość seksualna i duchowa (M = 4,17; ranga 2). Natomiast trzecią wysoko cenioną 

wartością jest szczęście rozumiane jako radość i zadowolenie (M = 6,17; ranga 3). Dopiero na 

dalszych pozycjach jest poczucie własnej godności (ranga 4), równowaga wewnętrzna (ranga 

5), prawdziwa przyjaźń (ranga 6), mądrość (ranga 7), dostatnie życie (ranga 8), wolność 

(ranga 9) i poczucie dokonania (ranga 10).  

Spośród różnych wartości osobistych stosunkowo najmniej doceniają przyjemność 

(ranga 11), zbawienie (ranga 12) i życie pełne wrażeń (ranga 13). Nie doceniają, więc wartości 

hedonistycznych, z którymi związane jest między innymi życie pełne wrażeń, zabawowe  

i przyjemne. Badani nie myślą też o wartościach transcendentnych, czyli o zbawieniu. Można 

sądzić, że wiąże się to z wiekiem respondentów, którzy są osobami młodymi, pełnymi sił, 

wigoru. 

Na podstawie zaprezentowanych danych ilościowych z tab. 4 można wywnioskować, że 

badani szczególnie cenią taką wartość, jak kochający (czuły, delikatny). Wartość ta  

w hierarchii wartości maturzystów uzyskała pierwszą rangę, co oznacza, że respondenci cenią 

ją ponad wszystkie wartości instrumentalne. Można, więc stwierdzić, że miłość w ich życiu, 

jej doznawanie i obdarowywanie jest nadrzędną ze wszystkich wartości instrumentalnych. 

Trzeba jednak brać też pod uwagę strukturę grupy badawczej. Zdecydowaną większość 
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stanowią kobiety, które na ogół bardziej emocjonalnie nastawione są do życia i tego, co  

w nim ważne.  

Badani cenią też uczciwość oraz odpowiedzialność. Uważają, że tymi wartościami 

należy kierować się w codziennych sytuacjach życiowych. Za to respondenci niedoceniają 

takich wartości, jak: posłuszeństwo (ranga 18), obdarzenie wyobraźnią (ranga 17), uzdolnienie 

(ranga 16). 

Analiza danych zawartych w tab. 5 pozwala wysnuć wniosek, że badani spośród 

wartości kompetencyjnych najbardziej cenią ambicję (ranga 1) i inteligencję (ranga 2). 

Stosunkowo najmniej zaś doceniają uzdolnienia (ranga 7) i obdarzenie wyobraźnią (ranga 8). 

Można, więc sądzić, że zdaniem badanych maturzystów najważniejsza jest ambicja, z którą 

wiąże się wytrwałe dążenie do celu. Istotny jest też intelekt, umiejętność 

zdroworozsądkowego, logicznego myślenia. Ich zdaniem uzdolnienia są mniej ważne. 

Prawdopodobnie badani uważają, że lepsze efekty uzyskuje się ambitnie i konsekwentnie 

dążąc do celu. Same zaś uzdolnienia nie są kluczem do sukcesu. 

Na podstawie ukazanego w tab. 6 materiału empirycznego wynika, że spośród wartości 

moralnych respondenci najbardziej doceniają taką wartość jak kochający (ranga 1). Na 

następnym miejscu jest uczciwy (ranga 2) i odpowiedzialny (ranga 3). Spośród wartości 

moralnych badani najmniej doceniają takie wartości, jak: wybaczający (ranga 9) i posłuszny 

(ranga 10). 

5. Wnioski  

Na podstawie uzyskanych badań można stwierdzić: 

 Badani maturzyści najwyżej cenią takie wartości ostateczne, jak: bezpieczeństwo 

rodziny, dojrzałą miłość, szczęście ujmowane, jako radość, zadowolenie z życia. Są to, 

bowiem wartości, którym najczęściej nadawano najniższe rangi. Inne wartości są niżej w 

hierarchii maturzystów.  

 Osoby kończące szkoły średnie stosunkowo najniżej cenią: świat piękna, 

bezpieczeństwo narodowe, równość.  

 Ponadto z uzyskanych badań można wywnioskować, że respondenci szczególnie 

doceniają taką wartość, jak posłuszeństwo. Wyszczególniona wartość w ogólnej hierarchii 

wartości maturzystów uzyskała pierwszą rangę, co oznacza, że badani cenią ją ponad 

wszystkie wartości instrumentalne.  

 Ustalono też, że badani cenią też obdarowanie wyobraźnią oraz uzdolnienia. Za to nie 

doceniają takie wartości, jak: kochający, uczciwość, odpowiedzialność. 
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Przedstawione wyniki badań były pewnego rodzaju zaskoczeniem, ponieważ obserwując 

współczesną młodzież można odnieść wrażenie, że szczególnie doceniają oni dobrą zabawę, 

relaks itd. a więc wartości hedonistyczne. Tymczasem okazuje się, że te wartości nie są dla 

nich tak ważne, jak np. dojrzała miłość, szczęście i bezpieczeństwo własne oraz rodziny. 

Można, więc wysnuć wniosek, że osoby kończące szkoły średnie zaczynają już dość 

poważnie myśleć o przyszłości.  
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Streszczenie 
Problem zagrożeń płynących z korzystania Internetu jest od dłuższego czasu na porządku dziennym. Coraz 
częściej słyszy się o różnych przestępstwach, oszustwach, które wynikają z jego użytkowania. Ale czy każda 
osoba mająca dostęp do Internetu jest świadoma tych zagrożeń?  
Celem niniejszego artykułu jest poznanie opinii uczniów szkół średnich na temat zagrożeń płynących  
z użytkowania Internetu.  
W celu zbadania opinii uczniów posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety oraz 
kwestionariuszem ankiety autorstwa własnego. Przebadano łącznie grupę 30 osób o statusie ucznia klasy 
maturalnej.  
 
Słowa kluczowe: Internet, młodzież, cyberprzemoc, zagrożenie. 
 

Threats in cyberspace for young people 
 

Summary 
The problem of threats resulting from the use of the Internet has been on the agenda for a long time. More and 
more often we hear about various crimes, scams that result from its use. But is every person with access to the 
Internet aware of these threats? 
The aim of this article is to get to know the opinions of high school students about the dangers of using the 
Internet. 
In order to examine students' opinions, a method of a diagnostic survey, a questionnaire technique and  
a questionnaire questionnaire by their own was used. A total of 30 students with the status of a high school 
graduate student were examined. 
 
Keywords: Internet, youth, cyberbullying, threat. 

 
1. Wstęp 

Najnowszym medium, poprzez które można się komunikować jest Internet jest 

najnowszym medium, przez, które można się komunikować, ale też, które stwarza wiele 

zagrożeń. Społeczność w cyberprzestrzeni jest szczególna, posiada swoją kulturę, specyficzny 

język oraz symbole. Porozumiewanie się członków owej społeczności internetowej następuje 

poprzez skrzynki elektroniczne, specjalnie tworzone komunikatory internetowe, czaty, czy 

również portale internetowe. W tej specyficznej sieci powiązań zachodzą rzeczywiste procesy 

społeczne, zawiązują się przyjaźnie i ujawniają nienawiści, tworzą się miłości, a nierzadko 

także toczy się walka (Batorski i in. 2006). 

Internet jest powszechny, gości niemalże w każdym z naszych domów i bardzo często 

mają do niego dostęp również osoby młode, które korzystają z niego niemalże bez ograniczeń 

i żadnej kontroli. Jak stwierdza Tadusiewicz (2010): „Informatyka decyduje dziś o tym, jak 

pracujemy i jak odpoczywamy, a jej rola we wszystkich dziedzinach, w których jest 

stosowana, ustawicznie rośnie. W szczególności Internet jest czymś więcej, niż po prostu 
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jeszcze jednym środkiem komunikacji czy też (jak to się często formułuje)- nowym medium 

informacyjnym”. Wszystko to powoduje, że przed Internetem spędzamy bardzo dużo czasu. 

Także dużo czasu spędza przed nim młodzież, a to zaś może prowadzić do uzależnienie od 

Internetu i może mieć wpływ na funkcjonowanie w różnych sferach osobowości. Skrajnie 

uzależnienie od komputera i Internetu u młodzieży może doprowadzić, do zmian 

nieodwracalnych i całkowitego wyniszczenia.  

Najbardziej narażeni są na zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu młodzi 

ludzie, którzy mają problemy w domu, żyją w dysfunkcyjnych rodzinach, nie mają poczucia 

bezpieczeństwa, nie czują się kochane, względem, których rodzice nie wykazują 

zainteresowania i mające problemy z nauką. Szczególnie właśnie nastolatek, który czuje się 

zaniedbany przez swoich najbliższych, czy nielubiany przez rówieśników ucieka w świat 

wirtualny i zaczyna coraz więcej czasu spędzać w Internecie. Nie potrzeba zbyt dużo czasu, 

aby zaczął odczuwać on potrzebę nieustannego bycia „on-line”. I to już oznacza uzależnienie 

(Izdebska 2007). 

Z przyczyn dużej aktywności w sieci osłabia się potrzeba kontaktów ze znajomymi  

z realnego świata, zmniejsza się motywacja do aktywności życiowej- niechęć do nauki, 

wypełniania obowiązków, konsekwencją tego zachowania pojawiają się problemy w nauce, 

pogarsza się samopoczucie psychiczne- konflikty, wyrzuty sumienia, oraz fizyczne- 

zmęczenie, ból oczu, pleców (Izdebska 2007). 

Poprzez komunikowanie się internetowe zanika standardowa forma porozumiewania 

się. Zamiast wyjść na podwórko i porozmawiać przy trzepaku, pobiegać na boisku, młodzież 

woli prowadzić konwersację za pomocą komunikatorów. Nawiązywanie nowych znajomości 

nie wymaga większego wysiłku, większość portali posiada czaty, poprzez które można kogoś 

poznać, kamerki internetowe umożliwiają podglądanie osoby po drugiej stronie monitora.  

W realnym świecie trudno jest osobie nieśmiałej podejść do zupełnie obcej osoby i rozpocząć 

rozmowę, zawsze jest obawa, iż może napotkać niezainteresowanie, a przez Internet jest się 

anonimowym i jest małe prawdopodobieństwo wprowadzenia kogoś w zakłopotanie  

(Ze’ev A. 2005). Czasem na portalach społecznościowych, gdzie można umieszczać filmy, 

zdjęcia, pisać posty, młodzież jest szykanowana przez swych rówieśników.  

Istnieją wymowne badania na temat zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu 

przez młodzież amerykańską, ale w naszej rzeczywistości także one się ujawniają. Z badań 

tych wynika, że: 

 88% osób było świadkami niegrzecznych, a nawet okrutnych zachowań wobec 

innych ludzi,  
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 15% nastolatków zadeklarowało, iż sami byli ofiarami złego traktowania w sieci,  

 90% badanych w ogóle nie reaguje na niegrzeczne zachowania w Internecie, 

 21% osób przyznało, że przyłączyło się do szykanowania innych osób, 

 22% osób doprowadziło do spotkania twarzą w twarz w celu konfrontacji z drugą 

osobą, 

 22% nastolatków zakończyło swoją przyjaźń,  

 13% osób zadeklarowało strach przed pójściem do szkoły w następnym dniu, 

 8% użytkowników przyznało się do fizycznej potyczki (M. Kowalczuk, 2018).  

Takie szykanowania mogą mieć w konsekwencji tragiczne skutki. Skrajnie mogą one 

doprowadzić do samobójstw wśród młodzieży.  

Groźne jest samo zbyt długie korzystanie z Internetu, które obserwujemy, na co dzień. 

Młodzi ludzi podczas podróży, odpoczynku na ławce i w zasadzie wszędzie oraz prawie bez 

przerwy korzystają z Internetu. Tymczasem z badań wynika, że mózg obcujący bez przerwy  

z Internetem zaczyna inaczej funkcjonować, tj. funkcjonuje w sposób niewłaściwy, 

patologiczny. Przede wszystkim ma trudności z przetwarzaniem informacji. Szacuje się, że 

dziennie powinniśmy bez trudu przyswajać około 100 tys. słów, zaś mózg osoby nadmiernie 

korzystającej z Internetu przestawia się na tryb powolniejszy, zamyka się na informacje. 

Ponadto część mózgu odpowiedzialna za empatię, altruizm, czy tolerancję jakby odłącza się 

 i w konsekwencji powoduje to, że dany człowiek obojętnieje na to, co go osobiście nie 

dotyczy. W konsekwencji wydłuża się czas reakcji na widok potrzebującego. Osoby 

nadmiernie korzystające z Internetu potrzebują około 8 sekund na reakcję, a nie 2 sekund tak 

jak wcześniej, wykazali naukowcy z University of Southern California. Oznacza to, że 

wydłużył się u nich czas potrzebny na przetworzenie tego, co widzą, na to, co czują. Dlatego 

też nierzadko podkreśla się, że osoby, które od dzieciństwa przebywały w Internecie coraz 

bardziej przypominają ludzi chorych na autyzm, gdyż tak jak klasyczni autystycy posiadają 

problemy z komunikowaniem uczuć, z pojmowaniem obcego punktu widzenia, a także  

z utrzymywanie relacji społecznych. Także tak jak mający autyzm często unikają kontaktu 

wzrokowego, nie radzą sobie z odczytywaniem mowy ciała, itd. Ponadto z badań 

przeprowadzonych przez Pikorskiego z Harvard Business School na 300 użytkownikach 

Facebooka wynika, że nowa generacja nie widzi różnicy między rzeczywistością  

a Internetem, nie odróżnia informacji od kreacji (Nikodemska 2011). 

Bardzo trudno dziś uchronić młodzież od tego typu zagrożeń, ponieważ Internet jest  

w dzisiejszych czasach na porządku dziennym, jest powszechne. Istnieje nawet powiedzenie: 
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„Nie ma Cię w portalu społecznościowym - nie istniejesz”. W popularnych portalach 

społecznościowych typu np. Facebook najczęściej wskazane jest podanie pełnych danych 

osobowych, typu: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu komórkowego itp.. 

Niekiedy nawet podaje się numer pesel, czy pokazuje własne zdjęcie.  Niczego nie świadomy 

użytkownik myśli, że te dane są bezpieczne i mają do nich dostęp tylko znajomi, zaś 

rzeczywistość jest zupełnie inna – zostają one udostępnione właściwie całemu światu i mogą 

być niestety niekorzystnie wykorzystane (Chocholska i Osipczuk 2009). 

Kolejnym zagrożeniem jest nielegalne przechwytywanie, a następnie wykorzystywanie 

tajnych danych użytkowników, w tym haseł do kont, loginów itp. Takie działania określa się, 

jako phishing. Odbywa się to głównie poprzez skrzynkę mailową, wysyłane są fałszywe linki 

do witryn, w których ma się konto, które z wyglądu są identyczne jak prawdziwy portal. 

Szczególnie młodzi internauci bardzo łatwo się nabierają i po wpisaniu swoich danych 

przestępca internetowy przechwytuje informacje potrzebne do zalogowania się, kradzież 

tożsamości, a nierzadko także realnych pieniędzy (Walgowski 2005). 

Jeszcze innym zagrożeniem wynikającym z korzystania z cyberprzestrzeni jest nękanie, 

czy inaczej prześladowanie. Na takie zachowania decydują się przeważnie osoby  

z zaburzeniami osobowości bądź chore psychicznie, albo też mające obsesję na punkcie 

danego użytkownika. Wówczas na porządku dziennym jest wysyłanie szykanujących 

wiadomości, szantażowanie, szykanowanie, pisanie obraźliwych komentarzy, itp. 

zachowania. Jeżeli wszystkie te zachowania trafiają w godność, wzbudzają strach to jest to 

karane, taka forma przemocy nazywana jest cyberstalkingiem (P. Levison, 2010). Często 

ludzie przyjmują zaproszenia do grona znajomych od osób, których nie znają, albo 

użytkowników, którzy podszywają się pod swoich kolegów w ten sposób przestępcy chcą 

wyłudzić informacje na temat danej osoby i niestety źle wykorzystać, tj. niekorzystnie dla 

ofiary (Morbitzer 2000). 

Wreszcie fizycznymi, tj. somatycznymi negatywnymi skutkami długiego korzystania  

z komputera i Internetu są wszelkiego rodzaju choroby oczu, (w tym, wady wzroku, 

przesuszone oko), wady postawy, bóle kręgosłupa, karku, głowy. Wynika to z faktu, iż 

przesiadywanie przy komputerze wiele godzin nie pozwala na uprawianie sportu i aktywności 

fizycznej. Sprzyja również podjadaniu niezdrowych przekąsek, a to zaś prowadzi do otyłości, 

która może skutkować wieloma poważnymi chorobami, które nierzadko prowadzą też do 

śmierci.  

Zagrożeń w cyberprzestrzeni jest wiele i wszystkie one mogą dotknąć szczególnie 

młodego, nieświadomego człowieka.  
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2. Materiał i metody 

Celem prezentowanych w niniejszym opracowaniu badań jest poznanie opinii uczniów 

szkół średnich na temat zagrożeń płynących z użytkowania Internetu. Do przeprowadzenia 

badań, posłużono się wcześniej przygotowanym kwestionariuszem ankiety, który zawierał 

łącznie 30 pytań, w tym:  

 pytania dotyczące częstotliwości korzystania z Internetu,  

 pytania mające na celu poznanie opinii respondenta na temat zagrożeń w sieci,  

 pytania dotyczące zjawisk takich jak „cyberbulling”, „cyberstallking”, „sexting”, 

 pytania mające na celu poznanie opinii studentów na temat uzależnienia od Internetu, 

 pytania dotyczące celu, w jakim korzysta się z Internetu. 

Problem główny niniejszej pracy stanowi pytanie: Jakie są opinie badanych uczniów na 

temat zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu?  

Natomiast problemy szczegółowe przedstawiają się następująco:  

1. Jakie opinie wyrażają badani uczniowie na temat częstotliwości korzystania 

 z Internetu? 

2. Jak badani uczniowie ustosunkowują się do celów, w jakich można korzystać 

 z Internetu? 

3. Jakie opinie wyrażają badani uczniowie na temat zagrożeń w sieci? 

4. Jak badani uczniowie ustosunkowują się do zjawiska: „Cyberbulling”, 

„Cyberstallking” oraz „Sexting”? 

5. Jakie opinie wyrażają badani uczniowie na temat uzależnienia od Internetu?  

Badania na potrzeby niniejszej pracy zostały przeprowadzone na początku maja 2018 

roku w Lublinie w dowolnie wybranych szkołach średnich. W badaniach prezentowanych  

w niniejszej pracy udział wzięło ogółem 31 uczniów szkół średnich z terenu Lublina, m. in.  

z następujących szkół: I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół 

Samochodowych, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej, IX Liceum 

Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. Dane uzyskane z badań przedstawiono na 

wykresach z wykorzystaniem danych nominalnych z uwagi na niewielką ilość osób badanych 

(szczególnie mężczyzn) i w trosce o poprawność metodologiczną. 

Za pomocą wykresu 1 przedstawiono płeć i miejsce zamieszkania respondentów.  

Na podstawie zaprezentowanych danych można wywnioskować, że zdecydowaną większość 

stanowią kobiety. W badaniach udział wzięło ogółem 24 kobiet, co stanowi w ogólnej liczbie 



 

 

31 badanych 77,42% respondentów biorących udział w procedurze badawczej. Ponadto 

w badaniach uczestniczyło 7 mężczyzn, co z kolei stanowi 22,58% ogółu badanych.

Wyk. 1. Płeć i miejsce zamieszkania badanych uczniów. 

3. Wyniki 

W tym punkcie opracowania zostaną zaprezentowane w postaci wykresów dane 

uzyskane z badania 31 uczniów uczęszczających do szkół średnich w Lublinie. W sytuacji, 

gdy wszyscy lub niemalże wszyscy badani odpowiadali w jeden określony sposób, to 

odpowiedzi respondentów zostaną tylko scharakteryzowane w dyskusji wyników. 

Wyk. 2. Urządzenia techniczne wykorzystywane przez badanych studentów do łączenia się z Internetem. 
badania własne 
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Wyk. 3. Ilość czasu w ciągu dnia przeznaczanego przez badanych studentów na surfowanie po 
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Wyk. 4. Cele realizowane przez badanych studentów poprzez wykorzystanie Internetu. 
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Wyk. 10. Odpowiedzi badanych na pytanie, czy stosują się do zasad przyzwoitego zachowania się w Internecie. 

 

 

 



 

 

Wyk. 15. Znajomość radzenia sobie z zagrożeniami związanymi z internetem. 

Wyk. 16. Opinie badanych na temat tego, czy można żyć bez Internetu. 

4. Dyskusja wyników badań własnych

I tak z przeprowadzonych badań wynika, że 31 badanych 

wie, czym jest cyberprzestrzeń, czyli Internet. Ponadto także 

systematycznie z Internetu. Przy czym zdecydowana większość ma stałe połączenie w domu 

(27 osób), a tylko 1 osoba łączy się przeważnie podczas spotkań ze znajomymi, 2 osoby łączą 

się z Internetem na uczelni i 1 osoba w pracy. Bad

zapewniających im możliwość połączenia się z Internetem, tj. z laptopów, smartfonów itp. 

Dodać też trzeba, że wszyscy badani (31 osób 

w ciągu tygodnia nie ma dnia, aby nie skorzystali z

kilka razy – przeważnie 4 razy dziennie i więcej. Respondenci z wykorzystaniem Internetu 

realizują różne cele.  

Z przedstawionych badań wynika też to, że tylko 3 osoby mają kontakt z Internetem od 

4 do 5 lat zaś pozostałe osoby surfują po Internecie już dłużej niż 5 lat, niektórzy zapewne 

kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt, czyli od najmłodszych lat życia. 

Analizując zamieszczone dane empiryczne można wywnioskować, że nie wszyscy 

respondenci zgodzą się z poglą

Ogółem 14 badanych (10 kobiet i 4 mężczyzn) uważa, że raczej nie można czuć się 
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systematycznie z Internetu. Przy czym zdecydowana większość ma stałe połączenie w domu 

(27 osób), a tylko 1 osoba łączy się przeważnie podczas spotkań ze znajomymi, 2 osoby łączą 

się z Internetem na uczelni i 1 osoba w pracy. Badani korzystają z różnych urządzeń 

zapewniających im możliwość połączenia się z Internetem, tj. z laptopów, smartfonów itp. 

Dodać też trzeba, że wszyscy badani (31 osób – 100% respondentów) przyznają, że 

w ciągu tygodnia nie ma dnia, aby nie skorzystali z Internetu, tj. korzystają codziennie i to po 

przeważnie 4 razy dziennie i więcej. Respondenci z wykorzystaniem Internetu 

Z przedstawionych badań wynika też to, że tylko 3 osoby mają kontakt z Internetem od 

ś pozostałe osoby surfują po Internecie już dłużej niż 5 lat, niektórzy zapewne 

kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt, czyli od najmłodszych lat życia.  

Analizując zamieszczone dane empiryczne można wywnioskować, że nie wszyscy 

respondenci zgodzą się z poglądem, że w Internecie zawsze można czuć się bezpiecznym. 

Ogółem 14 badanych (10 kobiet i 4 mężczyzn) uważa, że raczej nie można czuć się 
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bezpiecznym. Ponadto 2 kobiety i 1 mężczyzna uważają, że zdecydowanie nie można czuć się 

bezpiecznym. Natomiast 9 kobiet i 2 mężczyzn twierdzi przeciwnie, że raczej można czuć się 

bezpiecznie i 1 kobieta uważa, że zdecydowanie można czuć się bezpiecznie.  

Badani uczniowie sami także napotkali na zagrożenia związane z Internetem. Tak 

zadeklarowało 17 kobiet i 6 mężczyzn. Tylko 7 kobiet i 1 mężczyzna nie napotkali na 

zagrożenia związane z Internetem.  

Zapytano też badanych o konkretne zagrożenia, na które napotykają.  

Z zaprezentowanych danych wynika, że najczęściej badani napotykali na wirusy, które 

uszkadzały ich telefony, tablety, laptopy czy komputery powodując wadliwe ich działanie. 

Tak zadeklarowało 9 kobiet i 5 mężczyzn. Innym zagrożeniem jest kradzież danych 

osobowych, na które zwróciło uwagę 7 kobiet i 2 mężczyzn. Ponadto kobiety spotykały się  

z materiałami pornograficznymi (3 osoby), dotyczącymi przemocy (4 osoby) a nawet atakiem 

hakerów.  

Dane uzyskane z badań wyraźnie wskazują, że uczniowie zgadzają się na ogół, co do 

tego, że w Internecie nie można czuć się anonimowym. Odpowiedź „raczej nie” została 

udzielona przez 15 kobiet i 4 mężczyzn, zaś odpowiedź „zdecydowanie nie” przez 8 kobiet  

i 2 mężczyzn. Tylko 1 mężczyzna odpowiedział nie wiem i 1 kobieta odpowiedziała, że raczej 

można być anonimowym.  

W Internecie obowiązuje tzw. netykieta, czyli kodeks właściwego zachowania 

dotyczący m. in. kultury języka. Zapytano badanych uczniów czy wiedzą, czym jest owa 

netykieta. Z badań wynika, że dość duża grupa respondentów nie wie, czym jest, netykieta. 

Taką deklarację o swojej nieznajomości złożyło 11 kobiet i 1 mężczyzna. Pozostali wiedzą, 

chociaż pośrednio. W związku z tym zapytano także o to, czy stosują się do zasad 

przyzwoitego zachowania się w Internecie. I z przedstawionych danych empirycznych 

wynika, że na ogół jednak respondenci starają się dobrze zachowywać w Internecie. Raczej 

tak odpowiedziało 15 kobiet i 5 mężczyzn. Natomiast zdecydowanie tak 7 kobiet  

i 1 mężczyzna. Raczej nie odpowiedział tylko 1 mężczyzna.  

Badanych pytano też o cyberbullyng, cyberstalking i sexting. Analiza 

zaprezentowanych w poprzednim punkcie danych sugeruje, że najmniej znanym dla badanych 

określeniem jest cyberbullyng. Sexting i cyberskalking znają i to często bezpośrednio. 

Uczniowie poddani badaniom spotykają się z wyszczególnionymi zwrotami w Internecie, 

najczęściej spotykają się z określeniem cyberstalking.  

Z badań wynika też, że tylko 1 kobieta nie słyszała o zagrożeniach wynikających ze 

spotykania i poznawania ludzi przez Internet. Wszyscy pozostali mają świadomość, ze takie 
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zagrożenia istnieją. Ponadto ustalono, że poza 5 kobietami wszyscy badani nawiązywali 

kontakty z nieznajomymi przez Internet. Zdaniem badanych nawiązuje się kontakty przez 

Internet ponieważ: 

 szuka się nowych znajomych; 

 szuka się partnera lub partnerki, czyli dziewczyny lub chłopaka; 

 chce się komuś wygadać.  

Badani starają się zachować, chociaż minimum bezpieczeństwa, dlatego nigdy nie 

podają swoich haseł, ale 1 osoba wstawiła w Internecie swoje zdjęcie i 1 osoba robi zakupy 

przez Internet.  

Zapytano wreszcie o to, czy badani potrafią radzić sobie z zagrożeniami w Internecie.  

Z deklaracji respondentów wynika, że raczej umieją sobie radzić z zagrożeniami. Odpowiedź 

raczej tak została udzielona przez 16 kobiet i 3 mężczyzn. Zdecydowanie tak przez 2 kobiety 

 i 1 mężczyznę. Jednakże odpowiedź raczej nie lub wyraźne nie padła w przypadku 3 kobiet 

 i 3 mężczyzn. Osoby te prawdopodobnie nie radzą sobie z zagrożeniami.  

Badani przyznają, że można uzależnić się od Internetu, ale na ogół nie próbowali 

ograniczyć swojego kontaktu z Internetem (poza 5 osobami, które ograniczyły ów kontakt). 

Nie wszyscy badani zgadzają się, co do tego, że można żyć bez Internetu. 7 kobiet 

 i 3 mężczyzn twierdzi, że zdecydowanie można. Ponadto 8 kobiet i 2 mężczyzn, ze raczej 

można. Jednak 5 kobiet uważa, ze raczej nie można i 4 kobiety oraz 2 mężczyzn uważa, że 

zdecydowanie nie można żyć współcześnie bez Internetu.  

5. Wnioski z badań 

Dokonując realizacji niniejszych badań skupiono się na znajomości zagrożeń 

wynikających z użytkowania Internetu przez uczniów lubelskich szkół średnich. Założony cel 

zrealizowano po wykonaniu specjalnie przygotowanej ankiety wypełnianej w szkołach na 

losowo wybranej grupie badanych i analizie jakościowej oraz ilościowej uzyskanych 

wyników.  

Z zaprezentowanych wyników badań wynika kilka bardzo istotnych wniosków, które 

poniżej zapisano w punktach:  

1.  badani uczniowie korzystają z Internetu bardzo systematycznie i od wielu lat; 

2.  wydaje się, iż większość zna zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu; 

3. badani bardzo wiele godzin poświęcają na korzystanie z Internetu i trudno jest im to 

ograniczyć, udało się bardzo nielicznym; 

4. respondenci zdają sobie sprawę z faktu, że można uzależnić się od Internetu; 
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5.  uczniowie starają się chronić swoje dane osobowe, nie podają haseł, ale 1 osoba 

opublikowała swoje zdjęcie w Internecie.  

Wniosek, więc z tego, że wciąż potrzebna jest psychoedukacja i uświadamianie wśród 

uczniów szkół średnich zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.  
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Streszczenie 
Prezentowany artykuł dotyczy samooceny i postrzegania własnego ciała przez młodzież w okresie adolescencji. 
Rozważania w nim zawarte rozpoczęto od wyjaśnienia, czym jest samoocena i obraz siebie dla młodzieży  
w okresie dojrzewania. Przedstawiono między innymi pojęcie samooceny i obrazu siebie i objaśniono jak 
rozwija się budowanie obrazu siebie. Następnie zaprezentowani wyniki z przeprowadzonych badań własnych 
wraz z ich dyskusją i wnioskami. Badania przeprowadzono w oparciu o samodzielnie przygotowane narzędzie 
badawcze pozwalające określić różnicę między obrazem siebie idealnym i realnym.  
 
Słowa kluczowe: samoocena, obraz siebie, cielesność, adolescencja, młodzież. 
 

Self-esteem and the perception of one's body during adolescence 
 
Summary 
The presented article concerns self-assessment and the perception of one's body by young people during 
adolescence. The considerations contained in it were begun by explaining what self-esteem and self-image are 
for young people in adolescence. Among others, the concept of self-esteem and self-image was presented and it 
explains how self-building is developing. Then presented results from the conducted own research along with 
their discussion and conclusions. The research was carried out on the basis of a self-prepared research tool 
allowing to determine the difference between the ideal and real self image. 
 
Keywords: self-esteem, self-image, corporality, adolescence, youth 
 
1. Wstęp 

W literaturze istnieje wiele różnych ujęć wyjaśniających, czym jest samoocena czy też 

obraz siebie. Zgłębiając to zagadnienie z całą pewnością warto jest sięgnąć po nazwisko 

wybitnego twórcy psychologii jednostki, czyli Gordona W. Allporta. Autor ten po 

skrupulatnej analizie około pięćdziesięciu różnych definicji osobowości proponowanych 

przez różne autorytety ostatecznie stworzył własną, dość „ostrożną” definicję i od niej 

również rozpoczął rozważania m. in. na temat obrazu siebie.  Ostatecznie twierdził, że 

„osobowość jest czymś i czyni coś (...). Jest ona tym, co znajduje się poza poszczególnymi 

aktami i wewnątrz danej jednostki”. W efekcie tego typu stwierdzeń, Allporta nazwano 

„psychologiem ja” (Hall i Lindzey 2001). Charakterystyka allportowskich poglądów jest 

jednak tylko częściowo trafna. Przywołany twórca w prawdzie dokonał przeglądu bardzo 

wielu różnych ujęć „ego” i „ja”, jakie dostępne były w literaturze psychologicznej z tego 

zakresu, jednakże chcąc uniknąć niepotrzebnego pomieszania pojęć, zaproponował, aby 

wszystkie funkcje „ja” czy „ego” nazwać propriacyjnymi (z łac.prioprius – własny) 

funkcjami osobowości. I tak oto do owych funkcji między innymi zaliczył:  

 poczucie „ja” tzw. cielesnego,  

 obraz samego siebie,  
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 poczucie własnej tożsamości,  

 zasięg swego „ja”,  

 szacunek dla samego siebie,  

 dążenia priopriacyjne,  

 racjonalne myślenie,  

 poczucie swojej osobowości,  

 styl poznawczy i funkcję poznania (Hall i Lindzey 2001).  

Ponadto G. W. Allport zauważył, że „prioprium” stworzone jest przez ściśle ze sobą 

połączone i współpracujące ze sobą funkcje. Uznał też, że nie jest ono wrodzone, ale 

systematycznie rozwija się w czasie (Hall i Lindzey 2001). 

W niniejszym opracowaniu przyjmuje się definicję Arthura S. Rebera, który uznał, że 

samoocena jest to „postawą wobec samego siebie, zwłaszcza wobec własnych możliwości 

oraz innych cech wartościowych społecznie” (Reber 2005). 

Znaczenie samooceny i postrzegania siebie, w tym także własnej atrakcyjności 

cielesnej jest bardzo ważne, a szczególnie jest ono istotne w burzliwym okresie adolescencji, 

czyli dorastania. Dlatego też jeden ze specjalistów zajmujących się tym zagadnieniem 

Kirenko (2002) pisze: „samoocena człowieka znacząco wpływa na jego społeczne 

funkcjonowanie. Jako składowa obrazu własnej osoby bezpośrednio, bowiem wiąże się  

z ogólną osobowością i stanem zdrowia psychicznego, przez co determinuje, zwłaszcza 

wtedy, gdy jest stabilna lub niestabilna, a nade wszystko wysoka lub niska, wszelkie rodzaje 

zachowań”. Można, więc stwierdzić, że samoocena decyduje o stanie funkcjonowania 

psychicznego człowieka.  

Uważa się, że samoocena może być rozpatrywania globalnie oraz cząstkowo  

i dlatego można mówić i pisać o tzw. samoocenie globalnej oraz cząstkowej. Przy czym pod 

pojęciem samooceny globalnej rozumie się zwykle „całościowy stosunek do siebie, stosunek 

do całokształtu posiadanych przez jednostkę właściwości i całego jej postępowania. Oparta 

jest na ocenie tych cech, uważanych za najważniejsze wśród właściwości, z którymi się 

identyfikujemy” (Kirenko 2002). Ważne jest też to, że tak ujęta samoocena globalna jest nie 

tylko suma ocen cząstkowych, ale także jest ona „elementem stałym, przez pewien okres 

życia niezmiennym, trwale ugruntowanym, bardzo ściśle przylegającym do tego, co jest 

odczuwane, jako autentyczne i niepowtarzalne ja” (Kirenko 2002). Samoocena cząstkowa 

jest pewnym stadium, które daje się wyodrębnić jakby w trakcie budowania samooceny 

globalnej.  
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Tak samoocena globalna jak i cząstkowa mogą być wysokie, adekwatne bądźniskie. 

Przy czym wysoki poziom samooceny najczęściej posiadają osoby, które stawiają przed sobą 

cele trudne do osiągnięcia, mające zaufanie do własnych możliwości. Inaczej jest  

w przypadku osób z niską samooceną, ci, bowiem odznaczają się brakiem wiary we własne 

siły, a co za tym idzie: ciągłym poczuciem bezradności i poczuciem, że jest się gorszym od 

innych (Kirenko 2002).  

Wniosek, więc z zamieszczonych rozważań może być taki, że fakt, czy samoocena 

danej osoby jest zaniżona, bądź zawyżona, ma istotne znaczenie na społeczne jej 

funkcjonowanie. Na ogół jest tak, że osoba, która posiada samoocenę zaniżoną zarazem 

wykazuje się dużą skłonnością do niedoceniania własnej osoby. Taka osoba też przypisuje 

sobie mniejsze, niż ma zdolności, umiejętności i możliwości. Negatywne myślenie o sobie 

może z kolei doprowadzić do istotnego obniżenia aktywności, niestawiania celów 

adekwatnie do posiadanych możliwości, niekorzystnego samopoczucia oraz braku wiary we 

własne siły. Natomiast samoocena zawyżona związana jest z kolei z przecenianiem własnej 

osoby i własnych możliwości. Taka osoba działa odwrotnie: także stawia nieadekwatne cele, 

ale zbyt wygórowane względem swoich możliwości, wykazuje się dużą aktywnością, ale nie 

mogąc sprostać może narazić się na urazy i konflikty w zetknięciu z rozbieżnymi, 

aczkolwiek bardziej realnymi opiniami otoczenia (Filist 2012). Trzeba jednak podkreślić, że 

samoocena dorastającej młodzieży jest przeważnie jeszcze nieustabilizowana, chwiejna, co 

też oznacza, że waha się ona od zbyt wysokiej do zbyt niskiej i na odwrót, wszystko  

w zależności od chwilowych porażek, sukcesów, stanów emocjonalnych (Przetacznik-

Gierowska i Włodarski, 1994). Dopiero z biegiem lat, a więc już w życiu dorosłym (tzw. 

wczesna dorosłość) samoocena stopniowo stabilizuje się (Harwas-Napierała i Trempała 

2002). 

Można, więc przyjąć spostrzeżenie, że samoświadomość nie jest dana człowiekowi od 

razu, a raczej jest ona długo i mozolnie budowana. Każdy rodzący się człowiek nie odróżnia 

siebie – swego „Ja” – od świata zewnętrznego. Jednakże proces powstawania granicy między 

„Ja” i nie - „Ja” rozpoczyna się dość wcześnie, bo najczęściej już od najwcześniejszego 

dzieciństwa. Ważnym warunkiem powstania i rozwinięcia się obrazu siebie jest istnienie 

odpowiedniego stopnia rozwoju samoświadomości. Przyjmuje się najczęściej, że ów rozwój 

samoświadomości, który warunkuje później dalszy rozwój samooceny przypada na mniej 

więcej 12 – 13 rok życia. Wtedy dzieci odkrywają własny, odrębny od innych świat 

wewnętrzny. I najczęściej właśnie od tego czasu zaczynają interesować się swoimi 

uczuciami, przeżyciami, analizuje je, porównuje siebie z innymi. Tak oto w miarę 
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zdobywania doświadczenia życiowego rozróżnienie między „Ja” i nie-„Ja” staje się coraz 

bardziej dokładnie (Brzezińska 1973). Z czasem ukształtowany zostaje w miarę stabilny 

obraz własnej osoby, który może ulegać niewielkim deformacjom. Błędem byłoby jednak 

twierdzenie, że jesteśmy wciąż tacy sami w swoich cechach czy zrachowaniach. Nawet  

w życiu dorosłym może się zmieniać obraz własnej osoby. Człowiek jest, bowiem istotą, 

która zmienia się właściwie w każdej chwili swojego życia. Zmienia się też jego samoocena, 

ale w dorosłości jest ona bardziej stabilna, pewna, ukształtowana.  

Kirenko (2002) opisał i wyszczególnił trzy etapy rozwoju samoocen. W pierwszym 

etapie następuje względne uogólnienie oceny siebie. Ma to z reguły miejsce, gdy dziecko jest 

w najstarszej grupie przedszkolnej. Wówczas dzięki zewnętrznemu wyglądowi własnej 

osoby i swoim wytworom jest ono zdolne do zwrócenia uwagi na siebie, jako na jednostkę 

charakteryzującą się pewną sumą cech dodatnich i ujemnych. Jednakże na tym etapie 

postawa ta pozbawiona jest jeszcze komponentu intelektualnego, a zatem dziecko nie jest  

w stanie dokonać krytycznej analizy swojego zachowania się oraz wyzbyć się cech 

niepożądanych. Drugi etap, przypadający na średni wiek szkolny, charakteryzuje się 

samooceną bardziej pogłębioną, wyraźniejszą. Dziecko lepiej uświadamia sobie swoje 

dodatnie i ujemne cechy osobowości oraz ich wpływ na zachowanie. Na tym etapie rozwoju 

samoświadomości do głosu dochodzą komponenty intelektualne i społeczne. Dzięki nim 

dzieci mają możliwość głębiej przeżyć swoje ujemne cechy i zająć wobec nich określoną 

postawę. Na trzecim, ostatnim etapie rozwoju samooceny dochodzi do ukształtowania się 

tzw. samooceny dojrzałej. Młoda, dojrzewająca osoba charakteryzuje się wówczas 

umiejętnością samodzielnego i krytycznego spojrzenia na siebie. Ponadto potrafi ona: 

dostrzec swoje dodatnie i ujemne cechy, zaobserwować ich wpływ na popełniane błędy 

 i odnoszone sukcesy, wyciągnąć z nich wnioski na przyszłość, które mają ustrzec od 

niepowodzeń i zapewnić sukces. Jak twierdzi J. Kirenko „Samoocena dojrzała to taka, która 

odzwierciedla wszechstronnie stosunek człowieka do siebie samego i swego postępowania  

w aspekcie emocjonalnym, intelektualnym i społecznym” (Kirenko 2002). 

„Gnōthiseautōn” – oznacza „poznaj siebie”. Jest to to stara inskrypcja w jednej  

z antycznych świątyń greckich, a wiec już starożytni widzieli sens poznawania siebie, swoich 

możliwości, pragnień, ambicji (Martini 2000). Bez wątpienia obraz siebie pełni bardzo 

ważną rolę. Bez należycie ukształtowanego obrazu siebie niemożliwe byłoby określenie 

własnej istoty, ani też wyodrębnienie siebie ze środowiska. Dlatego też można uważać, że 

samoocena odgrywa bardzo ważną rolę nie tylko w poznawaniu siebie samego, ale także  

w kierowaniu swoim zachowaniem oraz w realizacji planów i dążeń życiowych.  
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To dzięki niemu człowiek staje się zdolny do określenia swojego miejsca wśród innych ludzi, 

a tym samym swoich możliwości przy jednoczesnym obserwowaniu wzorów czerpanych  

z życia lub literatury, pozwala mu to ukierunkować własną drogę życiową (Kirenko 2002). 

Idealnie jest, gdy obraz siebie jest adekwatny, czyli dana osoba potrafi określić na ile ją stać, 

realizuje w sposób optymalny swoje cele życiowe i samorealizuje się. Nie zawsze jednak tak 

jest, szczególnie właśnie w okresie dorastania.  

2. Materiał i metody 

Już z zamieszczonych rozważań wynika, że samoocena jest bardzo ważną właściwością 

naszej osobowości. Niekorzystnie jest wówczas, gdy jest ona zbyt niska, ale też źle jest gdy 

samoocena jest zbyt wysoka. Najlepiej, gdy jest adekwatna.  

Wszyscy badani, tj.50 respondentów jest w okresie adolescencji i w roku szkolnym 

2017/2018 uczęszczali do lubelskich szkół średnich. Badani mają po 17-19 lat, zatem są  

w tzw. wieku młodzieńczym lub inaczej w później adolescencji. Respondenci zróżnicowani 

są pod względem płci. Procedurą empiryczną objęto, bowiem:  

 22 dziewczyny – 44% ogółu badanych; 

 28 chłopców – 56% ogółu badanych. 

W pracy zastosowano kwestionariusz do diagnozy samooceny i spostrzegania 

własnego ciała. Jest to samodzielnie skonstruowane narzędzie badawcze. Kwestionariusz ten 

zawiera po 29 przeciwstawnie ułożonych twierdzeń (np. ładny - brzydki). Badający na skali 

10 punktowej (od 1 do 10) ma za zadanie określić, jakie jest nasilenie u niego danej cechy 

(„Jaki jestem”). Następnie - na odwrocie – zapisano 29 tych samych cech. Tym razem badani 

mieli za zadanie określić, jacy będą za rok. Do respondentów skierowano również 

bezpośrednią prośbę o ocenienie samych siebie. W tym celu zamieszczono po 

przeciwstawnych stronach skali określenia: „Ogólnie oceniam siebie wysoko – Ogólnie 

oceniam siebie nisko”. Za pomocą skali badani mieli za zadanie dokonać własnej 

samooceny. Dzięki zastosowaniu charakteryzowanego narzędzia badawczego dość 

precyzyjnie zdiagnozowano „ja realne” i „ja idealne” badanych. 

3. Wyniki 

Samoocenę adolescentów badano przy pomocy kwestionariusza samooceny 

i postrzegania własnego ciała, który został opisany powyżej. Wyniki z przeprowadzonych 

badań prezentują kolejno zamieszczone tabele. 
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Tab. 1. Wyniki z kwestionariusza samooceny – „Jaki jestem”  

Cechy Chłopcy Dziewczęta M1-M2 
M1 Sd1 M2 Sd2 

Ładny - Brzydki 4,75 0,79 4,55 0,76 0,20 
Mądry - Głupi 5,65 1,14 5,50 1,15 0,15 
Uczciwy - Nieuczciwy 5,15 1,18 5,00 1,08 0,15 
Prawdomówny - Kłamca 5,75 1,12 6,10 0,79 -0,35 
Otwarty - Skryty 5,40 1,14 4,14 0,95 1,26 
Twórczy - Odtwórczy 4,90 1,02 4,02 0,67 0,88 
Spostrzegawczy - Gapa 5,60 1,23 4,23 1,00 1,37 
Przystojny – Bez prezencji 4,80 0,77 4,80 1,01 0,00 
Dynamiczny - Powolny 5,95 0,95 5,35 0,99 0,60 
Aktywny - Bierny 5,40 1,23 5,15 0,93 0,25 
Zapamiętujący – O słabej 
pamięci 

5,00 1,08 4,55 0,61 0,45 

Miły - Niesympatyczny 5,35 1,23 5,40 0,88 -0,05 
Troskliwy - Obojętny 5,40 1,27 5,40 1,05 0,00 
Atrakcyjny – Nieatrakcyjny 6,10 0,91 6,45 0,89 -0,35 
Kulturalny - Niekulturalny 5,75 1,25 5,85 0,88 -0,10 
Rozważny – Lekkomyślny 5,15 1,27 4,55 0,83 0,60 
Zaradny - Nieporadny 5,85 1,18 5,95 1,00 -0,10 
Zgrabny - Niezgrabny 5,50 0,95 5,10 0,79 0,40 
Wysportowany – O słabej 
kondycji fizycznej 

6,35 0,75 6,55 0,89 -0,20 

Lubiany - Nielubiany 4,80 1,06 4,95 0,69 -0,15 
Pracowity – Leniwy 5,10 1,07 6,50 1,85 -1,40 
Obowiązkowy - 
Nieobowiązkowy 

5,55 1,10 6,20 0,77 -0,65 

Punktualny - Niepunktualny 5,80 1,06 5,35 0,81 0,45 
Elegancki – Nieelegancki  6,45 0,69 6,85 0,37 -0,40 
Delikatny - Grubiański 5,25 1,12 5,40 1,00 -0,15 
Odważny – Tchórzliwy 5,35 1,09 4,65 0,75 0,70 
Sympatyczny - Nieprzyjemny 5,10 1,07 5,10 0,79 0,00 
Zazwyczaj wesoły – Zazwyczaj 
smutny 

5,20 1,01 5,10 0,91 0,10 

Dobry - Zły 5,65 0,99 6,15 0,81 -0,50 
Ogólnie oceniam siebie wysoko 
– Ogólnie oceniam siebie nisko 

5,70 1,17 5,65 0,99 0,05 

Źródło: badania własne 
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Tab. 2. Wyniki z kwestionariusza samooceny – „Jaki będę za rok” 

Cechy Chłopcy Dziewczęta M1-M2 

M1 Sd1 M2 Sd2 

Ładny - Brzydki 6,25 1,29 5,60 0,75 0,65 
Mądry - Głupi 5,05 1,40 6,80 1,24 -0,75 
Uczciwy - Nieuczciwy 6,20 1,20 5,85 0,81 0,35 
Prawdomówny - Kłamca 7,05 1,32 7,65 0,67 -0,60 
Otwarty - Skryty 6,30 1,26 6,10 0,95 0,20 
Twórczy - Odtwórczy 6,65 1,50 5,80 1,02 0,85 
Spostrzegawczy - Gapa 5,70 1,34 6,25 0,86 -0,55 
Przystojny – Bez prezencji 6,35 1,38 6,00 1,02 0,35 
Dynamiczny - Powolny 7,10 1,15 5,80 0,10 1,30 
Aktywny - Bierny 6,40 1,47 6,40 0,68 0,00 
Zapamiętujący – O słabej 
pamięci 

6,30 1,13 5,60 0,92 0,70 

Miły - Niesympatyczny 6,10 1,33 6,30 1,14 -0,20 
Troskliwy - Obojętny 6,95 1,36 6,60 1,10 0,35 
Atrakcyjny – Nieatrakcyjny 6,05 1,43 6,60 1,03 -0,55 
Kulturalny - Niekulturalny 6,10 1,29 6,00 0,83 0,10 
Rozważny – Lekkomyślny 6,35 1,27 5,55 0,92 0,80 
Zaradny - Nieporadny 6,15 1,42 7,30 0,85 -1,15 
Zgrabny - Niezgrabny 6,75 1,52 5,90 0,69 0,85 
Wysportowany – O słabej 
kondycji fizycznej 

6,60 1,19 7,55 0,89 -0,95 

Lubiany - Nielubiany 6,15 1,35 6,05 0,79 0,10 
Pracowity – Leniwy 6,45 1,19 5,90 1,01 0,55 
Obowiązkowy - 
Nieobowiązkowy 

5,90 1,21 6,20 0,93 -0,30 

Punktualny - Niepunktualny 6,20 1,32 7,15 0,66 -0,95 
Elegancki – Nieelegancki  6,75 1,33 8,70 0,86 -0,95 
Delikatny - Grubiański 6,15 1,50 6,79 1,08 -0,64 
Odważny – Tchórzliwy 6,65 1,35 6,00 1,31 0,65 
Sympatyczny - Nieprzyjemny 6,35 1,57 6,35 1,04 0,00 
Zazwyczaj wesoły – Zazwyczaj 
smutny 6,80 1,44 6,15 0,93 0,65 

Dobry - Zły 6,80 1,32 7,35 1,19 -0,55 
Ogólnie oceniam siebie 
wysoko – Ogólnie oceniam 
siebie nisko 

6,60 1,31 6,55 0,80 0,05 

Źródło: badania własne 

4. Dyskusja wyników badań własnych 

Z analizy zamieszczonych danych wynika, że między porównywanymi grupami 

badanych dziewcząt i chłopców istnieją pewne różnice w spostrzeganiu siebie. Z analizy 

danych uzyskanych z kwestionariusza „Jaki jestem” wynika, że dziewczęta i chłopcy  

w podobny sposób postrzegają siebie w następujących aspektach: 

 Przystojny - Bez prezencji (M1 = 4,8; M2 = 4,8); 

 Miły – Niesympatyczny (M1 = 5,35; M2 = 5,4); 
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 Troskliwy – Obojętny (M1 = 5,4; M2 = 5,4); 

 Kulturalny – Niekulturalny (M1 = 5,75; M2 = 5,85); 

 Zaradny – Nieporadny (M1 = 5,85; M2 = 5,95); 

 Lubiany – Nielubiany (M1 = 4,8; M2 = 4,95); 

 Sympatyczny – Nieprzyjemny (M1 = 5,35; M2 = 5,35). 

Wyszczególnione wyżej cechy dotyczą głównie postrzegania siebie, jako jednostki 

społecznej, gdyż w większości odnoszą się do funkcjonowania wśród innych. Można, więc 

sądzić, że chłopcy i dziewczęta w okresie adolescencji w podobnym zakresie uważają siebie 

za osoby miłe, troskliwe, kulturalne, radzące sobie, lubiane i sympatyczne. W podobnym też 

stopniu oceniają się, jako osoby przystojne, czyli o dobrej prezencji. Jednakże trzeba zwrócić 

też uwagę na to, że uzyskiwane wyniki są w granicach mniej więcej 5 punktów, zaś 

respondenci oceniali się w każdym twierdzeniu od 1 do 10, a więc nieco ponad 5 punktów 

przy niezbyt wysokim wskaźniku odchylenia standardowego świadczy o wynikach raczej 

przeciętnych. Oznacza to, że badani najczęściej spostrzegają siebie, jako jednostki  

z przeciętnym nasileniem owych dobrych cech. 

Także ogólna ocena samych siebie formułowana przez dziewczęta i chłopców w okresie 

adolescencji na skali „Jaki jestem” nie jest zbyt wysoka. W przypadku chłopców średni wynik 

wynosi M1= 5,7 natomiast w przypadku dziewcząt M2 = 5,65. Znaczy to też, że chłopcy  

i dziewczęta nie różnią się zbytnio w ogólnym spostrzeganiu siebie.  

Najwyżej badani z obu grup spostrzegają się pod względem następujących pozytywnych 

cech: atrakcyjność, wysportowanie, elegancja. W tych cechach badani uzyskiwali powyżej 6 

punktów.  

Natomiast najniżej adolescenci doceniają siebie jako osoby spostrzegawcze. szczególnie 

dziewczęta nie zauważają u siebie tej cechy (M1 = 5,6; M2= 4,23). Także dziewczęta rzadziej 

niż chłopcy uważają się za otwarte (M1 = 5,4; M2= 4,14) i twórcze (M1 = 5,65; M2= 4,8). 

Porównując zamieszczone wyniki ogólnie można stwierdzić, że dziewczęta będące w okresie 

adolescencji nieco gorzej siebie oceniają niż ich koledzy będący w tym samym wieku  

i uczęszczający do tych samych szkół. Są one nieco bardziej krytyczne względem siebie niż 

chłopcy.  

Badani mieli też za zadanie określić, jacy chcieliby być za rok. W tym celu posłużono się 

kwestionariuszem „Jaki będę za rok”. Porównując wyniki z badania kwestionariuszem :Jaki 

jestem” i „Jaki będę za rok” wyraźnie dostrzega się różnicę w wynikach. Zdecydowanie 

wyższe wyniki badani uzyskiwali w drugim kwestionariuszu, który określa ich idealny obraz 
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siebie, a więc wskazuje na te cechy, które badani chcieliby rozwijać. Chłopcy przede 

wszystkim chcieliby być za rok bardziej dynamiczni, zapamiętujący, troskliwi itd. Także 

dziewczęta chciałyby rozwinąć w sobie wiele cech, przede wszystkim zaś: prawdomówność, 

zaradność, wysportowanie czy elegancję. Są to wszystko cechy życzeniowe, które są ważne 

dla badanych i pragną je posiąść w najbliższej przyszłości.  

Wskazane wyniki oznaczają, że dziewczęta i chłopcy będący w okresie adolescencji wiedzą, 

iż powinni zmierzać do samodoskonalenia się. Jednakże taka rozbieżność danych wyraźnie 

też pokazuje, iż istnieje duża różnica między obrazem realnym i idealnym. To zaś może 

oznaczać brak akceptacji siebie i niskie poczucie wartości. Badani zdają sobie sprawę, że 

brakuje im sporo do ich wewnętrznego ideału.  

5. Wnioski 

Z przeprowadzonych badań nasuwa się kilka ważnych wniosków, które warto zaznaczyć 

poprzez wypunktowanie: 

1. Chłopcy i dziewczęta w okresie adolescencji w podobnym zakresie spostrzegają siebie, 

jako osoby: przystojne - czyli o dobrej prezencji, miłe, troskliwe, kulturalne, zaradne, 

lubiane i sympatyczne.  

2. Istnieją jednak różnice w postrzeganiu siebie przez dziewczęta i chłopców. Generalnie 

dziewczęta spostrzegają siebie w nieco gorszym świetle niż chłopcy. Nie są to różnice 

zbyt wyraźne, ale dostrzegalne. Dziewczęta rzadziej niż chłopcy uważają się np. za 

osoby spostrzegawcze, otwarte i twórcze. 

3. Respondenci będący w okresie dojrzewania mają świadomość tego, że nie są idealni  

i chcą się zmieniać, doskonalić. Chłopcy w przyszłości chcieliby być bardziej 

dynamiczni, zapamiętujący, troskliwi itd., zaś dziewczęta chcą pracować nad: 

prawdomównością, zaradnością, wysportowaniem oraz elegancją. 

4. Znaczna różnica między realnym i idealnym spostrzeganiem siebie świadczy o tym, że 

badani nie zawsze akceptują siebie takimi, jakimi są i mają niskie poczucie własnej 

wartości, w tym także i własnej atrakcyjności cielesnej.  

Należy, więc przykładać więcej starań, aby budować poczucie własnej wartości  

u młodzieży w okresie adolescencji. Z badań wynika, bowiem, że młodzi ludzie mogą mieć 

kłopoty z postrzeganiem siebie i docenianiem swojej atrakcyjności. Niskie poczucie własnej 

wartości może z kolei powodować, że będą oni podejmowali cele życiowe nieadekwatnie do 

swoich możliwości i nie osiągną w życiu tego, co mogliby osiągnąć.  
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Streszczenie 
Niniejszy artykuł jest próbą wyjaśnienia źródła kryzysu instytucji praw autorskich w społeczeństwie online 
poprzez wykazanie istnienia dysonansu między formalnymi i nieformalnymi normami. Bezpośrednim celem 
artykułu jest określenie źródeł tego dysonansu. Realizacja tak sformułowanego celu prowadzi pośrednio do 
poznania prawdopodobnych przyczyn zaistnienia kryzysu instytucji praw autorskich. W artykule uznano, że 
źródła dysonansu leżą w samej instytucji prawa autorskiego, które charakteryzuje się dwubiegunowością.  
Z jednej strony chroni interesy autorów, a z drugiej, zapobiega powstawaniu monopolu autorskiego. Dysonans 
nasilił się wraz z rozwojem technologicznych narzędzi społeczeństwa i w erze online doprowadził do kryzysu 
instytucji praw autorskich. Przejście społeczeństwa w fazę online doprowadziło do nasilenia się sprzeczności 
wynikających z nieformalnej kultury kopiowania oraz zapisów chroniących autorów. W konsekwencji 
zaistnienia kryzysu instytucji praw autorskich należy spodziewać się zmian zarówno w warstwie 
instytucjonalnej, jak i praktyce biznesowej, co powinno prowadzić do złagodzenia dysonansu. 
 
Słowa kluczowe: prawa autorskie, społeczeństwo online, Internet. 
 

The Sources of the Copyright Institution Crisis in the Online Society 
 
Summary 
This article is an attempt to explain the source of the copyright institution crisis in the online society, by showing 
existence of the dissonance between formal and informal norms.The directaim of the article is to identify sources 
of this dissonance. Realization of so formulated aim leads indirectly to the probable causes of the institution of 
copyrightcrisis. In the article is being considered that sources of the dissonance are in the very institution of 
copyright law, which is characterized by bipolarity.On the one hand, copyright protects the interests of authors, 
and on the other, it prevents the creation of an author's monopoly. The dissonance intensified with the 
development of technological tools of modern society and the era of online has led to a crisis of copyright 
institution.The progress of the society to the online phase has led to the intensification of contradictions resulting 
from the informal copy culture and the formal rule that protects authors. 
 
Keywords: copyright, online society, Internet. 
 
1. Wstęp 

Z badań Karaganisa i Rekemana (2013) wynika, że w Stanach Zjednoczonych około 

45% populacji wymienia między sobą utwory z pominięciem regulacji wynikających z praw 

autorskich. Uzyskali oni podobne statystyki również w odniesieniu do Niemiec. Z kolei Price 

(2013), badając ruch internetowy w Ameryce Północnej, Europie i Regionie Azji i Pacyfiku, 

obliczył, że blisko 24% wszystkich przesyłanych przez Internet danych narusza prawa 

autorskie. Jednak sam fakt, że blisko ¼ ruchu internetowego obciążona jest problemem 

naruszania praw autorskich, czyli odbywa się w sposób nieautoryzowany, wydaje się 

świadczyć o wadze problemu. Dane z pierwszej dekady XXI wieku, wskazują że ponad ⅓ 

społeczeństwa Hiszpanii, Niemiec, Francji, Szwecji i Wielkiej Brytanii wymienia między 

sobą wielkoformatowe produkcje audiowizualne (Dufft i in. 2006). Argumentem 

przemawiającym za tym, że dane te są wciąż wiążące jest to, że o ile technologia ulega 
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dynamicznej zmianie, tak postawy ludzkie są zdecydowanie bardziej trwałe. Z najnowszych 

danych (z roku 2017) pochodzących z portalu Statista (2017) wynika, że 53% wszystkich 

internautów w wieku od 16 do 24 lat pozyskiwało utwory muzyczne na zasadach 

nieautoryzowanego kopiowania. W przedziale wiekowym od 25 do 34 lat było to 45%, od 35 

do 44 lat – 32%, od 45 do 54 lat – 25%, a od 55 do 64 lat – 18%. 

W przypadku Polski, Filiciak i in. (2012), stwierdzili, że blisko 60% polskich 

internautów pożyczyło lub skopiowało utwory od znajomych za pośrednictwem Internetu. 

Podkreślają tym samym, że wymiana plików z utworami jest częścią życia codziennego  

i towarzyskiego Polaków. Z kolei z badań spółki PwC Polska (2014, s. 21, 24) wynika że  

7,5 mln Polaków ogląda za pośrednictwem Internetu nielegalne treści audiowizualne, a więc 

jest to około 19% całej populacji, a 30% internautów. Tym samym Polska nie odbiega 

znacząco od ogólnych trendów charakterystycznych dla krajów o dobrze rozwiniętej 

infrastrukturze Internetu. 

Przedstawione powyżej statystyki wskazują na istnienie w społeczeństwie online 

kryzysu instytucji praw autorskich (Czetwertyński 2016a). De facto w społeczeństwie tym 

rozwinęła sięi ugruntowała tak zwana kultura kopiowania. Definiuje się ją jako „zachowania, 

przejawiające się pozarynkowym powielaniem dóbr informacyjnych, przebiegające zgodnie  

z wzorcami wspólnymi dla danego społeczeństwa, powstałymi i nabytymi w procesie 

interakcji społecznych” (Czetwertyński 2015). Wzorce zawarte w kulturze kopiowania stają  

w sprzeczności z formalną instytucją praw autorskich, co jest bezpośrednim źródłem 

dysonansu, w konsekwencji czego ujawnił się kryzys instytucji praw autorskich. Jest to 

bezpośrednio zgodne z twierdzeniem, że niezgodność między instytucjami nieformalnymi  

i formalnymi prowadzi do zmniejszenia respektowania prawa pisanego (Sukiennik i in. 2017). 

Celem niniejszego artykuł jest próba określenia źródeł opisanego powyżej dysonansu,  

a więc tym samym poznanie prawdopodobnych przyczyn kryzysu instytucji praw autorskich. 

Przy czym skoncentrowano się tu jedynie na dwóch aspektach. Pierwszy aspekt związany jest 

z instytucjonalnymi przyczynami dysonansu, które wynikają z samej instytucji praw 

autorskich. Z kolei drugi aspekt związany jest przekształceniem się społeczeństwa, które 

zyskało nowe narzędzia techniczne pozwalające na powielanie utworów w masowej ilości i 

na globalną skalę. Rozważaniom towarzyszy hipoteza głosząca, że dwubiegunowość 

instytucji praw autorskich oraz przejście społeczeństwa w fazę online są głównymi 

przyczynami kryzysu instytucji praw autorskich. 
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Próba realizacji postawionego powyżej celu wymaga rozważenia instytucji praw 

autorskich pod kątem jej dwubiegunowości, w myśl, której, z jednej strony, chroni się 

interesy autora, a z drugiej strony, zapobiega się powstawaniu monopolu autorskiego. 

Ponadto należy rozważyć jak zmieniły się praktyki związane z nieformalnym obiegiem 

utworów w społeczeństwie online. Praktyki te umocowane są w kulturze kopiowania, a ich 

przejawem jest prywatne kopiowanie. Technologiczne narzędzia charakterystyczne dla 

społeczeństwa online stały się katalizatorem rozwoju praktyki prywatnego kopiowania, co  

w konsekwencji nasila dysonans i prowadzi do kryzysu instytucji praw autorskich.  

W podsumowaniu pojęto dyskusję odnośnie kierunków rozwiązania kryzysu instytucji prawa 

autorskich. 

W artykule pominięto problem nielegalnego dystrybuowania cudzych utworów w celu 

osiągania regularnych korzyści materialnych –obiegowo określanym „piractwem medialnym” 

lub „piractwem internetowym”. Zjawisko to stanowi jednoznaczne łamanie praw autorskich  

z pełną premedytacją i zalicza się do obszaru badawczego ekonomiki przestępstwa. 

2. Instytucjonalne podstawy dysonansu 

Aby zrozumieć istotę kryzysu instytucji praw autorskich w społeczeństwie online 

należy bliżej rozważyć dwie podstawowe kwestie. Po pierwsze, należy zastanowić się nad 

samą istota instytucji praw autorskich, która sama w sobie charakteryzuje się 

dwubiegunowością. Po drugie, należy rozważyć specyfikę społeczeństwa online. Dopiero 

rozważania na tych dwóch płaszczyznach powinny pozwolić dostrzec istotę, przyczyny  

i ewentualne konsekwencje omawianego kryzysu. 

Należy tu nadmienić, że istota prawa autorskiego wyraźnie ewoluowała na przestrzeni 

dziejów i jej dzisiejsza postać jest efektem zmian zarówno w sposobie rządzenia, polityki, 

obyczajów religijnych, oświecenia naukowego oraz aspektów komercyjnych. Pierwotnie 

instytucja praw autorskich wywodziła się z przywilejów drukarskich i nie miała na celu 

ochraniać autorów, lecz kontrolować drukarzy, tak, aby ci nie drukowali pozycji nie zgodnych 

z daną polityką państwa (Rose 1993). Tak więc, we wczesnej epoce prasy Gutenberga ideą 

protoplasty instytucji praw autorskich bynajmniej nie była chęć ochrony interesów autorów. 

Dopiero upowszechnienie się prasy drukarskiej pozwoliło na rozwój nowego 

przemysłu, który wymagał nowych regulacji. Przełomem w tej sprawie było wprowadzenie  

w ramach Statutu Królowej Anny w 1710 roku regulacji chroniących autorów, a faktycznie 

dających im władzę nad ich dziełami i pozwalających na czerpanie z nich korzyści 

materialnych (Górnicki 2013). W zasadzie od tego momentu można mówić o ochronie 

prawnej autorów względem ich dzieł, zarówno w kwestii materialnej, jak i osobowej – co jest 
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niezwykle istotne, gdyż powszechną praktyką w średniowieczu było kopiowanie cudzych 

tekstów oraz tworzenie kompilacji, a następnie podpisywanie ich nazwiskiem kopiującego lub 

kompilatora. 

Prawne rozwiązanie kwestii ochrony autorskiej dzieł jest jednak jedynie pierwszą 

innowacją instytucji praw autorskich. Drugą innowacją jest zapewnienie dostępu do dzieł  

i tym samym szeroko rozumiany rozwój myśli, idei i nauki. Należy mieć tu na względzie tak 

fundamentalną wartość, jak rozwój cywilizacyjny i kulturowy, który odbywa się poprzez 

komunikację (Rifkin 2003). Dlatego też wraz z ewolucją instytucji prawa autorskiego 

dokonano ograniczenia wyłączności autorów do ich własnych dzieł, tak, aby zapewnić 

korzyści społeczne z ich ogólnodostępności (Górnicki 2013). Sformułowano zasady użytku 

dozwolonego, które pozwalają w określonych sytuacjach korzystać z dzieł bez zgody ich 

autorów (Gienas 2008). W ten sposób sformalizowana została dwubiegunowość idei instytucji 

praw autorskich, która zarazem chroni interesy autorów, a z drugiej zapewnia dyfuzję kultury, 

wiedzy i idei zawartych w dziełach, co prowadzi do rozwoju kulturowego, naukowego  

i politycznego. 

Odwołując się do spostrzeżeń North'a (2014) można zauważyć, że ewolucja instytucji 

praw autorskich wyznaczona była przez dziedzictwo kulturowe. North (2014) podkreśla, że 

reguły formalne są odzwierciedleniem dziedzictwa kulturowego, na które składają się normy 

nieformalne. W kontekście instytucji praw autorskich przejawia się to właśnie w jej 

dwubiegunowości i rozwinięciu zasad użytku dozwolonego. Przy czym nie można pominąć 

faktu, że droga do obecnego kształtu instytucji praw autorskich była kręta, gdyż wywodzi się 

ono właśnie z przywilejów drukarskich, które były narzędziem politycznego ograniczenia 

wolności słowa. Jeżeli więc uznać, że instytucja praw autorskich odzwierciedla normy 

społeczne, to niemożliwym byłoby pojawienie się dysonansu. Co więcej, jeżeli uznać za 

wiążące dalsze rozważania Northa na temat kształtowania się i trwałości norm nieformalnych, 

to wzorce kultury kopiowania musiały kształtować się przez dłuższy okres czasu i nie ulegają 

one nagłym zmiano. Prowadzi to do wniosku, że zaistnieć musiały czynniki zewnętrzne, które 

zaburzyły równowagę między formalnymi i nieformalnymi normami, a którymi są środki 

przekazu informacji, wyrażone w narzędziach techniczny współczesnego społeczeństwa. 

Dysonans jest wynikiem zaadaptowania nowych narzędzi technologicznych, co spowodowało 

nową ekspresję wzorców zawartych w kulturze kopiowania, nieopowiadających założonym  

w instytucji praw autorskich praktykom. 
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3. Technologiczny katalizator dysonansu 

W latach 80. XX wieku zaczęto badać znaczenie tak zwanego prywatnego kopiowania, 

co związane było z upowszechnieniem się urządzeń kopiujących, głównie kserokopiarek, 

magnetofonów i magnetowidów. Zjawisko to badali między innymi Besen (1984), Besen  

i Kirby (1987), Johnson (1985) oraz Liebowitz (1985) rozważając działania polegające na 

dzieleniu się utworami w ramach małych grup społecznych powiązanych bezpośrednimi 

relacjami. Samo pojęcie prywatnego kopiowania oznacza nic innego jak kopiowanie na 

własny użytek, zwykle rozumiany, jako niekomercyjny (Karapapa; Intellectual Property 

Organization 2012). W praktyce polega ono na kopiowaniu utworów od znajomych lub  

z ogólnie dostępnych źródeł i mieści się w konstrukcji prawnej użytku dozwolonego. O ile 

konstrukcja ta jest niezbędna dla zachowania swobody wymiany informacji lub prozaicznych 

czynności związanych z użytkowaniem utworów w codziennym życiu, tak wraz z rozwojem 

technologii informacyjno-komunikacyjnych zjawisko uzyskało całkowicie inną skalę. 

Współczesne społeczeństwo, które zyskało status online, przekształciło wzorce i normy 

związane z prywatnym kopiowaniem, a wynikające z kultury kopiowania, adaptując je do 

narzędzi technologicznych, którymi dysponuje. Społeczeństwo online może bez przeszkód 

relatywnie trwale publikować w Internecie treści, które są osiągalne dla innych osób w skali 

globalnej. W kontekście globalnego upowszechnienia się prywatnego kopiowania można 

dostrzec przejawy motywacji związanej z chęcią zaistnienia oraz przeinaczenie istoty 

dwubiegunowości praw autorskich. Należy również mieć na względzie, że nie każdy człowiek 

może być twórcą, co wymaga odpowiednich zdolności oraz przygotowania. Przewarzająca 

część społeczeństwa online składać się będzie z odtwórców lub kopistów. Dla przykładu na 

portalu YouTube publikowane są w znacznej ilość filmy dokumentalne pierwotnie nadawane 

w telewizji, których publikatorzy nie mają do tego prawa. Jest to alternatywa dla samodzielnie 

wykonanych produkcji, co wymaga zdecydowanie więcej zaangażowania. Zwykle osoby 

publikujące cudze produkcje powołują się na użytek dozwolony, co jednak jest kwestią 

sporną – czego dowodzi usuwanie niektórych treści. Podobne praktyki można zauważyć w 

przypadku portali strumieniowych, które bazują na treściach publikowanych przez 

użytkowników. Mechanizm motywacyjny związany z ekspozycją polega na zapisywaniu 

ilości wyświetleń i ocenie danych treści. Chociaż techniczne rozwiązania na poszczególnych 

portalach różnią się od siebie, to ogólne zasady są podobne – począwszy od Facebooka, przez 

YouTube’a a kończąc na Wikipedii. Jeszcze wyraźniej widać było to w przypadku portali 

gromadzących torrenty, takich jak TNT torrenty.info, który został zamknięty w 2015 roku ze 

względu na naruszanie prawa autorskich. Użytkownicy tego portalu zamieszczali na nim 
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metapliki (popularnie określane torrentami), które zawierały dane pozwalające pobrać pliki od 

innych użytkowników. Użytkownicy portalu TNTtorrenty publikując kolejne metapliki 

zdobywali kolejne umowne nagrody, takie jak wirtualne odznaczenia i tytuły (Czetwertyński 

2016). Wydawać by się mogło, że tego rodzaju motywacje są mało znaczące, jednak są one 

na tyle skuteczne, że problem tego rodzaju praktyk jest powszechny. Zachowania, które 

można zaobserwować w Internecie są bezpośrednio przeniesione z zachowań w świecie 

realnym, gdy koledzy nagradzają osobę, która pozwala kopiować swoje płyty CD. Nie bez 

znaczenia jest, że osoby najczęściej angażujące się w tego rodzaju aktywność są młode, 

najczęściej do 30 roku życia. 

4. Wnioski 

Kryzys instytucji praw autorskich w społeczeństwie online w dużym stopniu ma 

podłoże instytucjonalne i związany jest z dwubiegunowością idei praw autorskich. Polega to 

na tym, że w instytucji praw autorskich zawarte są regulacje pozwalające na nieautoryzowane 

kopiowanie w konkretnych sytuacjach. Odpowiadało to normom nieformalnym 

społeczeństwa przed upowszechnieniem Internetu. Dysonans między instytucją praw 

autorskich, a nieformalną kulturą kopiowania nastąpił w chwili zaadaptowania przez 

społeczeństwo nowych narzędzi komunikacji, co doprowadziło do innej niż przewidziana 

formalnie ekspresji praktyk nieformalnych. W konsekwencji zaistniał kryzys instytucji praw 

autorskich. Nowe narzędzia techniczne zadziałały jak katalizator, pozwalając przenieść 

kulturę kopiowania, a więc wzorce i normy związane z pozarynkowym dzieleniem się 

utworami, na płaszczyznę globalną. Prywatne kopiowanie z lokalnej praktyki w gronie 

bliskich znajomych stało się anonimową wymianą plików pomiędzy milionami 

użytkowników. Upowszechnienie się tych praktyk prowadzi do swoistego sprzężenia 

zwrotnego. Im więcej członków społeczeństwa bagatelizuje problem naruszania praw 

autorskich, tym większe przyzwolenie społeczne dla tego zjawiska. Tego rodzaju 

konformistyczne zachowania nasilają problem, wynaturzając ideę dwubiegunowości praw 

autorskich. 

Z pewnością w społeczeństwie online kryzys instytucji prawa autorskich osiągnął punkt 

przełomowy. Niemniej historia pełna jest punktów przełomowych, a sytuacja na rynkach dóbr 

informacyjnych, wielokrotnie wywoływała napięcia społeczne. Aktualnie panujący kryzys 

wymaga jednak nowego podejścia do zmniejszenia napięć między podmiotami, których 

relacje regulowane są prawami autorskimi. Przy czym twierdzenie o całkowitej likwidacji 

napięć jest mało prawdopodobne. Konkludując można stwierdzić, że sama idea 

dwubiegunowości praw autorskich musi i powinna zostać zachowana. Natomiast należy 
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rozszerzyć i sprecyzować katalog działań uznanych za niedozwolone i dozwolone. 

Jednocześnie dostosowaniu powinny ulec modele i strategie biznesowe podmiotów 

produkujących i dystrybuujących dobra informacyjne, co oznacza nie bezpośrednią walkę  

z nieautoryzowanym kopiowaniem, lecz wzrost zachęt do uczestniczenia w obrocie 

rynkowym. 
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Streszczenie 
Artykuł przedstawia rozważania na temat uwarunkowań wdrożenia koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym. 
Zagadnienie przedstawiono w oparciu o narracyjny przegląd literatury polskiej i anglojęzycznej. Zgromadzony 
materiał badawczy pozwolił na identyfikację czynników wspierających i hamujących zastosowanie gospodarki 
cyrkularnej. Analiza wykazała, iż największym wsparciem dla wdrożeniu gospodarki o obiegu zamkniętym jest 
wielosektorowa współpraca. 
 
Słowa kluczowe: gospodarka o obiegu zamkniętym, uwarunkowania wdrożenia, współpraca wielosektorowa 
 

Conditions for the implementation circular economy 
 
Summary 
The article presents considerations on the conditions for the implementation of the circular economy. The issue 
is presented based on a narrative review of Polish and English literature. The collected research material allowed 
to identify factors supporting and inhibiting the use of circular economy. The analysis showed that multi-sectoral 
cooperation is the largest support for the implementation of a circular economy. 
 
Keywords: circular economy, conditions of implementation, multisectoral cooperation 
 
1. Wstęp 

Zainteresowanie tematyką gospodarki o obiegu zamkniętym ciągle wzrasta. Jest to  

w dużej mierze spowodowane aktywnością Unii Europejskiej w zakresie osiągania celów 

zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i ochrony zasobów naturalnych. Cyrkularny 

model gospodarki jest jednym z rozwiązań, które mogą przybliżyć wspólnotę europejską do 

zrealizowania zamierzonych planów.Jednak zanim dojdzie do zmiany modelu, konieczna jest 

identyfikacja uwarunkowań, które będą wpływać naproces jego wdrożenia.  

W opracowaniach naukowych poświęconych zagadnieniu gospodarki o obiegu 

zamkniętym pojawia się przekonanie, iż koncepcja ta jest głównie działaniem praktycznym, 

związanym z polityką i biznesem. Konieczna, zatem staje się analiza zagadnienia  

w kontekście teoretycznym (Jastrzębska 2017). Rozważania podjęte w pracy dotyczą 

identyfikacji podstawowych czynników wpływających na wdrożenie gospodarki o obiegu 

zamkniętym. 

2. Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym? 

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), nazywana także: gospodarką okrężną, 

gospodarką „od kołyski do kołyski” czy gospodarką cyrkularną nie jest koncepcją nową, 

chociaż dopiero niedawno zyskała na znaczeniu. Pierwsze wzmianki na temat cyklu życia 

produktów pojawiły się w pracach Stahela i Redaya (1976), gdzie przedstawiono wizję GOZ  
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i korzyści możliwe do osiągnięcia w związku z jej zastosowaniem (tworzenie nowych miejsc 

pracy, zapobieganie powstawaniu nowych odpadów). Kolejne rozważanianad koncepcją 

dowiodły, iż zastosowanie modelu gospodarki cyrkularnej pozwala osiągnąć przewagę 

konkurencyjną nad innymi przedsiębiorstwami stosującymi model linearny.Zwrócono uwagę 

na konieczność uwzględnienia nowego etapu cyklu życia wyrobu, jakim jest przekształcanie 

go w zasób możliwy do wykorzystania w kolejnym cyklu produkcyjnym (Stahel i Börlin, 

1987). 

Obecnie, zainteresowanie koncepcją GOZ wzrasta, w dużej mierze dzięki fundacji 

EllenMacArthur powstałej w 2010 r. Organizacja tazajmuje się wspieraniem procesu 

transformacji w kierunkumodelu gospodarki cyrkularnej poprzezpromowaniewspółpracy 

środowisk akademickich, biznesu i rządów w celu wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów 

związanych z koncepcją GOZ (Zarębska 2017). Fundacja porównuje koncepcję gospodarki 

cyrkularnej do samoregenerującego się systemu, funkcjonującego w oparciu o dwa założenia: 

utrzymania pełnej lub częściowej wartości fizycznej materiałów oraz wykorzystania energii 

odnawialnej (MacArthur 2013). Głównym priorytetem GOZ jest zwracanie materiałów do 

obiegu oraz zapewnienie maksymalnej użyteczności i wartości produktów i zasobów 

(Szczygielski, 2015). Nowy model gospodarki ma zastąpić funkcjonującą obecnie produkcję 

linearną, opierającą się na otwartych pętlach. Zamknięcie obiegu ma na celu promowanie 

elastyczności zasobów, które mogą stać się podstawowymi budulcami w innych procesach 

produkcyjnych (Pichlak, 2017). 

Głównym założeniem gospodarki o obiegu zamkniętym jest zamknięcie cyklu życia 

produktów, poprzez uwzględnienie w ich końcowej fazie życia (w modelu linearnym) etapu 

przetworzenia. Uwzględnienie tego działania przyczyni się do oszczędności zasobów 

naturalnych i tym samym zmniejszeniu, bądź eliminacji odpadów. Dzięki zamknięciu cyklu, 

produkt nie trafia na wysypisko śmieci, ale zyskuje nowe życie poprzez odzysk i recykling. 

Dlatego też, podczas projektowania wyrobów powinno zwracać się uwagę na aspekt 

zmniejszenia ich oddziaływania na środowisko oraz możliwość przetworzenia  

i wykorzystania w kolejnych procesach produkcyjnych (Zarębska 2017). 

Gospodarka o obiegu zamkniętym pozytywnie wpływa na rozwój gospodarczy 

ispołeczny, postęp techniczny oraz ochronę środowiska poprzez odpowiednie 

gospodarowanie zasobami. To z kolei przyczynia się do niskiej konsumpcji energii i zasobów, 

wysokiej wydajności i zachowania równowagi środowiska. (UNEP 2006, Lieder i Rashid, 

2016). 
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Badacze wielu dyscyplin naukowych zajmują się zagadnieniem GOZ. Koncepcja  

ta znajduje swoje zastosowanie w chemii (Barrie, 2017), fizyce (Díaz-García 2017)  

czy naukach o rolnictwie (Frone 2017). GOZanalizowana jest także w kontekście nauk  

o zarządzaniu (Burchart-Korol 2016, Halkos i Petrou 2016, Govidan i Hasanagic 2018), gdzie 

zauważa się duże zainteresowanieczynnikami wpływającymi na jej wdrożenie. Dlatego też, 

celem pracy jest przedstawienie i uporządkowanie rozważań na temat uwarunkowań 

wdrożenia GOZ. 

2. Jakie czynniki mogą wpływać na wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym? 

Zastosowanie koncepcji gospodarki cyrkularnej wiąże się z wieloma korzyściami. 

Zaliczamy do nich: wpływ na utrzymanie zrównoważonego rozwoju, tworzenie nowych 

miejsc pracy czy spadek kosztów społecznych. GOZ przyczynia się także do rozwiązania 

wielu współczesnych problemów globalnych związanych z deficytem zasobów naturalnych 

(głód, ubóstwo, brak dostępu do wody pitnej). Z uwagi na wielopłaszczyznowe 

oddziaływanie, zwraca się uwagę na konieczność współpracy różnych interesariuszy na rzecz 

skutecznego funkcjonowania modelu cyrkularnego, a zwłaszcza w zakresie tworzenia nowych 

rozwiązań i modeli biznesowych (Jastrzębska 2017). Kluczowe jest także współdziałanie  

w zakresie zmian systemowych i wielopoziomowych usprawniających wdrożenie GOZ, które 

powinno opierać się na łączeniu inicjatyw odgórnych (politycznych i społecznych)  

z oddolnymi (działania przedsiębiorstw) (Pichlak i Kruczek 2017). 

Na zastosowanie modelu gospodarki cyrkularnej istotny wpływ mają przedsiębiorstwa  

i konsumenci. W głównej mierze to menedżerowie kształtujący strategie firm mają duży 

wpływ na prowadzenie działań biznesowych uwzględniających aspekt ekologiczny. Z kolei 

konsumenci powinni przestrzegać zasad ochrony środowiska i ochrony zasobów naturalnych 

poprzez świadome dokonywanie zakupów dóbr lub usług (Vasiljevic-Shikaleska i in. 2017). 

Hausner (2016) uważa, że przyjęcie zasad GOZ wymaga głębokiej refleksji i dyskusji 

nad dotychczasowymi przyzwyczajeniami związanymi z modelem linearnym, ale także 

stworzenia warunków do bezpiecznego eksperymentowania, pozwalającego na lepsze 

zrozumienie modelu cyrkularnego. W związku z tym, zmiany powinny nastąpić zarówno  

w sferze gospodarki i konsumpcji, jak i w edukacji i kulturze. Modyfikacji powinny także 

ulec instytucjonalne relacje pomiędzy firmami i ich otoczeniem. To skłoni je do ponoszenia 

większej i świadomej odpowiedzialności wynikającej z wewnętrznych norm.  

Ważnym elementem z perspektywy wdrożenia GOZ jest edukacja. Interdyscyplinarne 

nauczanie w postaci przekazywania wiedzy teoretycznej i kształtowania postaw pozwala na 

osiągnięcie stanu świadomości ekologicznej. Objawia się to podczas czynności życia 
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codziennego: zakupów, ponownego wykorzystania zużytych rzeczy, korzystania ze 

zbiorowego transportu czy segregacji odpadów i oszczędzania wody. Badacze twierdzą, że 

dzięki edukacji budowana jest świadomość ekologiczna wyższego poziomu, a ta z kolei jest 

kluczowym czynnikiem determinującym istnienie GOZ. Sens ekologicznego działania 

człowieka powinien wynikać ze zrozumienia siebie i środowiska, w którym żyje, a nie  

z nakazów i zakazów (Kluczkowski 2017).  

Na poziomie mikroekonomicznym barierą wdrożenia GOZ może być nieznajomość 

przepisów w zakresie ochrony środowiska i brak wiedzy na temat możliwości ponownego 

wykorzystania materiałów (Ćwik 2004). Dlatego konieczne jest tworzenie strategii  

i inicjatyw politycznych edukujących społeczeństwo w zakresie norm i przepisów prawnych 

w zakresie GOZ (Johansson i Lindhqvist 2005), a także podejmowanie działań mających na 

celu promowanie powtórnego wykorzystania produktów poprzez udzielanie informacji na 

temat tego, z jakich materiałów są tworzone (tzw. „paszport produktu”) (Lieder i Rashid 

2016). 

Podstawy teoretyczne z zakresu GOZ powinny być przekazywane na poziomie studiów 

i szkół zawodowych, ponieważ to absolwenci posiadający wykształcenie techniczne są 

najczęściej twórcami nowych modeli biznesowych koniecznych do wdrożenia GOZ. Istotną 

rolę pełnią także naukowcy tworzący opatentowane innowacje w zakresie przeprowadzania 

recyklingu produktów i ich poszczególnych składników (Stahel 2016). 

Zmiany usprawniające wdrożenie modelu cyrkularnego powinny dotyczyć nie tylko 

wprowadzania innowacji technologicznych, organizacyjnych i społecznych, ale zwłaszcza 

zastosowania nowych instrumentów finansowych i politycznych (Wysokińska 2016) takich, 

jak: akty prawne, wskaźniki do pomiaru stanu wdrożenia modelu cyrkularnego, podatki  

i opłaty środowiskowe (Govidan i Hasanagic 2018) czy ogólny plan wdrożenia GOZ 

(Vasiljevic-Shikaleska i in. 2017). 

Przykładem działania wpisującego się w ramy GOZ jest system zrównoważonego 

zarządzania odpadami. Badania przeprowadzone na przykładzie miasta Zagreb (Chorwacja) 

dowiodły, że stworzenie takiego systemu wpływa na szybsze tempo segregacji odpadów,  

i tym samym usprawnia proces recyklingu. To z kolei wpływa na zmniejszenie ilości 

wytwarzania odpadów i przynosi wiele korzyści środowiskowych, gospodarczych  

i społecznych. Jednakże, stworzenie odpowiedniego modelu zarządzania odpadami wymaga 

współpracy rządu, władz lokalnych, ekspertów i społeczeństwa. Zwłaszcza ostatnia grupa 

interesariuszy, nazywana throwawaysociety (Wieser 2016) powinna zostać włączona do 

działań na rzecz ograniczenia ilości odpadów poprzez: ciągłe edukowanie w zakresie korzyści 
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z kompostowania odpadów i recyklingu (Ribić i in. 2017), zmianę praktyk konsumenckich, 

wykształcenie nawyku i umiejętności segregowania odpadów oraz jak najwcześniejsze 

kształtowanie świadomości ekologicznej, a także tworzenie kampanii społecznych (Szyja, 

2016). Należy zauważyć, że wśród niektórych społeczności lokalnej istnieje przekonanie, że 

odpowiedzialność za formowanie GOZ powinny w dużym stopniu ponosić władze publiczne, 

a w mniejszym społeczność lokalna. Takie postrzeganie odpowiedzialności jest istotną 

barierą, którą można przezwyciężyć dzięki promowaniu i podejmowaniu partnerstwa  

i partycypacji (Kulczycka 2017). 

Według Zespołu do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, działania Polski  

w zakresie skutecznego wdrożenia nowego modelu gospodarki powinny dotyczyć: promocji 

innowacji, wzmocnieniu współpracy przemysł - sektor nauki, usprawnienia przepływu 

surowców wtórnych i zapewnienia ich wysokiej jakości oraz rozwój sektora usług 

(Ministerstwo Rozwoju, 2016).  

GOZ wiąże się nie tylko ze zmianami w działaniu, ale także w myśleniu podczas 

procesu tworzenia i dostarczania produktów lub usług. Jastrzębska (2017) uważa,  

że wdrożenie gospodarki cyrkularnej wymaga zastosowania zmian we wszystkich etapach 

łańcucha dostaw, co wiąże się ze świadomym projektowaniem produktów i stosowaniem 

nowych rozwiązań technologicznych i systemowych. Należy zauważyć, że aspekt 

technologiczny w zakresie tworzenia inicjatyw nawiązujących do GOZ może stać się dla 

niektórych podmiotów poważną barierą (Govidan i Hasanagic 2018). 

Z udoskonalaniem procesu produkcji w duchu GOZ wiąże się specyficzny rodzaj 

innowacji ekologicznych. Mogą one dotyczyć tworzenia technologii czystszej produkcji 

(ekoinnowacje technologiczne) lub tworzenia wewnętrznego systemu zarządzania 

środowiskowego (ekoinnowacje organizacyjne) (Zhu i in. 2010). 

Przykładowe inicjatywy wpisujące się w ramy GOZ to parki ekoprzemysłowe 

i ekologiczne inicjatywy miejskie (Hobson i Lynch 2016). Pierwsze, tworzą ekosystem 

składający się z powiązanych ze sobą przedsiębiorstw, funkcjonujących na wspólnym 

obszarze, współżyjące z otoczeniem (Doniec 2011). Ich skuteczne funkcjonowanie 

uwarunkowane jest wsparciem finansowym ze strony rządu, ale także inicjatywami 

oddolnymi podejmowanymi przez przedsiębiorstwa (Heeres i in. 2004). Ekologiczne 

inicjatywy miejskie także opierają się na symbiozie przemysłowej (np. osiedla 

ekoprzemysłowe) i wymagają rządowego finansowania (Winans i in. 2017).  

Istnieje kilka wymiarów tworzenia GOZ: globalny (tworzenie polityk sektorowych  

i wspieranie praktyki przedsiębiorstw i konsumentów przez państwo), sektorowy (wsparcie  
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w ramach poszczególnych gałęzi, wymiana informacji nt. możliwości przetwarzania odpadów 

pomiędzy przedsiębiorstwami) oraz na poziomie biznesu i społeczeństwa (Szyja 2016). 

3. Identyfikacja podstawowych czynników warunkujących wdrożenie GOZ 

Analiza literatury w zakresie uwarunkowań wdrożenia GOZ, pozwoliła na 

przygotowanie zestawienia uwzględniającego czynniki wspierające i hamujące zastosowanie 

modelu cyrkularnego (tab. 1). Do pierwszej grupy należy zaliczyć przede wszystkim 

współpracę,podkreślanąprzez większość autorów. Podejmowanie inicjatyw w oparciu  

o wielowymiarowe relacje: przemysł –sektor nauki, władze publiczne - społeczność lokalna, 

rząd – biznes jest kluczowym warunkiem wspierającym wdrożenie GOZ. Ponadto, równie 

ważne są działania przedsiębiorstw uwzględniające ochronę środowiska, zachowania 

konsumentów, rządowe instrumenty prawne i finansowe oraz edukacja. Z kolei czynnikami 

hamującymi mogą być: wyzwania technologiczne, brak wiedzy nt. przepisów prawnych  

w zakresie ochrony środowiska czy brak poczucia odpowiedzialności za dbanie o środowisko. 

Tabela 1. Czynniki wspierające i hamujące wdrożenie GOZ 

Czynniki 
wspierające 

- wielowymiarowa współpraca, 
- odpowiedzialne tworzenie strategii firm, 
- świadome zachowania konsumenckie, 
- refleksja i dyskusja nad modelem linearnym, 
- zmiany w edukacji i kulturze, 
- zmiana relacji pomiędzy firmami i ich otoczeniem gospodarczym  
i pozagospodarczym, 
- ponoszenie odpowiedzialności przez przedsiębiorstwa 
- edukacja (przekazywanie wiedzy teoretycznej i kształtowanie postaw) na poziomie 
studiów i szkół zawodowych, 
- tworzenie strategii i inicjatyw politycznych edukujących społeczeństwo w zakresie 
GOZ, 
- promowanie recyklingu, przekazywanie informacji o składzie produktów („paszport 
produktu”), 
- promowanie i wprowadzanie innowacji technologicznych, organizacyjnych, 
społecznych, ekologicznych, 
- zastosowanie nowych instrumentów finansowych i politycznych, 
- kształtowanie świadomości ekologicznej, 
- prowadzenie kampanii społecznych, 
- zmiany w łańcuchu dostaw, 
- wsparcie finansowe ze strony rządu, 
- inicjatywy oddolne prowadzone przez przedsiębiorstwa, 
- wymiana informacji pomiędzy przedsiębiorstwami na temat wykorzystania 
odpadów, 

Czynniki hamujące - nieznajomość przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska, 
- brak wiedzy nt. recyklingu, 
- przenoszenie odpowiedzialności za kształtowanie GOZ na władze publiczne, 
- wyzwania technologiczne, 

Źródło: opracowanie własne 
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4. Podsumowanie 

Transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym jest nieunikniona. Jako 

jeden z kluczowych elementów rozwoju polityki gospodarczej Unii Europejskiej zostanie  

w najbliższym czasie urzeczywistniona. Dzięki wysiłkom wielu podmiotów, możliwe jest 

stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających wdrożenie modelu gospodarki cyrkularnej 

przy jednoczesnym uwzględnieniu i zapobieganiu czynnikom hamującym. Analiza literatury 

pozwala na sformułowanie kilku wniosków w zakresie pomyślnego wdrożenia GOZ: 

1. Czynniki warunkujące zastosowanie GOZ dotyczą działalności wewnętrznej 

podmiotów jak i ich relacji z otoczeniem. Przykładem są przedsiębiorstwa tworzące 

strategie przyjazne środowisku, wprowadzające zmiany w produkcji, czy zwiększające 

swoją odpowiedzialność w zakresie oddziaływania na środowisko oraz wymieniające 

informacje z innymi podmiotami na temat recyklingu odpadów i kształtujące relacje  

z otoczeniem zewnętrznym i pozagospodarczym. W związku z tym, konieczne jest 

myślenie holistyczne uwzględniające środowisko wewnętrzne i otoczenie zewnętrzne 

organizacji i przedsiębiorstw w procesie wdrażania GOZ. 

2. Istnieją trzy poziomy w zakresie wsparcia wdrożenia GOZ: państwo (poprzez 

regulacje, opłaty, monitoring), przedsiębiorstwa (poprzez zmiany w produkcji), ale 

także pojedyncze jednostki (świadome zachowania konsumenckie). 

3. Współpraca na rzecz wdrożenia GOZ jako jeden z kluczowych czynników, powinna 

być wielowymiarowa i skupiać podmioty z sektora publicznego i prywatnego, ale 

także sektora nauki, biznesu i wreszcie społeczności lokalnej. 

4. Czynniki wspierające wdrożenie GOZ dotyczą aspektu zarządzania (tworzenie 

strategii, utrzymywanie relacji z otoczeniem zewnętrznym, stosowanie innowacji), 

komunikacji (wymiana informacji, kampanie społeczne), edukacji (przekazywanie 

wiedzy i kształtowanie postaw ekologicznych), działalności władz publicznych 

(instrumenty finansowe, regulacje prawne) i kultury (zmiana przyzwyczajeń). 
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Streszczenie 
Najpopularniejsze obecnie procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw (każdego rozmiaru) polegają na stopniowym 
odchodzeniu od struktur hierarchicznych na rzecz zarządzania przez projekty. Coraz częstszą praktyką jest 
powoływanie „Biura Wsparcia Projektów”, działającego wewnątrz przedsiębiorstwa. Niniejsze opracowanie 
wskazuje na możliwość wykorzystania szablonu organizacji Biura Wsparcia Projektów, jako zaskakująco 
efektywnego pośrednika między hierarchicznie zorganizowanym samorządem a mieszkańcami. Biuro takie, 
dzięki dobremu zakorzenieniu w nowoczesnej tradycji organizacyjnej, wydaje się być kluczem do stworzenia 
efektywnego łącza bieżącej komunikacji urzędu z mieszkańcami. Celem artykułu jest przedstawienie pomysłu na 
powiązanie BWP z organizacją Projektów Obywatelskich z charakterystycznym etapem mikroreferendów. Dla 
inżynierii architektury systemów organizacji samorządów - takie Biuro Wsparcia Projektów Obywatelskich 
(BWPO) może być propozycją szczególnie ciekawą, ponieważ może na trwale i w sposób wyjątkowo efektywny 
połączyć decyzyjność wewnętrzną specjalistycznych służb i wydziałów urzędu z decyzyjnością bardziej 
spontaniczną i demokratyczną. 
 
Słowa kluczowe: inżynieria architektury systemu zarządzania, restrukturyzacja, organizacja instytucji 
 

Engineering for the local systems of the social participation architecture 
 
Summary 
Most current restructuring processes in enterprises (of any size) are based on leaving the hierarchical structures 
for the management by the projects. One novelty is creating in the companies "Project Support Office" (PSO), 
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1. Wstęp 

Od kilku lat, w Polsce, prowadzone są testowe wdrożenia systemu głosowań 

dotyczących pojedynczych projektów publicznych. Dotyczy to usprawnień szczególnie 

odczuwalnych przez mieszkańców (ścieżki rowerowe, infrastruktura służąca rekreacji itp.). 

Zadania te w całości należą do zadań własnych gminy. Natomiast, w ramach obecnie 

testowanych procedur, mieszkańcy mają możliwość zgłaszania własnych propozycji 

projektów, z których tworzona jest lista wyboru. W wyniku głosowania zapada decyzja  

o wyborze projektów kierowanych do realizacji ze środków publicznych. Dzięki temu 

głosowanie publiczne obywateli dotyczy konkretnych projektów (głosowanie w mikro-



 

 

referendum), a nie osób – polityków (głosowa

gdzie “głosowanie na program” jest wymieszane z “głosowaniem na kandydata”). Prowadzi 

to do uniezależnienia kalendarza wyborczego od kalendarza inwestycyjnego. Umożliwia to 

odpowiednio wczesne przeprowadzenie konsulta

Najpopularniejsze obecnie procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw polegają na odejściu od 

struktur hierarchicznych (rysunek 1) na rzecz zarządzania poprzez projekty (rysunek 2). 

Aby rozwiązać określone problemy tworzy się konkretne proje

swego rodzaju cele działania. Sam projekt staje się drogą prowadzącą do celu. Do realizacji 

projektu przyznawane są określone zasoby. Tworzy się zespół składający się z osób 

zajmujących różne pozycje w systemie hierarchicznym. 

konkretny cel, który musi wykonać. Dzięki temu można bardzo dobrze zdefiniować zadania 

przydzielane pracownikom Wiele przedsiębiorstw wdraża systemy zarządzania przez 

projekty. Tego typu rozwiązania stosowane są z powodzenie

bankowym. 
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konkretny cel, który musi wykonać. Dzięki temu można bardzo dobrze zdefiniować zadania 

przydzielane pracownikom Wiele przedsiębiorstw wdraża systemy zarządzania przez 

projekty. Tego typu rozwiązania stosowane są z powodzeniem w budownictwie i sektorze 
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2. Materiały i metody 

W ramach popularyzacji sformalizowanego zarządzania projektami, coraz częściej  

w przedsiębiorstwach powołuje się  „Biura Wsparcia Projektów” (BWP), działające wewnątrz 

firm. Jest to rodzaj alternatywnego kierownictwa średniego szczebla, powołanego głównie dla 

koordynacji jednorazowych przedsięwzięć (projektów). 

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie możliwości wykorzystania szablonu 

organizacji Biura Wsparcia Projektów, jako zaskakująco efektywnego pośrednika między 

hierarchicznie zorganizowanym samorządem a spontanicznie działającymi mieszkańcami. 

Biuro takie, dzięki dobremu zakorzenieniu w nowoczesnej tradycji organizacyjnej, wydaje się 

być kluczem do stworzenia efektywnego łącza bieżącej komunikacji urzędu z mieszkańcami. 

Umożliwiając także wysoki efekt takich konsultacji. 

Pomysły na projekty obywatelskie (poddawane pod ocenę w konkursach publicznych 

zarówno przez mieszkańców, jak i przez urzędników) są jednocześnie szansą na skokową 

poprawę jakości i efektywności samej natury dyskusji publicznej. Z podatnej na patologie - 

emocjonalnej dyskusji o personaliach polityków – przechodzimy do dyskusji dotyczącej 

wspólnych, publicznych projektów. Ich realizacja ograniczona jest oczywistym faktem – 

konkurencja następuję między samymi projektami, a nie politykami. 

Biuro Wsparcia Projektów Obywatelskich (BWPO) może być propozycją szczególnie 

ciekawą, ponieważ może na trwale i w sposób wyjątkowo efektywny połączyć dwie 

odmienne kultury organizacyjne: kulturę organizacji specjalistycznych służb i wydziałów 

urzędu z (trudną do przewidzenia) kulturą decyzyjności bardziej spontanicznej  

i demokratycznej. Zamiast na ludzi z listy (przy ograniczonej liczbie stanowisk) głosowano 

by na projekty ( przy ograniczonej ilości pieniędzy). 

Zaletą połączenia BWPO z Projektami Obywatelskimi jest naturalny etap weryfikacji 

merytorycznej pomysłów zgłaszanych przez nie-specjalistów. I to już na etapie inicjowania. 

Novum BWPO to pozyskiwanie pomysłów ze źródeł otwartych (“każdy może zgłosić 

problem/pomysł”). Standardem BWP jest to, że wspiera jednocześnie projekty na różnych 

etapach (inicjowanie, planowanie, realizacja, zamykanie). Każdy z tych etapów BWPO może 

wspierać inaczej, niż wspierają specjalistyczne służby urzędu. Bez tej interakcji (specjalistów 

z niespecjalistami, na etapie określania co robimy? i czy robimy?) - natura dyskusji publicznej 

prowadzi do utraty precyzji (czy głosujemy za projektem?, czy za politykiem, który “jest 

twarzą tego projektu?”. Ten brak precyzji jest powszechnością mediów przygotowanych do 

wyborów polityków, a nie projektów. 
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Możliwe jest także moderowanie dyskusji poprzez pokazywanie argumentów i w ten sposób 

hierarchizowanie wartości projektów. Dzięki temu obywatele nie mają żalu do władzy, tylko 

do siebie, bo wiedzą, że gdyby namówili więcej osób do głosowania to wygrałby ich pomysł. 

Zwiększa się także poczucie wpływu obywatela na otaczającą go rzeczywistość. Ważna  

w tym przypadku jest lokalność projektów. 

W tym kontekście rozwijający się polski eksperyment funduszy obywatelskich mógłby wejść 

na stałe do panoramy kultur demokratycznych. Oczywiście, jeśli tylko dyskusja społeczna  

o poszczególnych projektach nie przekształci się w marginalny fragment ogólnej polityki 

telewizyjno-medialnej. 

3. Wyniki 

W ramach proponowanej architektury systemu sugeruje się powołanie BWPO 

podporządkowanego tylko wobec prezydenta miasta. Po wykonaniu odpowiednich dla danego 

projektu analiz (zarówno techniczno-eksperckich, jak i analiz interesariuszy, potencjalów 

lobbingu, istniejącej i spodziewanej konkurencji) - grupa Grupa osób wchodzących w skład 

takiego biura (bądź wskazani przez BWPO eksperci) powinni sugerować decydentom, które 

pomysły (obywateli lub instytucji) nie powinny być wdrażane, ponieważ w długoterminowej 

perspektywie nie zwiększają jakości życia (Quality of life - QoL) mieszkańców.  

Należy podkreślić, że dzięki istnieniu wewnątrz struktury instytucji samorządu, BWPO 

ma niemal pełną wiedzę o kompetencjach i możliwościach poszczególnych organów 

samorządowych. Dzięki temu jest w stanie np. przeformułować propozycje działań (zgłaszane 

przez różne strony) - jako elementarną optymalizację realizacji założonego celu. W tym 

znaczeniu BWPO działa analogicznie do tzw. “systemu jednego okienka” - lecz w znacznie 

większej skali: może przenosić odpowiedzialności za realizację niektórych projektów 

pomiędzy np. wydziałami urzędów. Tak np. realizacja zadań składających się na projekty 

budowy ścieżek rowerowych może być realizowana przez różne komórki różnych wydziałów, 

spółek miejskich i różnych instytucji - lecz bieżąca koordynacja takiego projektu 

(zaproponowana przez BWPO) może nie znajdować się w żadnym z wydziałów realizujących 

zadania cząstkowe. Problemy związane z wdrożeniami takich międzyinstytucjonalnych 

projektów powiązane są w ogólnymi problemami partnerstwa publiczno-publicznego, 

wynikającymi z naturalnej niechęci podejmowania przez urzędników działań niewskazanych 

wprost w kompetencjach reprezentowanych przez nich urzędów - by nie narazić się na 

podejrzenie o przekraczanie uprawnień. Podobne problemy występują również, choć  

w mniejszej skali, we współpracy międzywydziałowej wewnątrz pojedynczego urzędu. Wiele 

instytucji, z różnym zaangażowaniem, podejmuje działania na rzecz mniejszej specjalizacji 
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wydziałów i osłabienia piętrowych (hierarchicznych) struktur podejmowania decyzji, właśnie 

na rzecz bardziej dynamicznego przydzielania uprawnień i zadań wynikających bardziej  

z realizowanych projektów, niż z góry zaplanowanych zakresów decyzyjności 

specjalistycznej. Koncepcja biura wsparcia projektów pochodzi z organizacji dużych (i bardzo 

dużych), często większych nawet od największych instytucji samorządowych - jest, więc 

przetestowana w warunkach trudniejszych niż panujące we współczesnych instytucjach 

samorządowych. 

W ten sposób czerpie się doświadczeń tzw. szczupłego zarządzania (ang. Lean 

management). To obywatele (występując poniekad w roli klienta uslug świadczonych przez 

instytucje samorzadowe) sugerują, jakie działania polepszają ich, jakość życia. Jednak BWPO 

jest w stanie na bieżąco monitorować, czy zgłaszane przez mieszkańców problemy są 

właściwie zdefiniowane - oraz czy propozycje mieszkańców są optymalnymi rozwiązaniami 

zgłoszonych problemów. Dzięki temu otrzymuje się zbiór wartości, które powinny być 

szczególnie ważne przy podejmowaniu długoterminowych decyzji dotyczących rozwoju 

miasta. To mieszkańcy są w proponowanym systemie upodmiotowionymi zbiorami  

i wyrazami wartości (według definicji wartości stosowanej w metodyce LEAN) - ponieważ to 

mieszkańcy jakość życia mają zawarta w sobie.  

Proponowany system umożliwia pozyskiwanie informacji (o stanie jakości życia)  

w sposób bezpośredni - i jednocześnie chroni społeczność przed nadmiernym przejmowaniem 

kontroli przez grupy lobbystyczne, premiujące wartości inne niż jakość życia mieszkańców. 

Proponowany system daje możliwość zarówno bieżącego zgłaszania potrzeb ludzkich, jak  

i możliwość monitoringu kryteriów, według których władze samorządowe wybierają projekty 

do realizacji. 

BWPO może też sugerować zmiany w projektach lub samemu proponować projekty. 

Jednak decyzja dotycząca projektów należy tylko do władz. Sugerowana architektura systemu 

jest tylko narzędziem ułatwiającym zarządzanie miastem, dzięki prowadzeniu (możliwie 

pełnej i możliwie otwartej listy rankingowej projektów realizowanych i projektów n realizację 

oczekujących.  

Na rysunku 3 zaprezentowano schemat sugerowanej architektury systemu. Z lewej 

strony zaprezentowano władze, które mają do podjęcia jakieś decyzje (zaznaczone rombami). 

W środku znajduje się biuro wsparcia projektów obywatelskich. Z prawej strony widocznie są 

mieszkańcy i zbiór wartości odpowiadających ich, jakości życia QoL. Czerwonymi 

krzyżykami zaznaczono te decyzje, które zdaniem biura nie powinny być podejmowane, 

ponieważ długoterminowo nie zwiększają, jakości życia mieszkańców. Linią przerywaną 



 

 

pokazano, że biuro może sugerować projekty wtedy, kiedy ujawnia się określona potrz

Niezależnie od kalendarza wyborczego. Zielonymi strzałkami zaprezentowano pomysły 

projektów sugerowane zarówno przez mieszkańców, jak i władze. Często można spotkać się 

w tej sytuacji z konfliktami, których powodami mogą być sprzeczne pomysły generowa

przez różne lobby. BWPO powinno pomagać w rozwiązywaniu tego rodzaju konfliktów 

Pomarańczową strzałką zaznaczono pomysły projektów, które zostały rekomendowane przez 

biuro do wdrożenia przez władze. Uśmiechnięte buźki sugerują projekty, które 

długoterminowo zwiększą jakość mieszkańców i zdaniem BWPO powinny być wdrażane.

Rys.3 . Schemat sugerowanej architektury zarządzania miastem
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projektu na poszczególne obszary (więc pośrednio na jakość życia użytkowników tych 

obszarów) - i według tego określać wagi głosów poszczególnych interesariuszy. 

Możliwe jest nawet wprowadzenie różnych wag głosów - na przykład dla głosowania nad 

projektem przebiegu jakiejś drogi przez teren danej dzielnicy - waga głosów mieszkańców tej 

dzielnicy może być wyższa od wagi głosów mieszkańców dzielnic sąsiednich. 

Samo podanie numeru PESEL umożliwia również inne sposoby ważenia głosów: jeśli na 

przykład jakiś projekt adresowany jest do grupy wiekowej 50+, możliwe jest ograniczenie 

głosowania do tej właśnie grupy wiekowej. Podobnie - projekty adresowane do matek 

samotnie wychowujących dzieci, do młodzieży, dla której np. wybierane jest wyposażenie 

terenów sportowych itp. Mikro-referendum ma wszelki potencjał stać się kanałem 

komunikacji, dzięki któremu “z konkretnej dyskusji publicznej naprawdę coś wynika”. 

 Biuro Wsparcia Projektów Lokalnych a dobre praktyki zarządzania wspólnotami 

mieszkaniowymi 

Rzadko docenianym elementem zarządzania wspólnotą lokalną jest wspólnota 

mieszkaniowa. Obligatoryjna grupa współwłaścicieli większych nieruchomości 

mieszkaniowych, posiadających części wspólne. Administrator nie jest decydentem (jak bywa 

w dużych spółdzielniach mieszkaniowych, pamiętających jeszcze czasy PRL i dziedziczących 

z nich wiele rozwiązań organizacyjnych). Administrator jest jedynie zewnętrzną firmą, 

świadczącą usługi zarządu nieruchomościami, wynajmowaną przez grupę właścicieli. 

Doroczne zebrania wspólnot mieszkaniowych mogą być dobrym źródłem informacji  

o aktualnych problemach zarządzania projektami samorządowymi. Właściwie każdy projekt 

realizowany przez administratora nosi cechy projektu obywatelskiego. Jest opłacany przez 

wspólnotę, jest realizowany na nieruchomościach wspólnoty (administrator nie ma prawa 

działać wewnątrz przestrzeni prywatnych). 

Bardzo istotną różnicą między administracją wspólnotami mieszkaniowymi  

a administrację samorządową jest rozkład uprawnień do głosowania. w wspólnocie 

mieszkaniowej prawo do głosu jest (poza pewnymi wyjątkami) proporcjonalne do ilości 

posiadanych udziałów w nieruchomości wspólnej. Z tym uprawnieniem idzie w parze ilość 

udziałów w ponoszonych kosztach. W układzie podstawowym waga głosu członka wspólnoty 

wynika wprost z ilości metrów kwadratowych jego części prywatnych 

Wielką zaletą takiego systemu głosowania jest to, że właściciele sąsiednich 

nieruchomości nie mają najmniejszego prawa do głosu w sprawach danej wspólnoty 

mieszkaniowej. 
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Autorzy poddają pod dyskusję zastosowanie systemu głosowania dla niewielkich części 

terenów publicznych. Na przykład: uliczki dojazdowe do domów jednorodzinnych, zwłaszcza 

ulice ślepe, mogłyby być powierzone właścicielom przyległych nieruchomości. I tak, jak 

klatka schodowa jest zarządzana przez wspólnotę właścicieli mieszkań - tak uliczka mogłaby 

być zarządzana przez wspólnotę właścicieli domów. 

 Perspektywy rozwoju samo-finansowania wspólnot lokalnych 

Gdyby taki system się przyjął, gdyby pojawiły się konstruktywne symptomy troski  

o dobro pół-publiczne, możliwe i zasadne mogłoby być finansowanie (przynajmniej 

częściowe) kosztów utrzymania terenu publicznego z podatków od nieruchomości (a może 

również z odpisów od podatków dochodowych) właścicieli przyległych nieruchomości. 

Kolejnym krokiem mogłoby być rozpoznanie możliwości zarządzania zespołami 

urbanistycznymi w oparciu o finansowanie wewnętrzne - czyli z odpisów podatków osób 

fizycznych i prawnych deklarujących związek z danym zespołem urbanistycznym. 

Czy sukcesy zarządzania częściami wspólnymi w budynkach mieszkalnych są 

wystarczającym prognostykiem dla sukcesów w zarządzaniu zespołami urbanistycznymi? To 

pytanie pozostaje otwarte. Dość czytelna jest jednak możliwość przeprowadzenia 

odpowiednich eksperymentów dla uzyskania wiarygodnej odpowiedzi, potwierdzonej  

w konkretnych, lokalnie specyficznych uwarunkowaniach społeczno-technicznych. 

5. Konkluzja 

W prezentowanej architekturze systemu zarządzania samorządowego zoptymalizowane 

zostały procedury (1) zgłaszania projektów obywatelskich oraz (2) ich merytorycznej 

weryfikacji przez samorządowe służby techniczne. Podane został również zasady oceny 

efektywności samych projektów - ponieważ parametry jakość życia (Quality of Life)  

w zestawieniu z kosztem ich osiągnięcia (przez realizację danego projektu) mogą dawać 

podstawy do tworzenia listy rankingowej wszystkich projektów samorządowych. Jedyną 

wagą jest tutaj skuteczność wydania pojedynczej złotówki na podniesienie wskaźników 

jakości życia. Niemal jednoznaczne przeliczenie: jakość (życia)/koszt (projektu)/czas(trwania 

efektów projektu). 

W znacznej mierze jest to postęp, być może nawet nosi znamiona przełomu: możliwe 

jest odchodzenie od projektów, które nie przynoszą spodziewanych rezultatów, możliwe jest 

pobudzanie twórczej konkurencji pomiędzy projektami - by doskonalić grupy projektów 

podtrzymujących i rozwijających kulturę zarządzania samorządowego. 

Jednak oczywisty problem pozostaje nadal otwarty: parametryzacja i standaryzacja 

jakości życia jest obecnie raczej wyzwaniem naukowym, niż tylko problemem 
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wdrożeniowym. Powstaje, więc nieco paradoksalna sytuacja: jesteśmy w stanie, w oparciu  

o dość nową, lecz już potwierdzoną wiedzę z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem - 

jesteśmy w stanie opracować potencjalnie wydajną architekturę systemu zarządzania 

samorządem. Jednak nie potrafimy ściśle zdefiniować kryteriów oceny jakości projektów, 

ponieważ wiedza na temat jakości życia okazuje się zaskakująco nieścisła, 

wieloparadygmatowa, podatna na spekulacje i doktryny. 

Jednak mając to w pamięci, czyli zachowując postawę zdrowego niedowierzania  

w pozornie ścisłe sposoby liczenia parametrów jakości życia - możemy znacznie poprawić 

skuteczność działania administracji samorządowej, zwiększając jej efektywność  

w kluczowych sektorach pomiaru jej efektywności. 

Tę sytuację możemy też potraktować jako zdrową szansę: wprowadzenie formalizmów 

zarządzania projektami di struktur samorządowych podkreśla konieczność wciąż nowego 

poszukiwania możliwości (szans i zagrożeń) poprawy jakości życia współczesnych ludzi. 

Skoro w kwestiach najistotniejszych jesteśmy na etapie eksperymentowania - powinniśmy 

starać się budować systemy instytucji tak, by umożliwiały przynajmniej dwa elementarne 

działania: (1) pobudzały eksperymentowanie i związaną z nimi wolność twórczą oraz (2) 

pozwalały na pomiar efektywności powstałych w ten sposób rozwiązań eksperymentalnych  

i prototypowych. 

I w tym zakresie proponowana architektura instytucji samorządowych wydaje się nie 

mieć istotnej merytorycznej konkurencji. 
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Potrzeba światu filozofów? 

Anna Falana-Jafra(1) 

 
1 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 
Anna Falana-Jafra:  
 
Streszczenie  
Wydaje się, że współczesny świat nie potrzebuje filozofii. Żyjemy za szybko, by skupić myśli, a jeśli już nam się 
to uda, pomijamy kwestie niewygodne, wzbudzające lęk czy wstyd. Refleksja filozoficzna w ujęciu klasycznym 
ma miejsce niemal wyłącznie na uniwersytetach. Jednocześnie stopniowemu spłyceniu ulega wymiar naszej 
duchowości – nasi bogowie umierają. Praktykujemy obyczaje, ale nie jesteśmy pewni, czy istnieje ktoś lub coś 
większe od nas. Czy możliwa, zatem (a jeśli tak, to, na jakich zasadach) jest nauka bez filozofii i duchowość bez 
religii? A może przeciwnie – filozofia już wkrótce stanie się remedium na bolączki człowieka współczesnego – 
niewolnika kultury zasadzonej na konsumpcjonizmie, scjentyzmie i postępującej w zastraszającym tempie 
medykalizacji.  
 
Słowa kluczowe: filozofia, nauka, wartość, współczesność, pozytywizm  
 

The world of philosophers is needed? 
 
Summary  
It seems that the modern world does not need philosophy. We live too fast to focus our thoughts, and if we 
succeed, we ignore issues that are uncomfortable, arouse fear or shame. Philosophical reflection in the classical 
approach takes place almost exclusively at universities. At the same time, the dimension of our spirituality is 
gradually reduced - our gods are dying. We practice customs, but we are not sure if there is someone or 
something bigger than us. Is it possible (and if so, on what basis) is science without philosophy and spirituality 
without religion? Or perhaps the opposite - philosophy will soon become a remedy for the problems of modern 
man - a slave of culture based on consumerism, scientism and progressing at an alarming rate of medicalization. 
 
Keywords: philosophy, science, value, modernity, positivism 
 

1. Współczesna krytyka filozofii  

Nauki społeczne i humanistyczne w debacie publicznej coraz częściej określane są 

mianem jałowych, nieprzyczyniających się w żaden sposób do ogólnego rozwoju świata. 

Niektórzy postrzegają je wręcz, jako pseudonauki, dysponujące metodologiami stworzonymi 

jedynie dla ich potrzeb. Wśród tych dziedzin najsilniej krytykowana jest filozofia, odnośnie, 

której powstają nawet postulaty trwałej eliminacji z uniwersyteckiego życia. Filozofia, jako 

kierunek studiów nie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych osób, które 

poszukują „pewnej” pracy i dróg szybkiego awansu zawodowego. Tę ze wszech miar 

niekorzystną sytuację dla filozofii najdobitniej wyraził zmarły w 2011 roku angielski filozof  

i logik Sir MichaalDummett wypowiadając takie oto gorzkie słowa:  

„Filozofowie mają wielkie szczęście, że uniwersytety, a zatem ostatecznie i państwo, są 

skłonne wspierać filozofię. Nie jest wcale oczywiste, że postępowałyby tak, gdyby nie 

historyczny precedens. Gdyby uniwersytety powstały w drugiej połowie XX wieku, to czy 

komuś przyszłoby do głowy, aby włączać filozofię do dyscyplin nauczanych i studiowanych? 

Wydaje się to bardzo wątpliwe”. 
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Współczesna krytyka filozofii koncentruje się wokół kilku zasadniczych zarzutów. 

Pierwszy z nich dotyczy braku przymiotu naukowości w klasycznym rozumieniu, a więc 

braku odrębnej metody badawczej. Drugi odnosi się do „kręcenia się wokół własnego ogona”, 

a więc – pomimo upływu tysięcy lat – nieudzielenia finalnej odpowiedzi na żadne  

z kluczowych pytań filozoficznych. Trzeci zarzut uderza natomiast w przydatność filozofii  

w codziennym życiu, jako wiedzy niepraktycznej, a przez to nieużytecznej.Niniejszy artykuł 

stanowi próbę polemiki z nimi. „Obrona filozofii” w nim dokonana, na wzór platońskiej 

„Obrony Sokratesa”, ma celu ukazanie wartości filozofii tak dla współczesnej, niezwykle 

prężnie rozwijającej się nauki, jak i dla kondycji etycznej i psychicznej „człowieka Zachodu”.  

2. Znaczenie filozofii dla nauki  

W obliczu faktów historycznych oczywistym jest, iż filozofia jest „matką” wszystkich 

współczesnych nauk. Dała ona podstawy zarówno naukom przyrodniczym, jak i społecznym  

i humanistycznym, a nawet naukowej teologii. Na przestrzeni lat wykształciły się różnorodne 

definicje filozofii. Jak trafnie wskazuje Stanisław Judycki: 

„Filozofia nie jest głównie jakimś określonym systemem filozoficznym, czyli zbiorem mniej 

lub bardziej spójnych ze sobą, mniej lub bardziej uzasadnionych tez na temat świata i miejsca 

człowieka świecie. Tezy te, mówiąc tymczasowo nieco niejasno, są wytworem filozofii (…). 

Filozofia nie jest też ideologią, choć tezy filozoficzne mogą stać się składnikiem jakiejś 

ideologii, co faktycznie miało i ma ciągle miejsce. Nie jest ona również światopoglądem 

poszczególnych ludzi lub grup ludzkich, bo wiele składników, wielu światopoglądów jest 

wprawdzie wytworem filozofii, lecz określony światopogląd, jako całość w większości 

wypadków nie jest rezultatem namysłu filozoficznego” 

Filozofię utożsamiać należy, zatem z postawę duchową i intelektualną ukierunkowaną 

na dociekanie prawdy. Prawda filozoficzna nie posiada jednak wyłącznie użytkowego 

charakteru, odpowiadając na pytania „jak?” i „po co?”, lecz przede wszystkim istotowy, 

esencjalny, wyrażający się w zapytaniach „co?” oraz „dlaczego”. Filozofem jest, zatem 

zarówno małe dziecko usiłujące – w sposób dla niego dostępy – dociec ogólnych prawd  

i właściwości świata, jak i osoba zajmująca się filozofią zawodowo (reprezentant danego 

nurtu filozoficznego, student czy pracownik naukowy). Wynika z tego, że filozofia jest czymś 

więcej niż tylko jednym z kierunków nauczania akademickiego. Jej status – jak mylnie się 

niekiedy twierdzi - nie uległ zawężeniu od czasów starożytnych, lecz wprost przeciwnie – 

poszerzyła ona zakres swoich oddziaływań stając się w okresie średniowiecznym jedną  

z dziedzin akademickich, którą jest zresztą do dziś.  
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Dążenie do bezkompromisowego poszukiwania prawdy filozofia zaszczepiła wszystkim 

swoim „dzieciom” – naukom szczegółowym. Zarówno, bowiem nauki społeczne  

i humanistyczne, jak i nauki przyrodnicze dążą do odkrycia uniwersalnych zasad rządzących 

światem i człowiekiem. Czyż nie jest tak, że fizyka wraz z astronomią trudzą się, by udzielić 

wreszcie kompletnej, wyczerpującej i właściwej odpowiedzi na pytanie o pochodzenie 

Kosmosu? Czy głównym zadaniem psychologii i socjologii nie jest badanie właściwości 

człowieka, jako istoty w ogóle oraz jako istoty ludzkiej?  Przedmiot filozofii nie różni się, 

zatem od przedmiotu dociekań nauk szczegółowych. Podobnie jak one, filozofia próbuje 

wskazać i nazwać fundamentalne dla świata reguły. Człowiek, pomimo postępu nauk, nadal 

nie wie, jaki jest sens jego istnienia, co dzieje się z nim po śmierci biologicznej, czy istnieje 

Bóg-Stwórca, czy też cała rzeczywistość jest dziełem przypadku, zbiegu fizycznych  

i metafizycznych okoliczności. Filozofia stawia te pytania, jednak czyni to w sposób bardziej 

ogólny niż nauki szczegółowe. Powiedzieć można, że „oplata” je i wytycza im kierunki 

zainteresowań. Interesuje ją całość, a nie poszczególne fragmenty istnienia i rzeczywistości. 

Spór o naukowość filozofii jest obecnie bardzo żywy. Nauka w ujęciu 

pozytywistycznym dysponuje własną metodologią, a osiągane w trakcie badań wyniki są 

sprawdzalne na drodze empirycznej. Co oczywiste, filozofia w sensie ścisłym nie spełnia 

żadnego z tych warunków. W szerszej perspektywie dostrzec jednak można, iż empiryczna 

sprawdzalność żadnego twierdzenia naukowego nie jest sprawdzalnością „totalną”, 

wykluczającą całkowicie możliwość uzyskania odmiennych wyników przy zastosowaniu tej 

samej metody. Wyniki nauk ze swej istoty są cząstkowe i w pewnym stopniu relatywne, 

zależne od wielu czynników zewnętrznych, w tym w szczególności od przyjętej przez 

badacza metodologii. Zadaniem filozofii wobec nauk jest przede wszystkim „oplatanie” ich 

racjonalną refleksją teoretyczną, by pozostawały obiektywne i krytyczne względem swoich 

osiągnięć. Element filozoficznej racjonalności jest koniecznym warunkiem sprawdzalności,  

a co za tym idzie – prawdziwości wszelkich twierdzeń naukowych. Nauki szczegółowe nie 

mogą, zatem obejść się bez filozofii, gdyż wykluczając ją zaprzeczałyby tym samym własnej 

naukowości. Wydaje się, że samoistnie działać mogą jedynie fizyka teoretyczna, matematyka 

i logika, mogące posiłkować się autorefleksją racjonalną. 

Ciekawe jest, iż teologia, jako dziedzina wiedzy naukowej nie jest kwestionowana 

równie mocno jak filozofia. W ujęciu pozytywistycznym nie posiada ona absolutnie żadnych 

przymiotów naukowych, a jednak wykładana jest w szkołach wyższych na całym świecie, 

jako pełnoprawna nauka. W tym kontekście wskazać należy, iż filozofia zawsze unikała  

i nadal unika jakichkolwiek dogmatów, co pozwala jej stale się rozwijać. W XX wieku 
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zrodziło się wiele nowych kierunków i nurtów filozoficznych, wśród których wymieć należy 

przykładowo fenomenologię, postmodernizm czy filozofię analityczną. Powstają ponadto 

teorie unifikacyjne, mające na celu pogodzenie myśli filozoficznej z myślą naukową  

w ścisłym rozumieniu. Osiągnięcia filozoficzne klarują się wolno w porównaniu  

z osiągnięciami nauk szczegółowych, jednak powolność ta jest naturalną konsekwencją 

krytycznego, w pełni racjonalnego wglądu w zastaną rzeczywistość.  

Podkreślić należy, iż filozofia sama w sobie również podlega obecnie podziałom. 

Tworzą się w jej ramach specjalizacje, w kręgu zainteresowań, których leżą wyodrębnione 

problemy, korespondujące z odpowiadającymi im dziedzinami wiedzy naukowej. I tak, 

filozofia przyrody towarzyszy naukom przyrodniczym, a filozofia człowieka – psychologii, 

pedagogice, antropologii człowieka. Filozofia religii, filozofia medycyny, filozofia prawa – 

wszystkie te dziedziny koncentrują się wokół zagadnień przez naukę podejmowanych, stale 

rozwijanych i doskonalonych przez badaczy XX wieku.  

Konkludując, zarówno nauka, jak i filozofiadążą do poznania, do odkrycia 

uniwersalnych prawd o naturze świata i naturze człowieka. Nauka nie może obejść się bez 

filozofii i odwrotnie, a aktywność każdego filozofa i każdego naukowca polega na podążaniu 

i współgraniu z samoujawniającym się przedmiotem, na duchowym towarzyszeniu mu, a więc 

na takim uczestniczeniu w jego naturze, które jej nie zniekształca, a wprost przeciwnie - 

przyjmuje ją taką, jaką jest. 

3. Istota osiągnięć filozoficznych  

Drugim poważnym zarzutem formułowanym współcześnie pod adresem filozofii jest 

zarzut braku wypracowania w jej ramach jakichkolwiek trwałych teorii czy twierdzeń. 

Oskarżenie to pozbawione jest podstaw z kilku przyczyn. Po pierwsze – co zostało już 

wspomniane – nauki szczegółowe również jak dotąd nie udzieliły ostatecznych odpowiedzi na 

najważniejsze pytania dotyczące ich przedmiotów. Przywołać można w tym miejscu trafny 

cytat Stanisława Judyckiego: 

„Jeśli przyjmiemy, że miał miejsce tzw. Wielki Wybuch, to, co było jego przyczyną, i co było 

przed nim? Czy to możliwe, że wraz z tym ‘wybuchem’ powstały przestrzeń i czas? (…) Czy 

nasza psychologia i inne nauki humanistyczne rozwiązały ostatecznie jakieś problemy? Czy 

wiedzą, na czym polega działanie ludzkiego umysłu oraz jakie prawa przyrodnicze - 

deterministyczne lub statystyczne - rządzą zachowaniem różnych grup ludzkich? Czy też 

raczej w tym ostatnim wypadku muszą zamilknąć w obliczu tajemnicy ludzkiej wolności  

i kreatywności?” 
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Wykazywanie wartości filozofii wyłącznie w kontekście negowania osiągnięć nauk 

szczegółowych byłoby jednak zabiegiem nieetycznym, a ponadto „nienaukowym”. Wartość 

filozofii tkwi na szczęście gdzie indziej. Myśli, prądy i nurty w jej ramach wykształcone 

odbijały się i nadal odbijają szerokim echem na wszystkich płaszczyznach życia ludzkiego. 

Można zaryzykować tezę, że światem rządzą właśnie filozofowie. Rządy te polegają na 

przenikaniu filozoficznych postulatów do umysłów ludzkich, w tym także do tych, które 

sprawują władzę legitymizowaną prawem i wolą społeczeństw. Nie trzeba głęboko sięgać do 

historii, by podać przykłady tych oddziaływań. Dwa antyludzkie, totalitarne systemy 

polityczne – nazizm i komunizm – wsparte były na założeniach wypracowanych przez 

filozofów. Interpretacje teorii Fryderyka Nietzschego przez Adolfa Hitlera oraz twierdzeń 

Karola Marksa i Fryderyka Engelsa przez Włodzimierza Lenina i Józefa Stalina były 

chybione, jednak nie zmienia to faktu, że władcy totalitarni wzorowali się pismach tych 

filozofów oraz inspirowali nimi.  

Przedstawione powyżej dwa skrajnie negatywne wpływy filozofii na świat nie 

wyczerpują złożoności zagadnienia.Z pełną odpowiedzialnością mówić można, bowiem 

również o dalekosiężnych wpływach pozytywnych. Należy do nich bez wątpienia 

wypracowanie systemu demokratycznego, szeroko rozumiany humanizm, oddziaływanie na 

kształtowanie się systemów religijnych (historycy badają dziś związki pomiędzy idealistyczną 

teorią Platona a naukami głoszonymi przez Jezusa Chrystusa), oparcie obowiązujących praw 

na fundamentach etycznych czy przenikanie filozofii do sztuki, w tym w szczególności do 

literatury. Kultura ludzka zakotwiczona jest, zatem w filozofii, a związek ten nietrudno 

dostrzec śledząc choćby pobieżnie poszczególne epoki historyczne. Sztuka zawsze 

„odpowiadała” na wezwania filozofii. Gdy dominującym kierunkiem filozoficznym w XX 

wieku stał się egzystencjalizm, poeci i pisarze znajdujący się pod jego wpływem zaczęli 

tworzyć dzieła utrzymane w klimacie beznadziei istnienia i wszechogarniającego człowieka 

poczucia lęku wywołanego daną mu wolnością oraz czekającą go śmiercią. Przykład ten nie 

jest odosobniony, gdyż w każdej epoce bez trudu znaleźć możemy rezultaty oddziaływań 

filozofii na sztukę. Pod jej wpływem pozostają także zawsze sfera polityki i prawa.  

Oddziaływania zachodzą również w drugą stronę. Intensywny rozwój nauk, jaki 

dokonuje się obecnie, jest generatorem wielu dywagacji filozoficznych i etycznych. Problemy 

aborcji, eutanazji czy przeszczepu narządów po stwierdzeniu śmierci biologicznej powodują, 

że świat ucieka się do filozofii, by znaleźć odpowiedzi na nurtujące go pytania. Przestrzeń 

medialna nie jest jednak odpowiednią areną do podejmowania tej problematyki. Konieczny 

jest udział w dyskusji publicznej etyków, którzy – dzieląc się posiadaną przez siebie wiedzą 
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na temat moralności – będą w stanie nie tyle rozwikłać sporne kwestie, co rzucić na nie nowe 

światło, a tym samym nakłonić do pogłębionej refleksji osoby tworzące przepisy prawne, 

sędziów, lekarzy, jak również wszystkich zainteresowanych nimi obywateli. Bez wątpienia  

w najbliższym czasie filozofia stanie przed wieloma nowymi problemami, związanymi  

z szeroko rozumianym posthumanizmem.   

Istota dotychczasowych osiągnięć filozoficznych nie tkwi, zatem w opracowaniu 

finalnych teorii czy twierdzeń, a tym samym konkretnych, praktycznych narzędzi 

rozwiązywania problemów. Sama filozofia stanowi, bowiem takie narzędzie, które, używane 

właściwie i zgodnie z przeznaczeniem, daje i nadal może dawać zaskakująco pozytywne 

rezultaty. Przed jego zastosowaniem konieczne jest jednak zrozumienie zasad jego działania, 

gdyż użyte niewłaściwie staje się niebezpieczne. 

Filozofia jest, więc potężną duchowo-intelektualną siłą, o czym najdobitniej świadczy 

fakt, że nieumiejętnie i źle interpretowana może stanowić instrument zagłady gatunku 

ludzkiego.  

4. Znaczenie filozofii dla „człowieka Zachodu” 

Poza znaczeniem w wymiarze ogólnoludzkim, filozofia jest istotna również z punktu 

widzenia każdego indywidualnego, współczesnego „człowieka Zachodu”. Na przestrzeni 

ostatnich kilku dekad stopniowo dokonywały się zmiany w obrębie wartości, powodujące 

upadek wartości „tradycyjnych”, znanych człowiekowi od bardzo dawna (rodzina, 

rodzicielstwo, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, kategorie ról społecznych itd.). 

Zostały one zastąpione wartościami wypływającymi z pozytywizmu, wyrażającymi się  

w takich postawach, jak zdobywanie wiedzy, samorealizacja,konsumpcjonizm czy 

materializm (w znaczeniu dążenia do posiadania przedmiotów). Przewrót na płaszczyźnie 

wartości dokonał się zbyt szybko, by człowiek był w stanie go „udźwignąć”, a więc należycie 

przemyśleć, a następnie dokonać selekcji spośród idei narzucanych mu w medialnym szumie 

informacyjnym. Splot tych okoliczności wiele osób wpędził w swoiste zagubienie 

egzystencjalne będące raczej stanem bezkrytycznego pędu niż stanem dojrzałego życia. 

Wiedza stały się wiarą, o czym świadczy fakt postępującej medykalizacji. Współcześni 

lekarze obarczani są winą za śmierć, podczas gdy stanowi ona nieuchronny koniec każdej 

ludzkiej (i nie tylko) egzystencji biologicznej. Działania lekarzy z prawnego punku widzenia 

określane są mianem „błędów”, za których popełnienie pociągani są oni do 

odpowiedzialności karnej. Skala tej odpowiedzialności zdaje się wykraczać poza racjonalny 

osąd reguł rządzących zawodem lekarza. Śmierć wypierana jest ze świadomości, a w pełni 

naturalny proces umierania „spychany” jest do przytułków, szpitali i hospicjów. Współczesny 
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człowiek chce wierzyć (i w pewnym sensie wierzy), że nauka jest w stanie ocalić go przed 

unicestwieniem, w związku, z czym przez całe życie gromadzi niezbędne ku temu - w jego 

przekonaniu - środki finansowe. 

Kryzys wartości odnosi się także do sfery religii. W wielu państwach miejsca kultu 

przeobrażane są w miejsca użytkowe, coraz więcej osób świadomie deklaruje ateizm 

nieznajdując pocieszenia i wsparcia w dotychczas wyznawanej religii. Duchowość bez religii 

jest jak najbardziej możliwa, czy jednak jest możliwa również bez filozofii? Wydaje się, że 

odpowiedź na to pytanie musi być negatywna. Człowiek pozbawiony wglądu w samego siebie 

i w otaczającą go rzeczywistość staje się bezradny. Nie wie, w jakim kierunku zmierza ani co 

jest jego celem. Zaczyna zatracać umiejętność życia. Sięga po pomoc psychologiczną, gdyż 

psychologia posiada status pełnoprawnej nauki. 

Nie pomniejszając osiągnięć psychologii wskazać należy, iż filozofia również może 

stanowić remedium na bolączki człowieka współczesnego. Jest ona jednym z fundamentów, 

na których osadzona jest całość europejskiego jestestwa – poza nią wymienić należy również 

kulturę chrześcijańską oraz dorobek starożytnych prawników rzymskich. W filozoficznej 

kontemplacji nie chodzi jednak o dokonanie wyboru spośród bogactwa nurtów i kierunków 

filozoficznych wypracowanych na przestrzeni wieków przez najznakomitsze umysły. Chodzi 

o racjonalny, obiektywny namysł nad sensem naszego istnienia i naszymi wartościami. 

Chodzi o dokonanie wolnego wyboru spośród narzucanych nam, nierzadko brutalnie, 

wzorców zachowań. Filozofia jest w stanie dać tę swobodę każdemu, kto tylko dostatecznie 

mocno jej zapragnie.   

5. Podsumowanie  

Wartość filozofii dla współczesnej nauki, dla współczesnego człowieka  

i współczesnego świata została w sposób dostateczny wykazana w niniejszym artykule. Nic 

nie zdaje się zagrażać jej dalszemu nieskrepowanemu rozwojowi. Przeciwnie – staje się ona 

coraz bardziej potrzebna, a jej misja dobiegnie końca dopiero wówczas, gdy nauki, ludzie lub 

sami bogowie udzielą wyczerpującej i prawdziwej odpowiedzi na następujące pytania: 

„Czemu zanadto w jednej osobie? 

Tej a nie innej? I co tu robię? 

W dzień co jest wtorkiem? W domu nie gnieździe? 

W skórze nie łusce? Z twarzą nie liściem? 

Dlaczego tylko raz osobiście? 

Właśnie na ziemi? Przy małej gwieździe?  

Po tylu erach nieobecności? 
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Za wszystkie czasy i wszystkie glony? 

Za jamochłony i nieboskłony? 

Akurat teraz? Do krwi i kości? 

Samu u siebie z sobą? Czemu  

nie obok ani sto mil stąd 

nie wczoraj ani sto lat temu  

siedzę i patrzę w ciemny kąt 

- tak jak z wzniesionym nagle łbem 

patrzy warczące zwane psem?” 
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Streszczenie 
Edukacja ekologiczna polega na kształceniu i wychowaniu społeczeństwa w duchu poszanowania przyrody. 
Treści proekologiczne realizowane są przez wszystkie państwa Unii Europejskiej w ramach edukacji formalnej 
i nieformalnej. Przekłada się ona na gospodarkę odpadami. Skuteczność tych działań jest różna, w Polsce 
niestety niska. Przyczyną takiego stanu może być stosunkowo krótki staż socjalizacji proekologicznej, cechy 
kulturowe naszego społeczeństwa oraz działania pozorne w edukacji. 
 
Słowa kluczowe: Unia Europejska, edukacja ekologiczna, segregacja śmieci, działania pozorne 
 

The effectiveness of ecological education in the chosen European Union 
countries 
 
Summary 
The aim of ecological education is not only to educate but to bring up societies in the spirit of respect towards 
nature as well. The pro-ecological aspects are being realized by all members of the European Union within so 
called formal and informal education. Consequently, it affects the refuse economy. Nonetheless, the 
effectiveness of these actions differs in each country belonging to the European Union; unfortunately, that of in 
Poland is rather low. Such a state may be caused by a relatively short period of pro-ecological socialization 
process and the cultural identity of our society; to say nothing of so called pretence education.  
 
Key words: European Union, ecological education, rubbish segregation, pretence actions. 
 
1. Pojęcie edukacji 

Edukacja jest ogółem procesów, czynności i oddziaływania mających na celu 

przekazanie wiedzy, kształtowanie pożądanych zachowań i umiejętności. 

Wg Słownika Współczesnego Języka Polskiego: edukacja (‘wychowanie’, ‘wykształcenie’), 

„ogół czynności i procesów mających na celu przekazywanie wiedzy, kształtowanie 

określonych cech i umiejętności.” (Słownik współczesnego języka polskiego 1999). 

Edukacja może mieć charakter formalny oraz nieformalny. Formalne formy edukacji to 

przede wszystkim kształcenie dzieci i młodzieży na różnych poziomach w szkole oraz 

kształcenie studentów. Edukacja tego rodzaju najczęściej prowadzi do uzyskania 

certyfikatów, świadectw czy dyplomów. Nieformalne formy edukacji rozpoczynają się tuż po 

urodzeniu. Pierwszym źródłem umiejętności i nawyków jest rodzina, później grupy 

rówieśnicze, mass media, środowisko społeczne i wiele innych podmiotów socjalizacji  

i edukacji.  

W edukacji nieformalnej stosuje się zróżnicowane formy i metody, które maja na celu 

dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców i spowodować pożądane zmiany zachowania 
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względem środowiska (Sobczyk 2003). Najlepsze efekty uzyskuje się podczas 

kompleksowych szkoleń, konferencji, seminariów itp. W dobie społeczeństwa 

informatycznego podstawą takiej edukacji jest Internet (Kuzior 2007). 

Edukacja jest to inwestowanie w człowieka. Prowadzi ona do kształtowania wiedzy, 

świadomości, postaw i zachowań ludzkich w sferze ekonomicznej, społecznej i kulturowej. 

Musi być prowadzona w sposób ciągły, zgodnie z przyjętymi i akceptowanymi społecznie 

celami. Niezależnie od różnic w programach i poziomach kształcenia, musi zawierać wspólny 

element, jakim będzie dostrzeganie korelacji i umiejętność integrowania oraz równoważenia 

aspektów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych w każdej działalności. 

2. Edukacja ekologiczna 

Edukacja ekologiczna jest elementem edukacji środowiskowej. Podstawową jej koncepcją jest 

kształcenie i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska 

przyrodniczego zgodnie z hasłem „myśleć globalnie, działać lokalnie”. Autorem tej maksymy 

jest Rene Jules Dubos, francuski mikrobiolog, patolog, ekolog i humanista. Zdanie to stało się 

mottem ekologów (Kiełczewski 2001). 

Wg Dariusza Kiełczewskiego „Najprościej można określić edukację ekologiczną, jako 

kształcenie i wychowanie proekologiczne. W zakres tego pojęcia wchodzi zarówno 

przekazywanie wiedzy o środowisku przyrodniczym, zjawiskach w nim zachodzących 

i problemach związanych z jego degradacją, jak też kształtowanie proekologicznego systemu 

wartości (etyki ekologicznej, wrażliwości estetycznej na środowisko itp.) oraz wyzwalanie 

aktywności na rzecz ochrony świata przyrody” (Kiełczewski 2001).  

Funkcjonujące obecnie formy edukacji ekologicznej są efektem wieloletnich dyskusji 

i różnorodnych działań. Prace takie, prowadzone były zarówno przez poszczególne państwa, 

jak i przez społeczność międzynarodową. Wyodrębnia się trzy główne koncepcje edukacji 

ekologicznej: radykalną, konserwatywną i całościową. 

Edukacja radykalna zakłada, iż należy edukować społeczeństwo w zakresie tzw. ekologii 

głębokiej. W tym typie edukacji zwraca się szczególną uwagę na możliwość samorealizacji 

jednostek w zgodzie z prawami natury. Zakłada zintegrowane pojmowanie przyrody i kultury, 

jako przestrzennego organizmu biologiczno-społecznego. Wyraźnie mniejsze znaczenie  

w tym typie edukacji ma tzw. „wiedza encyklopedyczna”. 

Koncepcja edukacji konserwatywnej zakłada, że edukacja ekologiczna, to przede wszystkim 

wiedza o faktach. Przekazywana wiedza powinna być, jak najbardziej, rzetelna i szczegółowa. 

Nie powinno pojawiać się w tym kontekście jakiekolwiek wartościowanie, ocenianie,  
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a wiedza powinna być przekazywana z pominięciem aspektów gospodarczych, czy 

społecznych.  

Według Łukaszewicza (1996) najlepsza formą edukacji ekologicznej jest koncepcja 

całościowa. Jest to proces rozpoznawania wartości i koncepcji w celu rozwoju postaw 

koniecznych do zrozumienia i docenienia stosunków międzyludzkich, kultury ludzi i ich 

otoczenia biofizycznego (Łukaszewicz 1996). Zgodnie z tą definicją, kształtując ekologicznie 

obywateli, należy połączyć edukacyjne elementy nauk biologicznych i społecznych, w tym 

etykę, ekonomię i politykę. Konsekwencją, tak pojmowanej edukacji ekologicznej, ma być 

wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, co spowoduje efektywne działanie na rzecz 

ochrony środowiska i doprowadzi do działań człowieka w ramach trwałego  

i zrównoważonego rozwoju. Pojęcie to znane jest już powszechnie i stosowane w wielu 

dokumentach międzynarodowych i krajowych. 

3. Edukacja ekologiczna w wybranych państwach UE 

 Edukacja w Unii Europejskiej  

Traktat o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej, artykuł 149 mówi ,że: 

Wspólnota przyczynia się do rozwoju edukacji o wysokiej jakości, (…) 

Obszar edukacji w zakresie struktury kształcenia i jej treści programowych pozostaje  

w zakresie kompetencji każdego państwa członkowskiego. Na terenie Unii Europejskiej 

istnieje jednak wspólna polityka edukacyjna. Edukacja postrzegana jest, jako podstawowy 

element, który decyduje o powodzeniu procesów integracyjnych w Europie 

Każdy kraj członkowski zbudował własny system edukacji w oparciu o swoje struktury 

oraz wykorzystał wdrożone systemy zarządzania i administracji. Oczywiste różnice między 

tymi systemami wynikają z odmiennej tradycji i historii krajów Unii Europejskiej. System 

edukacji w Polsce zasadniczo podobny jest do istniejącego w innych krajach członkowskich.  

 Edukacja ekologiczna w Niemczech 

Niemcy są jednym z pierwszych krajów UE, w których podjęto się zadania prowadzenia 

kompleksowej edukacji ekologicznej. Po zjednoczeniu w 1990 r. kraj ten musiał uporać się 

z problemem znaczących różnic w poziomie świadomości ekologicznej pomiędzy 

mieszkańcami wschodniej i zachodniej jego części (Schleiber 1995).  

Treści poświęcone ochronie środowiska pojawiły się w niemieckich szkołach już 

w 1953 r. W 1980 r. miała miejsce konferencja ministrów edukacji poszczególnych landów 

poświęcona edukacji ekologicznej. Potwierdzili oni konieczność większego zaangażowania 

szkół w podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. Zwrócono uwagę, że 
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edukacja ekologiczna powinna być bardziej kompleksowa oraz, że uczniowie powinni znać 

zależności łączące problemy społeczne, ochrony środowiska i ekonomii (Schleiber 1995).  

Edukacja formalna prowadzona jest na wszystkich poziomach nauczania. Zadaniem 

szkół jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego uczestnictwa w gospodarce 

odpadami w przyszłości. Edukacja formalna w zakresie gospodarki odpadami prowadzona 

jest także przez szkoły wyższe i instytuty badawcze. Działania te służą przygotowaniu 

odpowiedzialnych i świadomych przedstawicieli władz, mających wpływ na kwestie 

środowiskowe (Eulefeld 1995, Kuprel-Poźniak 2005). 

W edukacji nieformalnej ogromną rolę odgrywa Internet. Edukacja pozaszkolna 

prowadzona jest także przez ośrodki edukacji dorosłych, kościoły i związki zawodowe. 

W Niemczech działają centra środowiskowe, zajmując się m. in. edukacją w zakresie 

gospodarki odpadami. W edukacji ekologicznej znaczącą rolę odgrywają także 

stowarzyszenia, działa ich ponad 100 stowarzyszeń. 

W edukację ekologiczną włączyły się media i polityka. Rozpoczęto organizowanie 

debat na temat środowiska, tworzenie organizacji działających proekologicznie. Wyrazem 

proekologicznych działań politycznych było powołanie w 1980 roku Partii Zielonych.  

Dzięki temu Niemcy są obecnie jednym z najbardziej ekologicznych państw Europy. 

Nauczanie ekologiczne ukierunkowane jest na specjalne zarządzanie i dotyczy każdej 

dziedziny życia. Na wysokim poziomie kształci się w zakresie ekologii nowych polityków, 

naukowców i biznesmenów. Niemcy należą do liderów w dziedzinie sortowania odpadów. 

Blisko 100% gospodarstw domowych regularnie segreguje odpady, a wskaźnik ich 

powtórnego wykorzystania wynosi aż 62% . 

 Edukacja ekologiczna w Austrii 

Edukacja ekologiczna w Austrii również ma długą historię. W 1985 r. opublikowano 

dekret konstytucyjny „Edukacja ekologiczna w szkołach”. Zawierał on szczegółowe 

wytyczne, w jaki sposób wprowadzić zorientowaną na praktykę edukację ekologiczną. Istotne 

było wykształcenie w młodych ludziach ekologicznego punktu widzenia, będącego 

przyczynkiem do zachowań proekologicznych Słowem kluczowym stała się kompetencja 

działania.  

Został powołany specjalny Zespół Roboczy ds. Wychowania Ekologicznego, którego 

głównym zadaniem jest przeprowadzanie warsztatów dla nauczycieli. Instytucje wzięły sobie 

za cel wspieranie edukacji ekologicznej i uruchomiły Fundusze Edukacyjne na Rzecz 

Środowiska Naturalnego i Zdrowia oraz Forum Edukacji Ekologicznej.  
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Austria ma jeden z najwyższych wskaźników recyklingu na świecie. Większość 

austriackich gospodarstw domowych segreguje śmieci bardzo dokładnie, ale istnieją 

regionalne różnice w segregacji odpadów. Działaniami tymi zajmują się władze lokalne. 

Nieprzestrzeganie przepisów prowadzi do monitoringu gospodarstwa oraz kary grzywny. 

 Edukacja ekologiczna w Wielkiej Brytanii 

Edukacja ekologiczna w nauczaniu szkolnym została wprowadzona w Wielkiej Brytanii 

w latach 70-tych. Miała ona jednak słabą pozycję do 1990 r. W następstwie Szczytu Ziemi 

w Rio de Janeiro, w roku 1992 zrównoważony rozwój został włączony do programów 

nauczania w szkołach. Ponadto opracowano "Plan Działania Zrównoważonego Rozwoju".  

Na poziomie programów nauczania w 1988 r. wprowadzony został „Narodowy Program 

dla Anglii i Walii” z edukacją ekologiczną, jako elementem nadrzędnym. W 1999 roku, 

„Edukacja dla zrównoważonego rozwoju” stała się częścią "Narodowego Programu 

Nauczania". Obecnie edukacja dla zrównoważonego rozwoju jest realizowana w nauczaniu 

biologii, geografii, wychowania obywatelskiego i podstaw nauki. 

Miało to wpływ na gospodarkę odpadami. W Wielkiej Brytanii gospodarką tą zajmują 

się władze lokalne. Odpady zbierane są w sposób selektywny. Odpady wielkogabarytowe oraz 

niebezpieczne nie mogą być wyrzucane do zbiorczych pojemników na odpady komunalne. 

Kary za pozbywanie się odpadów w sposób niezgodny z prawem są wysokie. 

 Edukacja ekologiczna w Polsce 

W Polsce koncepcja zrównoważonego rozwoju zawarta jest w Konstytucji RP. Art. 5 

Konstytucji mówi: 

Rzeczpospolita Polska (…) zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą 

zrównoważonego rozwoju. 

Duże znaczenie ma edukacja ekologiczna oraz zrównoważony rozwój w dokumentach 

„Druga Polityka Ekologiczna Państwa” oraz „Długookresowej Strategii Trwałego 

i Zrównoważonego Rozwoju Polska 2025”. 

Edukacja ekologiczna w Polsce prowadzona jest również zarówno w formie edukacji 

formalnej, jak i edukacji nieformalnej.  

Jedną z pierwszych instytucji prowadzących szkolenia z edukacji ekologicznej i ochrony 

środowiska dla nauczycieli był założony w 1991 r. Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny 

Ojcowskiego Parku Narodowego. Szkolenia nauczycieli są bardzo ważne ze względu na 

„efekt mnożnika” przekazywanej uczniom wiedzy. Ośrodek prowadzi również zajęcia 

edukacyjne dla dzieci i młodzieży.  
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Do 2008 r. edukacja ekologiczna w szkołach realizowana była w postaci 

międzyprzedmiotowych ścieżek dydaktycznych: wiadomości z zakresu ochrony środowiska 

przekazywane były uczniom na lekcjach wszystkich przedmiotów. W 2009 r. weszło w życie 

nowe Rozporządzenie dotyczące realizacji treści związanych z edukacją ekologiczną. 

Edukacja ekologiczna znalazła się w podstawach programowych przedmiotów 

przyrodniczych.  

Aktualne treści programowe obejmują m. in.: elementy ekologii i ochrony środowiska, 

sposoby ochrony różnorodności biologicznej, ekonomiczne i społeczne aspekty związków 

między człowiekiem i jego działalnością a środowiskiem, wartość środowiska oraz korzyści 

i straty związane z jego eksploatacją, zasoby odnawialne i nieodnawialne.  

Zdobyta w szkole wiedza z zakresu ochrony środowiska jest pogłębiana i utrwalana 

poprzez różnorodne formy edukacji pozaszkolnej. Prowadzi się wiele akcji edukacyjnych, 

zarówno o zasięgu lokalnym, regionalnym, jak i ogólnokrajowym. Przygotowanie 

skutecznych programów edukacyjnych jest sprawą trudną i wymaga współpracy specjalistów 

z zakresu gospodarki odpadami, psychologii, socjologii, pedagogiki (Sobczyk 2003).  

W edukację pozaszkolną zaangażowane są urzędy różnych szczebli administracji państwowej 

i samorządowej, pozarządowe organizacje ekologiczne, regionalne ośrodki edukacji 

ekologicznej (Burger 2005), parki narodowe i krajobrazowe, a także media.  

4. Pozór w polskiej edukacji ekologicznej 

Można postawić pytanie, dlaczego jedne społeczeństwa uzyskały lepsze rezultaty 

w kształtowaniu postaw proekologicznych niż inne? Czy zadecydował o tym dłuższy staż 

w ich socjalizacji proekologicznej, czy kulturowe cechy pewnych społeczeństw, skłonność do 

respektowania nakazów władzy społeczeństwa niemieckiego, a może wpojona zasada 

utrzymywania ładu i porządku w tym społeczeństwie. 

Pojęcie działań pozornych wprowadził Jan Lutyński. Rozumiał przez nie pozorne 

czynności, które powinny być realizowane zgodnie z założeniami, a niestety nie są. Niska 

efektywność nauczania ekologicznego w naszym kraju, najprawdopodobniej wynika z faktu 

tzw. pozoru w edukacji. Maria Dudzikowa stawia tezę, iż „działania pozorne w systemie 

oświaty, generując rozbieżność celów i funkcji założonych z realizowanymi oraz z intencjami 

i działaniami potencjalnych aktorów i gremiów „ (Dzudzikowa 2013). 

O słabej efektywności kształcenia środowiskowego w Polsce świadczą liczne dane 

statystyczne. Wg danych GUS w 2015 r. zaledwie 23,4 % odpadów z gospodarstw 

komunalnych. Wprawdzie notuje się tutaj progres (w 2014 r. tylko 19,8% to śmieci 
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selektywnie zbierane), ale nadal wskaźnik ten, w porównaniu z innymi państwami UE jest 

bardzo niski.  

Można stwierdzić, że zarówno funkcjonujące od 2002 do 2008 r. ścieżka ekologiczna jak 

i współczesny model kształcenia nie przyniosły zamierzonych skutków. 

Sylwia Gwardys -Szczęsna z Uniwersytetu Szczecińskiego uważa, że największy pozór 

w edukacji w kształceniu w polskiej szkole dotyczy właśnie kształcenia w zakresie ekologii. 

Chociaż w ramach ścieżek ekologicznych treści te były nauczane we wszystkich 

przedmiotach, realnie wyglądało to tak, że pojawiły się adnotacje w rozkładach materiałów 

nauczycieli, ale nie były one w rzeczywistości realizowane (Gwardys-Szczęsna 2014). 

Podobnie ma się sprawa z obowiązującymi obecnie standardami. Zagadnienia ekologiczne 

powinny być realizowane na takich przedmiotach jak: biologia chemia, geografia. Wśród 

nauczycieli istnieje jednak przeświadczenie, że treści te powinien przekazywać biolog, 

dlatego też na innych przedmiotach, te zagadnienia traktowane są pobieżnie. 

Agnieszka Hłobił z Politechniki Koszalińskiej wskazuje na prawdopodobieństwo przyczyny 

takiego stanu rzeczy (2010). Podnosi ona głównie problem niedostatecznego przygotowania 

nauczycieli do tego typu kształcenia. Wg badań Domka (1996) nauczyciele nauczania 

początkowego wykazują braki, zarówno w zakresie merytorycznym, metodycznym jak 

i organizacyjnym. Tylko 4 % w/w nauczycieli korzysta z fachowych opracowań, a aż 75% 

przyznaje, że dokształcanie z powyższych treści powinno być obligatoryjne (Domka 1996). 

Niestety w tym zakresie nie możemy spodziewać się poprawy, ponieważ zgodnie ze 

„standardami kształcenia” od roku 2007/2008 na studiach pedagogicznych nie realizuje się 

obowiązkowo przedmiotów zawierających treści ekologiczne. ( www.nauka.gov.pl) okazuje 

się jednak, że tego rodzaju edukacja jest dosyć powszechna na różnych kierunkach studiów. 

Analiza J. Błażejewskiego wskazuje, że na 118 kierunków studiów aż, 48 (co stanowi 41%) 

zajmuje się, obligatoryjnie, edukacją środowiskową, ale nie ma wśród nich kierunków 

pedagogicznych. Badania prowadzone wśród studentów I i II stopnia, którzy uczestniczyli 

w zajęciach ekologicznych, oraz wśród studentów I i II stopnia nieobjętych taka edukacją, 

budzą niepokój. Studenci, którzy, w ramach studiów, nie przeszli edukacji w zakresie tej 

tematyki, wykazują znacznie mniejszy poziom wiedzy na temat celów, zadań i form edukacji 

ekologicznej.  

Drugą bardzo ważną przyczyną tzw. pozoru w edukacji ekologicznej jest jej „ akcyjny 

charakter”. Akcje ekologiczne, nawet o szerokim zasięgu, nie zrealizują w pełni celów 

ochrony przyrody. 
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Istotną przyczyną jest również umieszczenie oraz zakres treści edukacji ekologicznej 

w programie szkolnym. W gimnazjum obejmują one zaledwie trzy tematy, które realizowane 

są już po egzaminie gimnazjalnym, podobnie, w szkołach ponadgimnazjalnych, treści jest 

mało, są pobieżnie ujęte i realizowane w liczbie 5-6 tematów pod koniec roku szkolnego, przy 

czym dotyczą one wyłącznie ochrony przyrody, a nie ochrony środowiska. Współczesna 

szkoła kształci młodzież głównie pod kątem sukcesu egzaminacyjnego i tylko w ten sposób 

definiuje się tzw. „dobrego absolwenta”. 

Ostatni mechanizm, który przyczynia się do pozoru w edukacji jest tzw. „ mechanizm 

rzekomo pragmatyczny”. W bardzo wielu placówkach oświatowych widoczna jest wyraźna 

rozbieżność między nauczaną teorią a praktyką. Uczy się, np. dzieci i młodzież, treści 

dotyczących segregacji śmieci i recyklingu, ale jednocześnie nadal w szkole występuje jeden 

typ pojemnika na śmieci, co uniemożliwia uczniom stosowanie nabytej wiedzy w praktyce. 

Wszystkie wymienione przeze mnie działania pozorne prowadzą do niewielkiej efektywności 

tej edukacji w polskiej szkole. 

Niezbędne jest zwiększenie efektywności ekologicznej, a jej treści powinny stać się podstawą 

wychowania obywatelskiego, ponieważ, jedynie takie działania, doprowadzą do podniesienia 

świadomości ekologicznej społeczeństwa. 
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Streszczenie 
Prowadzone przeze mnie badania na źródłach średniowiecznych mają zakwestionować stereotypy na temat 
ówczesnej relacji człowieka ze zwierzęciem. Zazwyczaj temat średniowiecznej zoologii podejmuje się jedynie  
w kontekście symboliki, metafor i religijnego moralizatorstwa. Jednakże dzieła ówczesnych badaczy, takich jak 
Albert Wielki ukazują wyraźnie, że rozważaniana temat zwierząt były traktowane także w jak najbardziej 
naukowy – w dzisiejszym rozumieniu – sposób. W zoologicznych traktatach zwierzęta były klasyfikowane  
i szczegółowo opisywane. Stosowano ścisłą metodologię, która z jednej strony polegała na utrwalaniu tradycji 
antycznych poprzez cytowanie dawniejszych badaczy, a z drugiej, od XII wieku propagowała własne obserwacje 
i eksperymenty. Zwierzęta w średniowieczu były także dużo bliżej ludzi niż powszechnie się uważa. Kłóciło się 
to z ówczesnymi religijnymi poglądami, dlatego narzucano pewne zachowania, które miały jak najbardziej 
oddalić człowieka i zwierzę. Ludzkie cechy moralne rozpatrywano u zwierząt, do których odnoszonorównież 
zasady etyczne, w wyniku, czego, między innymi, zwierzęta podlegały sądom. 
 
Słowa kluczowe: średniowiecze, zoologia, zwierzęta, etyka, naukowość 
 

Scientific and ethical aspects of zoological knowledge in medieval Latin 
Europe 
 
Summary 
My research based on the medieval written sources is to question the stereotypes emerging in the context of then 
relation between humans and animals. In general, the subject of medieval zoology is examined only in the 
context of symbols, metaphors or religious moralizing. However, works by scholars, such as Albert the Great, 
show clearly that reflection on animals was considered as scientific (in today’s sense of this word). In the 
zoological treatises animals were classified and described in details. Precise methodology was used. On one hand 
it consisted of ancient traditions through citing previous scholars but on the other hand, since 12th century, it has 
propagated personal observations and experiments. Animals in the Middle Ages were much closer to people than 
it is universally considered. It was contrary to then religious views and therefore there were behaviors imposed 
on people in order to differ from animals. Human moral features were considered when it came to other animals 
and some ethical rules were applied to them. As a result, animals, among others, underwent courts of justice. 
 
Keywords: Middle Ages, zoology, animals, ethics, science 
 
1. Wstęp 

W powszechnych wyobrażeniach o przeszłości średniowiecze pozostaje wciąż epoką 

obciążoną stereotypami, którewiążą się z niemalkażdymaspektem tego okresu, a wszystkie 

umacniają potoczne przekonanie, że jest toepoka „wieków ciemnych”. Niestety, zdarza się, że 

błędne mniemania o kulturze średniowiecznej są utrwalane przez podręczniki  

i teksty naukowe. Dotyczy to między innymi postrzegania zwierząt w średniowieczu. 

Powszechnie łączy się je z symboliką, moralizatorstwem, a także legendami i fantastyką. 

Jednakże po dokładniejszym przyjrzeniu się ówczesnym tekstom o zwierzętach zauważymy, 

że zoologia, jako nauka była w średniowieczu na dużo wyższym poziomie niż się uważa. 

Powszechnie sądzi się także, że w kulturze zdominowanej przez Kościół zwierzęta sytuowano 
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dużo dalej od człowieka niż dzisiaj oraz że linia podziału pomiędzy człowiekiem  

a zwierzęciem była znacznie wyraźniejsza, a zwierzęcy dobrostan i prawa zwierząt nie 

funkcjonowały w ówczesnej świadomości. 

To, co przyczynia się do umacniania stereotypów, to między innymi pomijanie dokonań 

średniowiecznych badaczy zwierząt w chronologicznych zestawieniach rozwoju myśli 

zoologicznej. Nie znajdziemy, więc prawie nigdy epoki między antykiem a renesansem  

w przeglądzie historii zoologii czy w historii praw zwierząt. Rozpatrując zagadnienie relacji 

między światem zwierząt i ludzi, średniowiecze interpretuje się zazwyczaj, jako okres,  

w którym człowiek był najważniejszy w hierarchii bytów i znacząco odróżniał się od innych 

stworzeń. Zoologia bardzo długo była częścią historii naturalnej, nie wchodziła także  

w zakres trivium ani quadrivium sztuk wyzwolonych, jednak wielu średniowiecznych 

myślicieli poświęciło jej dużo uwagi. Aby dotrzeć do realnej wiedzy zoologicznej dostępnej 

w średniowieczu, trzeba przedrzeć się przez teksty z epoki, nie skupiając się jedynie na 

treściach symbolicznych i moralizatorskich. Po głębszej lekturze źródeł naukowe, etyczne  

i „ludzkie” podejście do zwierząt samo zwraca na siebie uwagę. 

Moje badania opieram głównie na tekstach z epoki, reprezentatywnych dla ówczesnej 

wiedzy zoologicznej. Źródła, które analizowałam, to De natura rerum Bartłomieja Anglika, 

Skarbiec wiedzy BrunettoLatiniego, Etymologie Izydora z Sewilli, Fizjolog i Bestiariusz  

z Bodleian Library, ale przede wszystkim najważniejsze dla mnie dzieło – księgi 22-26 De 

animalibus Alberta Wielkiego. Skupiam się na faktycznej i naukowej wiedzy 

średniowiecznej, a źródła odczytuję wprost, odsiewając naddatek symboliczny, 

antropomorfizujący i chrystologiczny. Moim celem jest dotarcie do ówczesnych prawd na 

temat zwierząt, a nie do elementów kultury, w których wykorzystuje się te prawdy w jakimś 

celu. Powstaje wiele prac o zwierzęcych metaforach i symbolach, ale ignorowane jest to, co 

leży u ich podłoża – średniowieczne fakty na temat zwierząt i postrzegania ich rzeczywistych 

cech i zachowań, które chcę odnaleźć. Porównuję ze sobą dzieła sobie współczesne i szukam 

źródeł występujących tam informacji. Prezentuję podejście interdyscyplinarne w celu 

poszerzenia pola widzenia, gdyż moje badania sytuują się, by tak rzec, na skraju historii 

nauki, a szczególnie ważne wydaje mi się szerokie spectrum w przypadku badania tak dawnej 

i tak niezrozumianej, a często rozumianej źle epoki, jaką jest średniowiecze. 

Moje badania dowodzą, że średniowieczna wiedza zoologiczna może być nazywana 

nauką w jej dzisiejszym rozumieniu i powinna być wspominana w opisach dziejów zoologii. 

Mam też nadzieję, że posługując się przykładami dotyczącymi rozmaitych dziedzin życia (jak 

jedzenie czy seksualność), udowadniam, żew średniowiecznej kulturze zwierzę  
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i człowiekałączyły szczególne więzy bliskości i stąd ówczesne starania o ich oddalenie od 

siebie. Średniowieczne sposoby na wyróżnienie się człowieka na tle innych zwierząt 

paradoksalnie podkreślają jednak tę bliskość. Z mojej analizy źródeł jasno wynika, żew 

średniowieczu nakładano na zwierzęta moralne cechy i włączanoje w ówcześnie występujące 

systemy etyczne. Wszystkie poniższe rozważania wskazują także na odnoszący się do faktów 

charakter średniowiecznej wiedzy zoologicznej, współistniejący zprzekazem symbolicznym. 

Zwierzęta były w średniowieczu ważne, a badacze przyrody poświęcali im dużo uwagi. 

2. Naukowy charakter wiedzy zoologicznej w średniowieczu 

 Klasyfikacja i metody badawcze 

Po otworzeniu słownika bądź encyklopedii pod hasłem „zoologia” nie znajdziemy  

w skrócie dziejów żadnego wkładu średniowiecznych badaczy w rozwój tej nauki 

(Britannica, edycja polska 2005). Jednakże średniowieczne badania zwierząt zdają się  

w całości pokrywać z definicją zoologii, którą podają te same encyklopedie. Dlaczego więc 

ówczesnedzieła, chociażby De animalibus Alberta Wielkiego, nie są przez dzisiejszych 

historyków zoologii uznawane za naukowe? Pierwszym elementem, który wskazuje na ich 

naukowy charakter jest klasyfikacja. W powszechnym mniemaniu łączy się ona z 1735 

rokiem i dziełem Systema Naturae Karola Linneusza. Jednakże w niemal każdym dziele 

średniowiecznym poświęconym zwierzętom widać wyraźnie zarysowany koncept 

systematyki. Zwierzęta są podzielone na grupy i ułożone według logicznej kolejności 

(powstania według Biblii, sposobu poruszania się czy złożoności organizmów). W każdej 

grupie znajdują się klasy, gatunki i podgatunki wymieniane alfabetycznie.  

Ze średniowiecznych traktatów zoologicznych wyłania się także ścisła metodologia. Wszyscy 

ówcześni badacze odwołują się w swoich tekstach do autorów starożytnych, tzw. auctores 

(Barber 1999). Była to praktyka powszechna, polegała na cytowaniu całych fragmentów 

dawnych tekstów –najczęściej Pliniusza, Arystotelesa czy Fizjologa – w wyniku, czego dzieła 

średniowieczne są niezwykle heterogeniczne. Jeśli chodzi o sposób cytowania, używano 

konwencjonalnych dla takich zabiegów sformułowań– „Fizjolog powiada, że”, „jak pisze 

Pliniusz” itd. W XIII wieku pojawiły się jednak nowe autorytety w postaci specjalistów  

w danej dziedzinie. W przypadku zoologii byli to między innymi pszczelarze, rybacy, 

wielorybnicy – ludzie, którzy spędzali czas w obecności opisywanych gatunków i można było 

polegać na ich codziennych obserwacjach zwyczajów i zachowań zwierząt. Ponieważ te same 

fragmenty dawniejszych tekstów pojawiały się w coraz to nowszych dziełach, można uznać, 

że cała średniowieczna wiedza zoologiczna miała jednolity charakter. Cytowanie poprzednich 

źródeł jest, więc główną metodą gromadzenia wiedzy w średniowieczu, ale od XIII wieku 
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wiedzę tę uzupełniają wnioski z bezpośrednich obserwacji i eksperymentów. Widoczne jest to 

głównie u Alberta Wielkiego, który jako pierwszy podchodzi do auctores nieufnie i sprawdza 

prawdziwość podawanych przez nich obserwacji, kwestionując je i podając własne 

objaśnienia. 

 Treści niezgodne ze współczesnymi faktami przyrodniczymi 

Moja analiza treści dzisiaj rozpatrywanych, jako fantastyczne, legendarne lub po prostu 

błędne nie ma na celu uznania tych treści za kontrargument do podtrzymywanej przeze mnie 

tezy o naukowości wiedzy zoologicznej w średniowieczu. Wręcz przeciwnie, ma ukazać, że te 

fragmenty są częścią ówczesnej zoologii i konsekwencją średniowiecznej metodologii. 

Chciałabym się głównie skupić na genezie powstawania takich treści. Wyodrębniam trzy 

główne przyczyny ich pojawiania się w średniowiecznych tekstach zoologicznych. Każdą  

z nich wiążę z innym schematem postępowania ówczesnych uczonych. 

Pierwszy z tych schematów, Hic suntdracones, nawiązuje do średniowiecznej praktyki 

utożsamiania brzegów map i terenów nieznanych z miejscami zamieszkanymi przez 

niesamowite stworzenia i bestie. Dotyczy on, więc sytuacji, gdy średniowieczny autor chce 

oddać dokładny opis świata, ale nie ma możliwości zbadania, co rzeczywiście znajduje się  

w odległych, egzotycznych krainach. Musi, więc polegać na autorach, którzy prezentują jakąś 

wiedzę na ten temat i zaufać im bezgranicznie. Ma to zazwyczaj związek z opisywaniem 

fauny z Etiopii, Indii czy szeroko rozumianego Orientu, gdzie według kopiowanych źródeł 

występują satyry, pegazy i inne dziwne stworzenia. 

Drugi schemat również dotyczy całkowitego polegania na autorytetach, jednakże bez 

związku z dalekimi obszarami. Mowa, więc o zwierzętach, w odniesieniu, do których przez 

setki lat utrwalały sięniezgodne z faktami przyrodniczymi treści, które dziś kojarzą nam się  

z baśniowością, ale jednak ugruntowały się w średniowiecznej wiedzy, jako oczywistość  

i powtarzane były przez wszystkich badaczy. 

Ostatnim schematem są bezpośrednie obserwacje, które jednak doprowadziły badaczy 

do błędnych wniosków. Najlepszym przykładem może być Albert Wielki, który jako 

pierwszy opisał wala grenlandzkiego, myląc jednak jego jamę ustną z oczodołem a fiszbiny  

z rzęsami. Przez błędne obserwacje mogły w średniowiecznej mentalności powstawać 

całkiem nowe twory utrwalane przez kolejnych autorów, jak na przykład jednorożec.  

3. Granica między człowiekiem a zwierzęciem 

Dzisiaj badacze poszukują jak największej liczby wspólnych cech człowieka  

i szympansa, aby udowodnić przynależność ludzi i innych zwierząt do tej samej 

kategorii.Autor średniowiecznego Bestiariusza również wskazuje na podobieństwo człowieka 
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i małpy, podając źródłosłów łacińskiego słowa simia (małpa) pochodzącego od similitude 

(podobieństwo) (Barber 1999). Wydaje się, że wbrew powszechnym osądom,  

w średniowieczu granica pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem była bardzo cienka  

i dokładano wszelkich starań, żeby jej nie przekroczyć. Według wiodącej myśli 

średniowiecza, na drabinie bytów istniała oczywiście znaczna odległość pomiędzy 

zwierzętami i ludźmi.  

Chciałabym jednak udowodnić, że hybrydy – gatunki będące łagodnym przejściem 

pomiędzy jednym a drugim królestwem, jak i nadawanie zwierzętom cech zarezerwowanych 

przeważnie dla ludzi, antropomorficzne myślenie o zwierzęcych strukturach społecznych  

i pewnych zachowaniach ukazują, że linia podziału była jednak bardzo wąska. Hybrydy, które 

mam tu na myśli to stworzenia ludzko-zwierzęce. Jedne z nich, satyry, Albert Wielki 

klasyfikuje nawet, jako symiarium (Scanlan 1987), a więc odpowiednik dzisiejszych 

prymatów.  

Hybrydy są odzwierciedleniem tej bliskości na podstawie wyglądu, natomiast była ona 

demonstrowana także na inne sposoby, na przykład przez przełożenie hierarchii ludzkiego 

świata społecznych stosunków na królestwo zwierząt. Przykładem może być morski biskup 

należący do domniemanej struktury kościelnej istniejącej w świecie morskim, po jednej 

stronie przypominający rybę, po drugiej człowieka w mitrze.  

Cienka granica między zwierzęciem a człowiekiem wynikała też z podobnych 

zachowań. W średniowieczu powstało wiele zasad dotyczących wspólnych obu grupom 

działań - jak jedzenie lub seks - aby były do siebie możliwie najmniej podobne. Ważne było, 

więc, aby uważać, co się spożywa, ale także, w jaki sposób się to robi, a akt seksualny nie 

mógł przypominać zwierzęcego. Zauważano też u niektórych zwierząt zachowania 

racjonalne, ale nie określano tego, jako przejaw rozumu, lecz występującego jedynie  

u zwierząt instynktu. Ponieważ obawiano się przekroczeniatych granic, tworzono  

i przyjmowano postawy zupełnie różne od zwierzęcych, a zbyt podobne do ludzi małpy 

obciążono negatywnymi konotacjami i symbolami. Strach przed przekroczeniem granicy 

wskazuje na to, jak w rzeczywistości była ona cienka, natomiast bliskość zwierzęcia  

i człowieka jest ważna w kontekście rozważań etycznych. 

4. Kwestie etyczne 

 Cechy zwierząt wskazujące na powinność objęcia ich zasadami etycznymi 

Po bliższej analizie średniowiecznych traktatów zoologicznych, można w nich 

zauważyć treści, które wskazują na rozważania badaczy nad moralnością przejawiającą sięu 

zwierząt przez ich różne cechy i zachowania, ale też emocje i odczucia. W opisach 
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ówczesnych badaczy pojawiają się jednoznaczne fragmenty mówiące o miłości, czy strachu  

u zwierząt. Konie płaczą, psy umierają z depresji po utracie pana, a łabędzie śpiewają  

z powodu nieszczęścia (Scanlan 1987). Zostało również zauważone, że zwierzęta zachowują 

się szczególnie także w obrębie swojego gatunku, jak delfiny, które według Alberta 

Wielkiego są wobec siebie bardzo opiekuńcze, a jeśli jeden ze stada umrze, pozostałe strzegą 

go przed innymi rybami zanim woda wyrzuci go na brzeg (Scanlan 1987). Jeśli chodzi  

o rozum i inteligencję, pisano głównie o instynkcie, natomiast opisy zachowań zawarte w  

De Animalibus wskazują, moim zdaniem, na przejaw racjonalności. Można tam, więc 

przeczytać między innymi o rozpoznawaniu się w lustrze przez koty, o uczeniu niedźwiedzi 

sztuczek, a także –w nawiązaniu do cienkiej granicy między człowiekiem a zwierzęciem –  

o próbach nauczenia goryli ludzkiej mowy. Średniowiecznej moralności nie można 

jednakżerozpatrywać w oderwaniu od religii, warto, więc skupić się również na zagadnieniu 

życia wiecznego. Według większości ówczesnych badaczy nie przysługiwało ono 

zwierzętom, chociaż zwierzęce pochówki, czy kult świętego psa Guineforta wskazują na 

ambiwalentny charakter tego zagadnienia (Baratay 2001). 

 Konsekwencje etycznego podejścia do zwierząt 

Jeśli więc zwierzęta traktowano poniekąd, jako podmioty moralne, które odczuwają  

i prezentują zachowania racjonalne, to jak przejawiało się podejście do nich w aspekcie 

etycznym? Jedną z etycznych kwestii obejmujących interesy zwierzęce jest etyka żywienia, 

która jednak wydaje się w średniowieczu nie mieć wiele wspólnego z omówionymi cechami 

zwierząt, które wskazywać miałyby na konieczność myślenia o nich w oparciu o moralne 

zasady. Jeśli chodzi o czysty wegetarianizm, wydaje się, że w średniowieczu był on raczej 

kojarzony z sektami i heretykami, np. katarami czy manichejczykami, gdyż powszechna 

chrześcijańska dieta opierała się na Starym Testamencie, gdzie wyraźnie zaznaczone jest 

przyzwolenie człowiekowi na jedzenie mięsa po Potopie (Spencer 1995). Główną zasadą 

etyczną była inna kwestia – czystość spożywanego mięsa, a więc głównie rodzaj zwierzęcia  

i metoda, jaką wykorzystano przy uboju.  

Ważny etycznie wydaje się także sposób spożywania i własna intencja, bo przecież 

Adam nie zgrzeszył przez zjedzenie mięsa, ale owocu, ważne było, więc jego złamanie zasad 

i pożądliwość, a nie rodzaj spożytego pokarmu (Boulc’h 1996).Mięso zakazane było podczas 

postu, ponieważ jak głosił Izydor z Sewilli karmi wady, przywary i rodzi żądze.  

Znany jestjeden przykład średniowiecznego weganina, którego dieta wynikała 

całkowicie z podejścia etycznego, tak jak rozumiemy je dzisiaj. Był to syryjski poeta i filozof 

Abul‘Al Al-Ma’arri, tworzący na przełomie X i XI wieku. W swoich poematach głosił zakaz 
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spożywania mięsa, ale także produktów odzwierzęcych, nad których wytworzeniem zwierzęta 

ciężko pracowały, nie czyniąc tego przecież z myślą o człowieku. Jego poglądy obejmują 

również nieetyczność ubiorów ze skóry. 

Etyczne podejście do zwierząt manifestowało się także w procesach zwierząt, które 

wydają się powszechnym w średniowieczu zjawiskiem. Zwierzęta ujęte były wte same, co 

człowiek systemy karne. Przysługiwał im również obrońca, który mógł karę złagodzić, bądź 

nawet czasami umorzyć. Większe zwierzęta, jak świnie czy bydło podlegały sądom świeckim, 

natomiast te, które nie zależą od człowieka i nie pozostają pod jego kontrolą, jak gryzonie i 

insekty – sądom kościelnym.Pierwsze można było karać przez wieszanie, ścinanie czy palenie 

na stosie. W odniesieniu do drugich Kościół stosował ekskomuniki i klątwy z użyciem 

egzorcyzmów i wody święconej. Jest duże prawdopodobieństwo, że ta praktyka wynikała  

z symbolicznego podejścia do zwierząt i łączenia ich z przesądami, czarownicami i magią, 

jednakże wydarzały się one w rzeczywistej czasoprzestrzeni, były brane na poważnie, 

żadnych zasad nie wolno było złamać, a całość procesów była kosztowna. Wskazuje to na 

powagę poglądu, że zwierzęta ponoszą te same, co ludzie konsekwencje prawne. 

5. Wnioski 

Przedstawione rozważaniaprzekonują, że stereotypy dotyczące średniowiecznej zoologii 

i podejścia do zwierząt łatwo obalić, sięgając do tekstów źródłowych. Zwierzęta nie były 

traktowane jedynie przedmiotowo, ale również podmiotowo, w niektórych kwestiach nawet 

bardziej niż dzisiaj. Skupiając się na tym, co symboliczne, nie pomijano ich rzeczywistych 

cech i zachowań. Zwierzęta postrzegano nie tylko, jako znaki w Boskiej księdze stworzenia, 

ale także, jako istoty zasługujące na zbadanie niezależnie od przypisywanych im znaczeń 

symbolicznych. Średniowieczną wiedzę zoologiczną należy uznać za naukową w dzisiejszym 

rozumieniu tego słowa i z całą pewnością powinno się jej dokonania wymieniać  

w historycznych zestawieniach zdobyczy nauki o zwierzętach. W średniowiecznych 

traktatach zoologicznych ujawnia sięrównież przeświadczenie, że człowieka i zwierzę łączą 

niepokojące więzy bliskości, widoczna jest, bowiem dążność do oddalania człowieka od 

świata zwierząt. Paradoksalnie, te usilne zabiegi wskazują, jak podobni są do siebie ludzie  

i zwierzęta oraz że z pewnością zauważano wtedy ten fakt. Przez zoologiczne teksty  

z omawianej epoki przebija się także myśl etyczna, która wyraża się w nadawaniu zwierzętom 

cech moralnych. W bardziej rozwiniętej formie myśl ta dochodzi do głosu w takich 

praktykach, jak procesy zwierząt, gdzie traktowane są one na równi z ludźmi. 
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Streszczenie 
W artykule opisano zagadnienie Internetu rzeczy (IoT) – systemu zmieniającego obecny świat, rozwiązania 
zbierającego ogromne ilości danych o wszystkim i o wszystkich, łączącego dowolne urządzenia i rzeczy  
w globalną sieć. Scharakteryzowane zostały nowoczesne, inteligentne rozwiązania oraz przytoczone zostały 
przykłady ich zastosowań w konkretnych branżach tj. produkcyjnej, transportowej, medycznej, w wojskowości, 
a także w gospodarstwach domowych. Wykorzystując najnowsze prognozy rynkowe uznanych analityków 
przedstawiono spodziewaną przyszłość w zakresie IoT na światowym rynku. Dodatkowo oprócz korzyści 
wykorzystania nowoczesnych technologii, wskazano potencjalne zagrożenia związane z gromadzeniem danych 
w związku z IoT i ich możliwe następstwa. Poruszono także kwestie etyczne związane z autonomicznością 
współczesnych urządzeń. 
 
Słowa kluczowe: Internet rzeczy, IoT, inteligencja, urządzenia, globalizacja 
 

Internet of Things 
 
Summary 
The article describes the issue of the Internet of Things - a system that changes the present world, solutions that 
gathers huge amounts of data about everything and everyone, connecting any devices and things into a global 
network. Modern intelligent solutions have been characterized as well as examples of their applications in 
specific industries - production, transport and medical, military and also in households. The expected future of 
IoT in the global market was presented using the latest market forecasts of recognized analysts. In addition to the 
benefits of using modern technologies, potential threats related to data collection in connection with IoT and 
their possible consequences have been indicated. The ethical issues related to the autonomy of modern devices 
were also discussed. 
 
Keywords: Internet of Things, IoT, intelligence, equipment, globalization 
 
1.Wstęp 

Internet rzeczy in. „Internet przedmiotów” (ang. Internet of Things, w skrócie IoT) 

dawniej nazywany był „wbudowanym Internetem” czy też „wszechobecną informatyką”. 

Pierwszy raz rzeczywisty termin „Internet rzeczy” został użyty w 1999 roku przez 

brytyjskiego przedsiębiorcę K. Ashtona w kontekście zarządzania łańcuchem dostaw, podczas 

pracy w organizacji Procter & Gamble. K. Ashton początkowo użył tego terminu w celu 

promowania technologii RFID, aby przyciągnąć uwagę kierownictwa wyższego szczebla. 

Ponieważ w tamtym czasie Internet był tematem nowym i mocno wzbudzał zainteresowanie 

wśród społeczeństwa, wynalazca postanowił nazwać swoją prezentację „Internet of Things”. 

Przez kolejne 10 lat koncepcja IoT K. Ashtona była w pewien sposób marginalizowana, 

jednak widoczny przełom nastąpił w 2010 r., kiedy to chiński rząd ogłosił, że Internet rzeczy 

będzie w ich pięcioletnim planie strategicznym priorytetem. W 2012 r. zorganizowano 

największą internetową konferencję LeWeb w Europie, która nosiła nazwę „Internet rzeczy”. 
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Tego samego roku czasopisma naukowe: Forbes, Fast Company, Wired, zaczynają używać 

termin IoT, w celu opisania fenomenu tego zjawiska (Lueth 2014). 

W książce Internet of Things Sułkowskiego i Kaczorowskiej-Spychalskiej (2018) 

poruszono kwestię szybkiego tempa wzrostu zainteresowania IoT. Autorzy wskazują na fakt 

podłączenia do sieci ponad 15 miliardów inteligentnych urządzeń. 

Internet rzeczy zyskał popularność dzięki możliwości łączenia niepołączonych 

obiektów fizycznych, które wcześniej nie mogły generować, przesyłać i odbierać danych, 

chyba, że zostały powiększone lub zmanipulowane. Koncepcja ta powstała dzięki postępowi 

w dziedzinie mikroelektroniki i technologii sieciowych, które są wszechobecne w technologii 

komputerowej. Warto zwrócić również uwagę na fakt, że IoT ewoluuje i będzie ewoluował 

równolegle z postępem technologii. 

2. Internet rzeczy – czym jest i czego dotyczy? 

Współcześnie pokusić można się o stwierdzenie, że w zasadzie każdy wie, czym jest 

Internet. Najogólniej rzecz ujmując jest to „(...) sieć sieci komputerowych. Medium, które 

umożliwia (prawie) natychmiastową, (prawie) darmową, bezpośrednią i masową komunikację” 

(Zasępa 2001). W gruncie rzeczy, globalne sieci używane są do wymiany wiadomości  

i informacji, a „Internet rzeczy jest systemem obiektów fizycznych, które można odkrywać, 

monitorować, kontrolować i z którymi można wchodzić w interakcję dzięki zastosowaniu 

urządzeń elektronicznych zapewniających komunikację za pośrednictwem różnych 

interfejsów sieciowych oraz możliwość podłączenia do szerszego internetu” (Guinard i Trifa, 

2017). 

M. Miller w swojej książce Internet rzeczy przytacza techniczną definicję IoT, według 

której IoT dotyczy inteligentnych urządzeń z własnymi adresami IP (ang. Internet Protocol), 

które są połączone ze zbieżnymi urządzeniami za pomocą Internetu. Warto zaznaczyć, że IoT 

jest trudno zdefiniować ze względu na ciągle rozwijające się technologie. Internet rzeczy,  

w zasadzie sam jest w trakcie „definiowania siebie”. 

Istotą IoT jest ścisły związek urządzeń i aplikacji w sieci. Sieć, a w zasadzie sieci są 

podstawą dla Internetu rzeczy. IoT polega na scaleniu ogółu rzeczy, tak, aby mogły się ze 

sobą komunikować, a także spełniać ogrom przydatnych zastosowań. Połączenie technologii  

i protokołów w pełni automatyzuje wiele codziennych czynności. Rozwiązania IoT mają 

zastosowanie w życiu każdego z nas (inteligentne domy, sprzęty – smart TV), a także coraz 

częściej dedykowane są dla konkretnych branż, gdzie wykorzystywane są do zwiększania 

efektywności działania. Poza rzeczami nieożywionymi w przekaźniki można wyposażyć 
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zwierzęta czy ludzi. Stąd wynika, więc, że w zakresie IoTmoże być każda z rzeczy, która jest 

na tyle duża, by móc zmieścić w sobie nadajnik. 

3. Przykładowe branże korzystające z IoT 

Pierwszą z przykładowych branży Internet of Things i jednocześnie w największym 

stopniu ją wykorzystującą jest branża produkcyjna. Branża produkcyjna korzysta z rozwiązań 

IoT w celu zwiększenia wydajności procesu produkcyjnego. Stosuje wiele różnych czujników 

w obrębie całej linii produkcyjnej, aby móc szybko i sprawnie odnajdywać problemy  

i opóźnienia. Internet rzeczy w sektorze wytwórczym skraca czas przestojów, zwiększa 

dochody, a także pozwala zaoszczędzić energię. Czujniki, które są wykorzystywane w branży 

produkcyjnej, jak np. metki RFID (ang. Radio-frequency Identyfication) służą do 

monitorowania procesu produkcji i pomiarów wyników pracy, a także stanu technicznego 

maszyn. Czujniki zbierają w czasie rzeczywistym bardzo duże ilości danych na temat 

środowiska i produkcji, które później mogą zostać wykorzystane w celu udoskonalania 

procesu zarządzania produkcją. Ponadto czujniki mierzą m.in. wilgotność powietrza w hali 

produkcyjnej, a następnie zestawiają dane np. z jakością wyrobów, pozwalając tym samym 

ustalić, jak wpływają one na proces wytwarzania. Pozwalają w ten sposób dostosować 

parametry, aby zmaksymalizować wydajność całego procesu (Miller 2016). 

Kolejnym przykładem intensywnego wykorzystania inteligentnych rozwiązań jest 

transport. Usprawniony proces transportu pozwala w lepszym stopniu planować, kontrolować, 

prognozować i monitorować procesy logistyczne. W logistyce wykorzystywany jest system 

TTC (Track, Trace and Conrtol), inaczej Traceability, wykorzystujący system kodów 

kreskowych lub RFID. Czujniki wbudowane w palety zapewniają lepsze możliwości 

śledzenia drogi produktu i poprawiają wydajność transportu produktów, gdyż zwiększają one 

widoczność produktów od momentu jego powstania aż do chwili dostawy do klienta 

(Szymonik, 2015). Producent zawsze wie, w jakim miejscu znajduje się partia wysłanego 

towaru, co pozwala kontrolować przebieg procesu transportowego. Przedsiębiorstwo, dzięki 

czujnikom jest w stanie sprawdzić, gdzie w danej chwili znajduje się paleta, co minimalizuje 

zagubienia czy też kradzieże towaru z danej dostawy i tym samym redukuje ewentualne straty 

(Miller 2016). 

Firma Microsoft opracowała szereg rozwiązań IoT w celu zoptymalizowania transportu. 

Przykładowe rozwiązanie to utrzymanie wydajności pojazdów, które pozwala naprawiać 

usterki podczas przestojów. Innym proponowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie 

technologii poprawiających komfort jazdy klientów, a także zwiększających możliwość 

pozyskania cennych informacji przez wykorzystującą te rozwiązania firmę. Microsoft 
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proponuje usprawnienie logistyki dzięki korzystaniu z alertów w czasie rzeczywistym celem 

zoptymalizowania strat dostaw i szybkiej reakcji na problemy (www.microsoft.com). 

Inteligentne rozwiązania mają zastosowanie również w medycynie. IoT 

zrewolucjonizował tę dziedzinę. Wszystkie urządzenia medyczne takie jak: rozruszniki, 

urządzenia monitorujące bicie serca czy poziom cukru mogą być podłączone do systemu 

kontrolowanego przez lekarzy w czasie rzeczywistym. Takie rozwiązania zyskują coraz 

większą popularność w placówkach zdrowia i są coraz częściej i chętniej wdrażane  

w warunkach domowych wśród pacjentów. Zdalne monitorowanie pacjentów zmniejsza 

koszty opieki zdrowotnej i poprawia efekty leczenia. Wzrost zainteresowania rozwiązaniami 

IoT w medycynie i jego szybki rozwój stopniowo doprowadzają do centralizacji dokumentacji 

medycznej. Dokumentacja papierowa jest wypierana przez inteligentną dokumentację 

medyczną, nazywaną też scentralizowaną elektroniczną dokumentacją medyczną (ang. PHR – 

Personal HealthRecord - PHR). Dzięki możliwości przechowywania określonych informacji 

(danych) na temat pacjentów w chmurze, różni lekarze, w różnym miejscu i czasie będą mogli 

je zobaczyć. Tego typu działanie bezdyskusyjnie przyczyni się do postawienia szybszej 

diagnozy, a tym samym możliwości podjęcia natychmiastowego leczenia. Przykładowe 

aplikacje i internetowe portale oferujące usługi PHR dla pacjentów i placówek opieki 

zdrowotnej to: Apple HealthKit, Dossia, FollowMyHealth, MediConnect, Microsoft 

HealthVault (Miller 2016). 

W wojskowości coraz większe znaczenie odgrywają zdalnie sterowane technologie. 

Powoli odchodzi się od wykorzystywania żołnierzy do walki. Ataki i uderzenia wykonywane 

są m.in. przez drony, czyli bezzałogowe statki powietrzne lub zaprogramowaną w tym celu 

broń. Inteligentne maszyny są dokładniejsze w celowaniu niż żołnierze i mogą komunikować 

się z oddziałami wojskowymi na ogromne odległości. W misjach bojowych wykorzystuje się 

inteligentne samoloty (drony), które same lokalizują cele i je likwidują. Pozwala to 

zmniejszyć misje samobójcze i wyeliminować straty wśród żołnierzy – wojsko nie traci załogi. 

Stosowanie dronów jest znacznie bardziej humanitarne niż tradycyjne metody zabijania czy 

niszczenia celów, ponieważ dzięki lepszym systemom celowania ograniczają skutki uboczne 

do minimum (Miller 2016). 

4. Inne przypadki zastosowania IoT 

Częścią Internetu rzeczy są też „świadome” domy. Wykorzystując smartfona można 

przez Internet sterować m.in. oświetleniem, klimatyzacją, a także systemami alarmowymi. 

Scentralizowana obsługa wszystkich urządzeń zasilanych z sieci zapewnia wygodę  

i oszczędność energii. Można też zaprogramować wszystko tak, aby dom sam wykonywał te 
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czynności (Guinard i Trifa 2017). Nieodzowną częścią inteligentnych domów są również 

inteligentne telewizory i sprzęty domowe takie jak pralki czy piekarniki. Przykładowo, dzięki 

aplikacji Home Chat firmy LG można wysyłać do urządzeń AGD SMS-y z poleceniami. Ta 

sama firma stosuje w swoich urządzeniach technologię Smart Grid, ograniczającą zużycie 

energii poprzez planowanie jak największej liczby wykonanych przez sprzęt operacji na czas 

najmniejszego lokalnego zużycia prądu. 

Ostatnio coraz częściej wspomina się o idei "inteligentnych miast", które także bazują 

na danych zbieranych przez urządzenia podłączone do IoT. Firma Microsoft oferuje w tym 

zakresie wiele rozwiązań, przynoszących korzyści jak np. podnoszenie bezpieczeństwa  

w mieście, podnoszenie jakości usług, obniżanie kosztów związanych z zarządzaniem 

administracją publiczną a także dbanie o zdrowie mieszkańców, dzięki wykorzystaniu 

zebranych danych do poprawy jakości powietrza (https://www.microsoft.com/pl-pl/internet-

of-things). Urządzenia IoT pomagają ograniczyć kongestie, na bieżąco alarmują o kolizjach 

na drogach, a nawet o patrolach służb bezpieczeństwa. Idealne przykłady takich 

inteligentnych miast to m.in. Nowy Jork w USA i Songdo 

(http://www.bbc.co.uk/news/technology-23757738) w Korei Południowej. 

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych sieci połączeń możliwe jest stworzenie 

globalnego IoT, umożliwiającego międzynarodową łączność pomiędzy wieloma urządzeniami. 

Nowa opcja, przechowywania danych w chmurze sprawia, że firmy rozmieszczone w różnych 

zakątkach świata mogą współpracować ze sobą w czasie rzeczywistym. Miasta mogą 

komunikować się z innymi miastami, a kraje z innymi krajami. Odległości przestają mieć już 

znaczenie. Zacierają się tym samym granice. Łączenie ze sobą miast, stanów czy państw 

wpływa na wzrost świadomości społeczeństwa, a tym samym na poprawę stylu życia  

i gospodarkę krajów, a także na stan środowiska (Miller 2016). 

5. Wartość IoT – prognozy zmian wartości rynku 

IoT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż na świecie i póki, co wszystko 

wskazuje na to, że tendencja ta będzie się utrzymywała. Firma IHS Markit w swoim raporcie 

podaje, że na świecie jest już 20 miliardów urządzeń podłączonych do sieci, a instytut 

badawczy Gartner prognozuje, że do 2020 roku Internet of Things obejmie swoim zasięgiem, 

aż 26 miliardów urządzeń. Zdaniem International Data Corporation (IDC) do 2020 będzie to 

nawet 212 miliardów urządzeń (www.businesswire.com), które będą obsługiwane przez 

ponad 25 milionów dedykowanych aplikacji. 

Według raportu Markets and Markets od 2017 do 2022 roku wpływ IoT na gospodarkę 

wyniesie 640 miliardów dolarów (https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/ 



 

 

internet-of-things.asp). Szacuje się również, że w Polsce wartość inwestycji w IoT wyniesie 

5,4 mld USD. Pracownicy instytutu Gartner oceniają, iż do roku 2021 rynek IoT będzie wart 

3,1 biliona dolarów (https://www.gartner.com/newsroom/id/3869181).

Z raportu Smart Manufacturing Report 2017 wynika z kolei, że firmy, które wdrożyły 

technologię IIoT (Internet Przemysłowym

wzrost przychodów na poziomie nawet do 50 procent i poczyniły dość spore oszczędności, 

m.in. zmniejszyły się koszty bezpośrednie nawet o 20 procent, a koszty energii zmalały 

o średnio 5 procent. 

Korzyści z zastosowania 

stopniowo zaczynają wypierać te, które początkowo miały być 

IT. Pomimo konieczności modernizacji często całych środowisk informatycznych, a także 

konieczności poniesienia nierzadko wysokich kosztów, firmy coraz częściej podejmują tego 

typu rozwiązania. 

6. Zagrożenia i wyzwania IoT

Internet of Things generuje ogromne ilości danych. Może się wydawać, że ich 

gromadzenie nie jest problemem, jednak należy wziąć pod uwagę trudy związane z ochroną 

tak dużych zbiorów danych. Bezpieczeństwo danych to bez wątpienia jedno 

z najistotniejszych wyzwań stojących prze

Współcześnie w organizacjach problem zagrożeń sieci informatycznych jest coraz 

większy. Hakerzy włamują się do systemów firm najczęściej po to, aby wykraść dane lub je 

zniszczyć. „Według danych opublikowanych przez IDC (

ilość włamań oraz przestępstw komputerowych gwałtownie rośnie, a około 80% wszystkich 

ataków przeprowadzają partnerzy, obecni i byli pracownicy” 

Rys. 1. Liczba udanych ataków hakerskich (Opracowanie własne
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neruje ogromne ilości danych. Może się wydawać, że ich 

gromadzenie nie jest problemem, jednak należy wziąć pod uwagę trudy związane z ochroną 

tak dużych zbiorów danych. Bezpieczeństwo danych to bez wątpienia jedno  

d firmami w kwestii stosowania IoT. 

Współcześnie w organizacjach problem zagrożeń sieci informatycznych jest coraz 

większy. Hakerzy włamują się do systemów firm najczęściej po to, aby wykraść dane lub je 

International Data Corporation) 

ilość włamań oraz przestępstw komputerowych gwałtownie rośnie, a około 80% wszystkich 

2015). 

 

na podstawie: A. Szymonik) 
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Zbieranie danych jest kluczowe w kontekście funkcjonowania IoT. Nie powinno, więc 

dziwić, że coraz częściej wzrastają obawy w kwestii zachowania poufności. Zwykle klienci 

nie są informowani, co dokładnie zrobią sprzedawcy z udostępnionymi przez nich danymi,  

a sytuacje te zdarzają się niezwykle często. Przykładowo chociażby podczas pobierania na 

swojego smartfona kolejnej aplikacji, użytkownik w zasadzie nie wie, jak zabezpieczone 

zostaną jego dane. Pomimo udostępniania przez firmy wielu zasad ochrony prywatności, 

klienci niewiele się z tego dowiadują. Dostępne informacje głównie powiadamiają nowych 

użytkowników aplikacji, że sprzedawca może wykorzystywać zgromadzone dane „we 

właściwy sposób”. Co jednak z bezpieczeństwem naszych danych? Sprzedawcy zwykle 

twierdzą, że ich sposoby zabezpieczeń są wystarczające, jednak historia podpowiada, co 

innego. Im więcej i częściej zbierane są nasze dane, tym częściej są one wykorzystywane, a 

więc ryzyko ich przechwycenia przez osoby niepożądane wzrasta. 

Producenci wdrażają moduły Wi-Fi w coraz większej ilości sprzętów RTV i AGD, 

jednak zarówno oni jak i konsumenci niewystarczająco skupiają się na ich zabezpieczeniach. 

Wiele osób kupując sprzęty nie zdaje sobie sprawy, że każdy sprzęt łączący się z Internetem 

może zostać tak samo zaatakowany przez hakerów jak komputer. 

Przykładowo posiadając inteligentny telewizor można paść ofiarą tzw. Red Button 

Attack. W 2014 roku naukowcy z Uniwersytetu Columbia odkryli, że stosowany w celu 

dodania emisji treści HTML do treści dostarczonych sygnałami naziemnymi przez 90 procent 

producentów telewizorów w Europie standard HbbTV (Hybrid Broadcast-Broadband 

Television Standard) jest podatny na wiele nadużyć. Haker za pomocą czerwonego przycisku 

na pilocie może przejąć kontrolę nad dźwiękiem i obrazem oraz przechwycić dane przesyłane 

przez nadawcę (ofiarę) do aplikacji zainstalowanych na telewizorze. W ten sposób hakerzy 

mogą wyświetlić na przejętym telewizorze dowolne wybrane przez siebie treści na przykład 

niepożądane reklamy swoich firm lub publikować treści w imieniu ofiary ataku na jej profilu 

społecznościowym. 

Ryzyko ataku dotyczy także niewielkich urządzeń podłączonych do sieci tj. kamer. 

Ataki typu Man-in-the-middle zdarzają się, bowiem coraz częściej. Hakerzy mogą przejąć 

kontrolę na przykład nad kamerą zainstalowaną w telewizorze SmartTv, włączać ją  

w dowolnym momencie i podglądać właścicieli. 

Kolejnym przykładem może być również atak DDoS z 2016 roku przy użyciu Smart TV 

i kamer internetowych, który sparaliżował wiele popularnych serwisów, takich jak PayPal, 

Spotify, Twitter, Reddit czy Netflix. Dziesiątki milionów urządzeń IoT tworzących tzn. 

Inteligentny dom zostały wówczas przejęte przez złośliwe oprogramowanie Murai (Miller 
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2016). 

Jak wskazują powyższe przykłady zagrożenia związane z IoT są niezwykle poważne. 

Im więcej sprzętów jest podłączonych do IoT, tym więcej danych mogą przejąć 

cyberprzestępcy i większe szkody wyrządzić. 

Rozwiązanie problemu bezpieczeństwa danych wydaje się być jednak proste. Otóż 

wystarczy tylko zadbać o zabezpieczenia urządzeń korzystających z IoT i pamiętać by 

zabezpieczać je zawsze tak samo jak komputery. Przedstawione rozwiązanie wydaje się 

jednak tylko na pozór proste, gdyż, aby się to udało to każdy element sieci powinien być 

bezpieczny, a to jest z kolei bardzo trudne. Należy, więc rozważyć czy korzyści wynikające z 

korzystania z urządzeń IoT są na tyle duże, aby ryzykować utratą prywatności? 

Warto rozważyć także kwestie natury etycznej dotyczące Internetu rzecz, tj. na jaką 

autonomię pozwolić inteligentnym urządzeniom? Za przykład posłużyć mogą inteligentne 

samochody, które z pewnością ułatwią ludziom życie. Pytanie jednak dotyczy wyboru, a 

dokładnie, jaką decyzję podejmie samojezdne auto, kiedy wyczuje, że zaraz uderzy w 

przeszkodę. Mając do wyboru uderzenie w pieszego (aby chronić swoich pasażerów) lub 

uderzenie w drzewo (aby chronić pieszego), w zasadzie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, 

jak się zachowa samochód na podstawie wgranego oprogramowania czy obliczonego 

algorytmu (Miller, 2016, s. 207-208), co w dużym stopniu może budzić niepokój. 

7. Wnioski 

Internet i związane z nim zmiany, polegające m.in. na łączeniu się ludzi i urządzeń w 

globalną sieć, obecnie stanowi wspaniałą wizję „wspólnego świata”. Scalenie ogółu rzeczy 

otwiera, bowiem ogrom różnych zastosowań, których korzyści widoczne są zarówno dla 

gospodarki jak i każdego użytkownika z osobna. Zastosowanie IoT dla wielu firm jest 

źródłem przewagi konkurencyjnej, powstałej w wyniku zmniejszenia kosztów stałych  

i wzrostu efektywności działania. Współcześnie autonomiczne urządzenia odmieniają świat  

i pozwalają na oszczędność czasu i energii. Niestety pojawiają się także zagrożenia, związane 

z przechwyceniem danych zbieranych i przechowywanych przez urządzenia podłączone do 

sieci IoT, w związku, z czym nasza anonimowość i prywatność zostaje naruszona.  

Z pewnością kiedyś nadejdzie taki dzień, kiedy zadamy sobie pytanie: jak wcześniej 

mogliśmy żyć bez inteligentnych urządzeń, jednak zanim do tego dojdzie opracowanie 

zabezpieczeń sieci do perfekcji powinno stać się priorytetem. 
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Streszczenie 
Określenie gospodarki wzrastającej jest od jakiegoś czasu zarezerwowane, w literaturze przedmiotu, głównie dla 
członków akronimu BRICs, ewentualnie państw zrzeszonych w N-11. Warto jednak odnotować, że na przełomie 
XX i XXI w., Kazachstan także odnotował znaczący wzrost gospodarczy, napędzany zarówno wzrostem cen na 
strategiczne surowce, jak i intensyfikacją bilateralnych relacji z Chinami na wielu płaszczyznach. Ponadto, 
miejscowa władza wykorzystała powstałe nadwyżki finansowe na wdrożenie niezbędnych reform 
strukturalnych. W efekcie Kazachstan był w stanie stosunkowo szybko uporać się z konsekwencjami kryzysu 
globalnego, którego pierwsze objawy pojawiły się w latach 2008-2009. Wówczas także rozpoczęto proces 
dywersyfikacji krajowej gospodarki, której głównym celem było ograniczenie udziału sektora wydobywczego,  
w dochodach eksportowych państwa, na rzecz branż zaawansowanych technologicznie. Podstawowym 
założeniem tekstu jest ukazanie procesu adaptacji Kazachstanu na rynku światowym w pierwszych latach XXI w 
oraz reakcji jego władz na zaistniałe załamanie, które doprowadziło depresji gospodarczej w skali globalnej.  
 
Słowa kluczowe: długoterminowy wzrost gospodarczy, Dywersyfikacja, Euroazjatycka Unia Gospodarcza, 
Kazachstan, Kryzys 2008 r. 
 

The main determinants of Kazakhstan’s long-term development in the first 
decade of the 21st century  
 
Summary 
The term of emerging market is usually related to the countries what are encompassed in the BRICs acronym or 
ones gathered in the N-11. Nonetheless, there are no doubts that Kazakhstan has become one of the fastest 
growing economy in the world at the very beginning of 21st century. The main reason of that intensive 
development were the significant raw materials’ sharp price increase on the global market and the constant 
improvement of bilateral relationship with China. Thanks to the inflows of budget’s surpluses, the government 
was able to implement the necessary structural reforms. In a consequence, Kazakhstan had quickly dealt with the 
first negative symptoms of the arise the of subprime crisis in 2008 and started off the process of the 
diversification of domestic economy. As a result, the share of developed technologies in the country’s export 
increased widely in the following years. This paper has been mainly conceived for the explanation of 
Kazakhstan’s economic miracle what was being observed during the first decade of 21st century and its crucial 
incentives.  
 
1. Wstęp 

Na długoterminowy wzrost gospodarczy Kazachstanu, który miał miejsce w latach 1999 

– 2008, wpłynęło wiele czynników zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Wzrost cen 

surowców, argument najczęściej pojawiający się w literaturze przedmiotu, można 

potraktować za pewne uogólnienie, nieoddające w pełni roli, jaką odegrały kazachskie władze 

w pojawieniu się omawianego zjawiska. Według raportu OECD (2016), administracja 

zdecydowała się na zdecydowaną integrację w strukturach międzynarodowych i pośrednie 

uzależnienie wzrostu gospodarczego Chin od dostaw posiadanych surowców. Zastosowano 

także strategię stopniowego deprecjonowania wartości własnej waluty (Tenge) celem 

pobudzenia eksportu. Ruch taki miał tym większy sens, według Pomfreta (2003), gdyż 
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ówczesna sytuacja gospodarcza głównego dostawcy surowców energetycznych do Europy, 

Rosji, była niestabilna.  

W tekście tym chciałbym wskazać główne determinanty wzrostu gospodarczego 

Kazachstanu w pierwszej dekadzie XXI w., oraz uwypuklić zależność tego kraju od rynku 

globalnego w chwili wybuchu kryzysu gospodarczego w 2008 r. Systematycznie rosnące,  

w latach 1999 – 2008 r., rezerwy walutowe, pochodzące z eksportu surowców naturalnych, 

zostały rozdysponowane w głównej mierze pomiędzy 3. kluczowymi instytucjami: 

Funduszem Inwestycyjnym, Bankiem Rozwoju oraz Państwowym Funduszem Innowacyjnym. 

Starano się tym samym zrównoważyć główny problem kazachskiej gospodarki, który był w 

tym czasie związany z niskim zdywersyfikowaniem przychodów z transakcji zagranicznych. 

Pomimo licznych inicjatyw i inwestycji, opisanych przez Ahrens’a oraz Hoen’a (2012), do 

końca 2009 r. udało się z pewnymi sukcesami osiągnąć zakładane rezultaty tylko w sektorze 

rolniczym. By móc wskazać kluczowe determinanty, przeprowadziłem badania literatury 

zarówno anglojęzycznej jak i tej napisanej po rosyjsku. Dane statystyczne pochodzą  

z zestawień przygotowanych przez instytucje międzynarodowe, a także kazachski urząd 

statystyczny. 

W kolejnych częściach publikacji chciałbym zwrócić uwagę na zmiany w gospodarce 

Kazachstanu spowodowanesytuacją na rynku globalnym w 1. dekadzie XXI w.  

W początkowej fazie tekstu skupię się na przyczynach dynamicznego rozwoju kraju do 2008 

r. Następnie opiszę reakcję państwa na światowy kryzys finansowy, próbę odejścia od 

wzrostu ekstensywnego na rzecz dywersyfikacji gospodarki, a w ostatniej części postaram się 

odpowiedzieć na pytanie jak spowolnienie światowej gospodarkipo 2008 r. wpłynęło na 

pozycję Kazachstanu w regionie. 

2. Wpływ długotrwałego wzrostu gospodarczego na stabilność Kazachstanu 

Sukces gospodarczy, który został odnotowany przez Kazachstan w pierwszych 2. 

dekadach od 1991 r., najlepiej oddaje zestawienie z pozostałymi gospodarkami byłego ZSRR 

(szczegóły, patrz tabela 1). Opracowanie Gyorgyego (2012) przedstawia dynamikę wzrostu 

Kazachstanu w tym czasie na przykładzie wybranych statystyk. W 2008 r. państwo to 

uzyskało PKB na poziomie 144% stanu sprzed rozpadu ZSRR (wynik nieosiągalny  

w przypadku pozostałych byłych republik związkowych z wyłączeniem Rosji). Warto 

pamiętać, że w 1995 r. wartość ta wyniosła 61%. Ponadto kazachska gospodarka rozwijała się 

w latach 1999 – 2008 na średniorocznym poziomie 8.7% w czasie, gdy wartość dla całego 

świata wynosiła odpowiednio 4%. Ówczesna sytuacja wewnętrzna kraju charakteryzowała się 

stabilnością oraz zaufaniem społeczeństwa wobec władz, co przejawiało się wzrostem 



 

 

zamożności obywateli, a w efekcie zwiększonym popytem wewnętrznym. Dzięki napływowi 

zagranicznych inwestorów, zmodernizowano park maszynowy, co bezpośrednio przełożyło 

się na wzrost efektywności pracy miejscowych zakładów wytwórczych (Tabela 2).

Tabela 1: Wzrost gospodarczy byłych republik radzieckich w latach 1991 

Tabela 2: Produktywność kapitału oraz siły roboczej Kazachstanu w latach 1991 

zamożności obywateli, a w efekcie zwiększonym popytem wewnętrznym. Dzięki napływowi 

nicznych inwestorów, zmodernizowano park maszynowy, co bezpośrednio przełożyło 

się na wzrost efektywności pracy miejscowych zakładów wytwórczych (Tabela 2).

Tabela 1: Wzrost gospodarczy byłych republik radzieckich w latach 1991 – 2008 

ność kapitału oraz siły roboczej Kazachstanu w latach 1991 - 2007  
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nicznych inwestorów, zmodernizowano park maszynowy, co bezpośrednio przełożyło 

się na wzrost efektywności pracy miejscowych zakładów wytwórczych (Tabela 2). 
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Sukces gospodarczy Kazachstanu był także możliwy dzięki umiejętnie realizowanej 

polityce ekonomicznej przez egzekutywę, a także dopasowywaniu się wewnętrznego rozwoju 

do regionalnych trendów. Powołując się na opracowanie przygotowane przez Satke  

i Galdiniego (2015), ogłoszony w 1997 r. plan Kazachstan 2030, dokładnie precyzował 

przyszłą rolę państwa w gospodarce światowej tj. pomostu łączącego Daleki Wschód  

z Europą. Wdrożenie realizacji odbudowy dawnego „Jedwabnego Szlaku” stało się możliwe 

dzięki zacieśnieniu współpracy z Chinami, oraz zwiększenia aktywności inwestycyjnej 

kazachskich przedsiębiorstw w słabiej rozwiniętych zachodnich prowincjach Państwa Środka, 

głównie Xinjiangu. W efekcie duży nacisk położono w pierwszych latach XXI w. na 

modernizację infrastruktury, głównie transportowej oraz komunikacyjnej we wschodniej 

części kraju. Działania te pokryły się z strategią Chin, nazwanej operacyjnie „Go West”, która 

zakładała, według Kaia (2014), dalsze zacieśnianie relacji z państwami Azji Centralnej. 

Kazachstan nie uzależniłjednak w pełni wzrostu swojej gospodarki od relacji z Chinami. 

Pomimo zawirowań, które dotknęły Rosję pod koniec lat 90-tych, państwo to pozostało 

jednym z głównych partnerów biznesowych Kazachstanu w nadchodzących latach. Warto 

pamiętać, że władze w Astanie od początku wspierały ideę powołania do życia 

Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, w której upatrywano przeciwwagę dla rosnącego 

znaczenia Chin w regionie Azji Centralnej. Ponadto Kazachstan zwracał szczególną uwagę na 

rozwój multilateralnych stosunków z krajami zachodnimi. Głównym problem państwa 

pozostawała słabo zdywersyfikowana gospodarka. Raport sporządzony przez Chang’a oraz 

Felipe(2013), dokładnie przeanalizował ten problem. Kazachstan eksportował w 2010 r. 127 

produktów. Odnotowano tym samym prawie podwójny wzrost względem 1995 r.  

(68 produktów), ale też i znaczący spadek w porównaniu z 2005 r. (164 produkty). Większość 

z nich było bezpośrednio związane z branżą wydobywczą (szczegóły, patrz tabela 3). Dla 

porównania, takie państwa rozwijające się jak Malezja, czy Tajlandia, eksportowały w 2010 r. 

odpowiednio 890 i 776 produktów. 

Pomimo zapowiedzi, oraz podjęcia działań mających na celu położenie nacisku na 

rozwój rodzimych technologii i wzrostu ich udziału w eksporcie państwa, Kazachstan  

w pierwszym 10-leciu XXI w. jeszcze bardziej uzależnił swój wzrost od wydobycia oraz 

sprzedaży surowców naturalnych (83% w 2010 r. do 44.5% w 1995 r). Powodem była niska 

jakość wytwarzanych produktów, oraz stale rosnące ceny gazu i ropy na światowych rynkach. 

Warto jednak mieć na uwadze fakt, iż w pierwszej dekadzie XXI w. Chiny zaczęły coraz 

bardziej zaznaczać swoją obecność w regionie, jako główny odbiorca miejscowych 

surowców. Przełożyło się to, wraz z ich rosnącymi cenami na rynkach światowych, na 



 

 

rekordowe dochody budżetowe, które umożliwiły Kazachstanowi umocnić pozycję 

regionalnego lidera. 

Tabela 3: Dywersyfikacja kazachskiej gospodarki w latach 1995 

2. Wpływ kryzysu gospodarczego na gospodarkę Kazachstanu

Kryzys gospodarczy, który pojawił się na świecie pod koniec 2007 r., szybko 

zaatakowałkazachski sektor bankowy. Była to pierwszy poważnaweryfikacja dla solidności 

fundamentów finansowych, na których Kazachstan b

wzrósł koszt obsługi zadłużenia zagranicznego (w 2009 r. 42% krajowego eksportu). 

Pierwszym krokiem interwencyjnym prezydenta Nazarbajewa, było udzielenie pakietu 

pomocowego, małym oraz średnim bankom. Zdecydowano się także

USD na zatrzymanie zagranicznych pożyczkodawców oraz zapobiec zdegradowaniu 

kazachskiej wiarygodności kredytowej na światowym rynku finansowym. Podjęte działania 

przyniosły tylko połowiczny efekt. Według Gorsta (2008), konieczna był

państwa, rozciągająca się również na największe banki w kraju tj. 

BTA. Łączne doinwestowanie w ich przypadku wyniosło ok. 

Zaistniała sytuacja wpłynęła korzystnie na restrukturyzację sektora bankowego 

w Kazachstanie. Do momentu pojawienia się kryzysu tylko 15% udziałów należało do 

kapitału zagranicznego. By podtrzymać poziom zaufania międzynarodowych agencji 

rekordowe dochody budżetowe, które umożliwiły Kazachstanowi umocnić pozycję 

Tabela 3: Dywersyfikacja kazachskiej gospodarki w latach 1995 – 2010 

ysu gospodarczego na gospodarkę Kazachstanu  

Kryzys gospodarczy, który pojawił się na świecie pod koniec 2007 r., szybko 

zaatakowałkazachski sektor bankowy. Była to pierwszy poważnaweryfikacja dla solidności 

fundamentów finansowych, na których Kazachstan był dotychczas budowany. Znacznie 

wzrósł koszt obsługi zadłużenia zagranicznego (w 2009 r. 42% krajowego eksportu). 

Pierwszym krokiem interwencyjnym prezydenta Nazarbajewa, było udzielenie pakietu 

pomocowego, małym oraz średnim bankom. Zdecydowano się także przeznaczyć ok. 11 mld 

USD na zatrzymanie zagranicznych pożyczkodawców oraz zapobiec zdegradowaniu 

kazachskiej wiarygodności kredytowej na światowym rynku finansowym. Podjęte działania 

przyniosły tylko połowiczny efekt. Według Gorsta (2008), konieczna był

państwa, rozciągająca się również na największe banki w kraju tj. Kazkommertsbank

e w ich przypadku wyniosło ok. 2.5 mld USD.

Zaistniała sytuacja wpłynęła korzystnie na restrukturyzację sektora bankowego 

w Kazachstanie. Do momentu pojawienia się kryzysu tylko 15% udziałów należało do 

kapitału zagranicznego. By podtrzymać poziom zaufania międzynarodowych agencji 
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ratingowych, kazachskie władze zdecydowały się zliberalizować zasady wejścia na rodzimy 

rynek dla zagranicznych banków. W 2009 r. włoski 

izraelski Hapoalim, londyński 

Arabskich, fundusz prywatnych udziałowców 

kazachskich banków. Wtedy też tokijski 

zdecydowały się na otwarcie swoich siedzib w Ałma 

(2008), w przeddzień kryzysu na kazachskim rynku działały 34 banki komercyjne. Jednak aż 

78% udziałów całego sektora znajdowało się w rękach 5 największych z nich. 

Kolejnym problemem, z którym musiały się uporać kazachskie władze, był nagły 

spadek cen nieruchomości. Wraz ze wzrostem popytu kazachskiego społeczeństwa na kredyty 

hipoteczne pojawiło się, na pocz

wartość nabywanych mieszkań. Tylko między 2003, a 2007 r. cena za metr kwadratowy 

w Astanie wzrosła o 900% (szczegóły patrz tabela 4). Wzmożone zainteresowanie 

nieruchomościami nakłaniało banki do ci

na światowym rynku finansowym doprowadziły do czasowego zawieszenia napływu kapitału 

zagranicznego. Doprowadziło to do wstrzymania wielu rozpoczętych inwestycji. W krótkim 

czasie ceny nieruchomości zmalały naw

się na udzielenie specjalnego pakietu pomocowego firmom budowlanym (ok. 500 mln USD) 

co pozwoliło dokończyć budowę jedynie około połowy z zaplanowanych mieszkań 

w Astanie.   

Tabela 4: Zmiana cen nieruchomości w wybranych miastach Kazachstanu 2002 

Podsumowanie działań kazachskiego rządu w odpowiedzi na zaistniały kryzys 

ekonomiczny przedstawił w swoim opracowaniu Revyakin (2009). Powstały dzięki 

współpracy Banku Narodowego i Agencji Nadzoru Finanso

przewidywał budżet stabilizujący sytuację wewnętrzną kraju na poziomie ok. 15 mld USD. 

ratingowych, kazachskie władze zdecydowały się zliberalizować zasady wejścia na rodzimy 

a zagranicznych banków. W 2009 r. włoski UniCredit Bank, koreański 

, londyński HSBC, czy pochodzący ze Zjednoczonych Emiratów 

Arabskich, fundusz prywatnych udziałowców Alnair Capital, zdecydowały się nabyć aktywa 

w. Wtedy też tokijski Mitsubishi Bank oraz Raiffeisen International

zdecydowały się na otwarcie swoich siedzib w Ałma – Aty. Według opracowania Worku 

(2008), w przeddzień kryzysu na kazachskim rynku działały 34 banki komercyjne. Jednak aż 

go sektora znajdowało się w rękach 5 największych z nich. 

Kolejnym problemem, z którym musiały się uporać kazachskie władze, był nagły 

spadek cen nieruchomości. Wraz ze wzrostem popytu kazachskiego społeczeństwa na kredyty 

hipoteczne pojawiło się, na początku XXI w., zjawisko spekulacji, które zawyżało realną 

wartość nabywanych mieszkań. Tylko między 2003, a 2007 r. cena za metr kwadratowy 

w Astanie wzrosła o 900% (szczegóły patrz tabela 4). Wzmożone zainteresowanie 

nieruchomościami nakłaniało banki do ciągłego podwyższania stóp kredytów. Zawirowania 

na światowym rynku finansowym doprowadziły do czasowego zawieszenia napływu kapitału 

zagranicznego. Doprowadziło to do wstrzymania wielu rozpoczętych inwestycji. W krótkim 

czasie ceny nieruchomości zmalały nawet o 40%. Zdaniem Laruelle (2008), rząd zdecydował 

się na udzielenie specjalnego pakietu pomocowego firmom budowlanym (ok. 500 mln USD) 

co pozwoliło dokończyć budowę jedynie około połowy z zaplanowanych mieszkań 

ości w wybranych miastach Kazachstanu 2002 – 2007 

Podsumowanie działań kazachskiego rządu w odpowiedzi na zaistniały kryzys 

ekonomiczny przedstawił w swoim opracowaniu Revyakin (2009). Powstały dzięki 

współpracy Banku Narodowego i Agencji Nadzoru Finansowego, Wspólny Plan Działania

przewidywał budżet stabilizujący sytuację wewnętrzną kraju na poziomie ok. 15 mld USD. 
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Miały one zostać przekazane na dofinansowanie: sektora finansowego (5 mld USD), 

nieruchomości (4 mld USD), małych i średnich przedsiębiorstw (1 mld USD), zwiększenie 

produktywności rolnictwa (1 mld USD), oraz wdrożenie innowacyjnych programów  

w sektorze przemysłowym oraz infrastrukturze. Większość funduszy przeznaczono na 

dofinansowanie firm państwowych. 

3. Czy kryzys wpłynął na dywersyfikację gospodarczą państwa? 

Pierwsze pozytywne efekty działań interwencyjnychstały się widoczne w ostatnim 

kwartale 2010 r. Według Linn’a (2011), dzięki zainwestowaniu znacznych środków  

w utrzymanie stabilności gospodarczej, powstało ponad 250 tys. nowych miejsc pracy. 

Większość z nich w sektorze budowlanym, gdyż rząd postanowił wykorzystać czas załamania 

gospodarczego na rozwój krajowej infrastruktury. Powstały nowe drogi, szkoły, szpitale, 

rozbudowano sektor usług użyteczności publicznej. Władze sfinansowały również liczne 

programy szkoleniowe.Pozwoliły one znaleźć ponowne zatrudnienie osobom, które straciły 

pracę w czasie załamania gospodarczego. W tym samym czasie wzrosły emerytury, zasiłki 

oraz pensje w sektorze publicznym.  

Dzięki tym działaniom jeszcze bardziej wzrosło poparcie dla prezydenta Nazarbajewa  

i jego otoczenia. Ponadto władze zdecydowały się na zliberalizowanie polityki wobec małych 

i średnich przedsiębiorstw, gdyż to właśnie w nich widziano główny czynnik pozwalający na 

dywersyfikację rodzimej gospodarki. Wzrost ich konkurencyjności na rynku globalnym miał 

stać się bodźcem dla tworzenia się nowych miejsc pracy oraz wzrostu wartości eksportu 

państwa. W okresie między 2008, a 2011 wprowadzono szereg reform, których głównym 

zadaniem było obniżenie opodatkowania przedsiębiorstw, prawne określenie pojęcia 

własności i udziałów, a także ułatwienie procedur administracyjnych. Kazachstan w 2011 r. 

został sklasyfikowany, jako 59. kraj na świecie pod względem warunków dla rozwoju 

biznesu. Według raportu sporządzonego przez Eurasian Council (2015), już w 2010 r. 

odnotowano wzrost rozwoju sektorów niezwiązanych z wydobyciem surowców o 10.2%. 

Polepszanie klimatu inwestycyjnego oraz kładzenie większego nacisku na swobodę 

działania małych i średnich przedsiębiorstw, skutkowało postępującym napływem kapitału 

zagranicznego. Łączna suma bezpośrednich inwestycji zagranicznych od 1991 r., wyniosła  

w 2015 r. 180 mld USD. To najwięcej w ujęciu per capita (ok. 10.6 tys USD) spośród byłych 

republik Związku Radzieckiego. Tylko w 2012 r. zagraniczne przedsiębiorstwa 

zainwestowały w Kazachstanie 29 mld USD, natomiast rok później 24 mld USD. W 2009 r. 

wprowadzono nowe prawo podatkowe, na mocy, którego obniżono podatek korporacyjny  

z 30% do 20%, a podatek od wartości dodanej z 13% do 12%. W Kazachstanie jest obecnie 
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zarejestrowane ok. 15 tys. firm z kapitałem zagranicznym, włączając 270 przedsiębiorstw, 

znajdujących się w rankingu TOP – 500 na świecie.  

Wprowadzenie Programu Rozwoju Innowacji oraz Przemysłu w latach 2010 – 2014, 

przyczyniło się do zdywersyfikowania napływu kapitału zagranicznego. Inwestycje w branże 

wydobywcze zmalały o 18%, natomiast największy wzrost odnotowano w branżach 

wytwórczych (8%). Zyskał na tym głównie przemysł maszynowy, chemiczny, 

petrochemiczny, oraz spożywczy. Wzrosło zainteresowanie kazachskim sektorem 

farmaceutycznym, komputerowym i optycznym. Eksport kazachskich zaawansowanych 

technologii, stosowanych w takich branżach jak kosmiczna, informatyczna, czy 

farmaceutycza wzrósł między 2005, a 2012 r. z 417 mln USD do 3.5 mld USD (Bank 

Światowy: 2016).   

4. Aktywność Kazachstanu na rynku globalnym 

Pomimo powyżej opisanych, korzystnych zmian strukturalnych w kazachskiej 

gospodarce, państwo to musiało podjąć w 2015 r. decyzję o dewaluacji swojej waluty o 30%. 

Według Ahunbaeva (2015) było to związane z trudnościami, jakie spotkały gospodarki 

państw rozwijających się oraz Unię Europejską po kryzysie gospodarczym. Ponadto 

niestabilna sytuacja na Ukrainie doprowadziła do spadku cen surowców na świecie, co miało 

niekorzystny wpływ na saldo wymiany handlowej Kazachstanu w latach 2014 – 2015 

(średnio o ok. 40%). Wartość eksportu zmalała o 43.4%, natomiast importu o 17.5%.  

W związku z tym konieczne było obniżenie wartości Tenge, tak by potanić eksport i dać 

niezbędny impuls do kolejnego wzrostu gospodarczego. Było to działanie konieczne, gdyż 

Kazachstan, znajdując się od 2010 r. w unii celnej z Rosją, dotkliwie odczuł skutki 

nałożonego na nią embarga handlowego przez kraje zachodnie. Tylko w pierwszych  

2. kwartałach 2015 r. eksport doRosji zmniejszył się o 19%, a import produktówrosyjskiego 

pochodzenia zmalał się o 33%.  

Eksport stał się głównym narzędziem wpływającym na pozycję Kazachstanu na rynku 

globalnym. W 2014 r. największymi jego odbiorcami były Włochy, Chiny, oraz Holandia 

(główni eksporterzy i importerzy Kazachstanu w 2014 r., patrz diagram 1 i 2). Wymienione 

kraje nabywały głównie surowce energetyczne, a Chiny dodatkowo miedź oraz produkty 

chemii nieorganicznej (worldsrichestcountries.com: 2014). Odnotowany w tym czasie spadek 

obrotów handlowych z Państwem Środka, co było spowodowane wkroczeniem Kazachstanu 

do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Był to jednak krótkotrwały efekt, gdyż już kilka 

miesięcy później Chiny wystosowały propozycję utworzenia specjalnych stref 

ekonomicznych z państwami członkowskimi, a nawet bezpośrednie dołączenie do unii.  



 

 

Diagram 1: TOP – 10 odbiorców kazachskiego eksportu w 2014 r.

Diagram 2: TOP – 10 Importerów dla Kazachstanu w 2014 r. 

Dzięki rosnącej sumarycznej wartośc

granicami kraju. Cytując raport Eurasian Council (2015) stał się on, na przestrzeni 20 lat od 

uzyskania niepodległości, jednym z 50. największych inwestorów na świecie. Łączna kwota 

kazachskich BIZ – ów wyniosła w 2012 r. 21 mld USD przy zaledwie 300 mln USD 10 lat 

wcześniej. Głównymi beneficjentami kazachskich napływów kapitałowych na terenie byłego 

ZSRR były Rosja, Kirgistan oraz Gruzja (łączna wartość 1.7 mld USD). Docelowym odbiorcą 

miały się stać jednak kraje Unii Europejskiej, gdzie w tym samym czasie dokonano fuzji 

i przejęć miejscowych przedsiębiorstw o skumulowanej wartości 16.7 mld USD. 

Warto poświęcić oddzielny akapit konsekwencjom powstania Euroazjatyckiej Unii 

Gospodarczej. Jej głównym celem by

Rosją, Kazachstanem, Białorusią, Kirgistanem, oraz Armenią, utworzenie przeciwwagi dla 

Unii Europejskiej oraz Chin. Niektórzy badacze, jak np. Fischer i Jarosiewicz (2015) uważają, 

że powstała organizacja jedynie imituje integrację regionalną, a faktycznie jest narzędziem 
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w rękach Rosji, które ma być wykorzystane do wzmacniania wpływów Kremla na obszarze 

post – sowieckim. Z tak postawioną teorią zgadza się w swoim opracowaniu Akhundzadza 

(2014). Według niego państwa członkowskie zostaną pozbawione możliwości niezależnego 

nawiązywania bezpośrednich relacji ekonomicznych z państwami trzecimi, gdyż każda taka 

próba będzie wymagała akceptacji pozostałych uczestników Unii. Kazachstan może być w 

szczególności poszkodowany, gdyż w wynikuzunifikowania polityki energetycznej w ramach 

sojuszu, może on utracić kontrolę nad swoim głównym źródłem dochodu. W dłuższej 

perspektywie mogłoby to doprowadzić do uzależnienia eksportu surowców od woli Rosji. 

Zdaniem Tarr’a (2016) unifikacja taryf na terenie Unii ma zostać dopasowana do tych 

obowiązujących obecnie w Rosji. W przypadku Kazachstanu doprowadziłobyto do wzrostu 

wartości o 45% wszystkich stawek celnych. Pojawia się, zatem pytanie, dlaczego Kazachstan 

był od zawsze zwolennikiem wprowadzenia Unii w życie, nawet kosztem ograniczenia swojej 

ekspansji na rynkach zagranicznych? Według autora, zniesienie ograniczeń handlowych  

z Rosją, oraz Białorusią ma znacząco pokryć straty związane z podwyższeniem stawek 

cłowych. Tym bardziej w sytuacji, gdy Unia Europejska ciągle borykała się z pokryzysowymi 

powikłaniami, a wzrost gospodarczy Chin zdecydowanie wyhamował i do 2020 r. ta 

tendencja ma zostać utrzymana.  

Opinię tę zdaje się podzielać Gutierrez (2014). Przyznaje on, że jednym z głównych 

założeń powstania Unii było obniżenie kosztów wytwarzanych produktów oraz wolny 

przepływ dóbr, usług, kapitału oraz siły roboczej wzorem UE. Z drugiej strony uważa on, że 

całe przedsięwzięcie miałoby pozytywnie wpłynąć głównie na sytuację gospodarczą Rosji. Aż 

87% PKB Unii, przypadało w dniu powstania właśnie na ten kraj, gdzie zajmujący 2. Miejsce 

Kazachstan tworzył jedynie 9% całości. Tym samym wydaje się, że dotychczas rozsądnie 

budowana polityka handlowa kraju, będzie musiała zostać zweryfikowana. Trudno, zatem 

przypuszczać by powstał w takich realiach efektywny i chłonny rynek (w zamyśle 

posiadający własną walutę), będący rzeczywistą konkurencją w walce o inwestycje globalne  

z Chinami, NAFTA, czy UE. 

5. Wnioski 

Okres hossy na rynku globalnym, który przypadł na lata 2000 – 2008 r., został  

w Kazachstanie odnotowany, jako czas zdecydowanego rozwoju gospodarczego, którego 

konsekwencją było wzbogacenie się społeczeństwa, a także wzrost znaczenia państwa na 

arenie międzynarodowej. Pomimo rosnącej zależności kraju od wydobycia surowców 

naturalnych, udało mu się częściowo uzależnić od dostaw posiadanych surowców m. in. kraje 

Unii Europejskiej, oraz Chiny. W efekcie, kryzys gospodarczy będący przyczyną globalnej 
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stagnacji gospodarczej (głównie w krajach rozwiniętych) został szybko przezwyciężony 

poprzez zdecydowane zaimplementowaniepakietów pomocowych dla wybranych sektorów 

(głównie bankowego i budowlanego). Ich sfinansowanie było możliwe dzięki umiejętnemu 

wykorzystaniu nadwyżek budżetowych pozyskanych w efekcie eksportu surowców. Po 

krótkim okresie spowolnienia gospodarczego (lata 2008 – 2009), Kazachstan powrócił na 

drogę dotychczasowego wzrostu. Położono wówczas większy nacisk na rozwijanie się 

klimatu dla rozwoju miejscowych przedsiębiorstw prywatnych. Wzrost ich znaczenia 

pozwolił w pewien sposób położyć podwaliny pod przyszłą dywersyfikację rodzimej 

gospodarki. Jedyne, co może dziwić to podjęcie decyzji o wstąpienie do Euroazjatyckiej Unii 

Gospodarczej.W dłuższej perspektywie może się to jednak okazać rozwiązaniem korzystnym, 

biorąc pod uwagę słabnący popyt na kazachskie dobra na rynku UE, oraz 

prawdopodobieństwo osiągnięcia pośredniego rozwiązania między Chinami, a Państwami 

członkowskimi. 
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Streszczenie 
Obszar Azji Centralnej rzadko jest kojarzony z perspektywy sukcesu gospodarczego. Jednakże już od dłuższego 
czasu, głównie za sprawą Kazachstanu, jest to teren zaciekłej rywalizacji o ekonomiczne wpływy pomiędzy 
Rosją, Chinami, USA, UE, a w mniejszym stopniu także Turcji i Iranu. W 1991 r., zaraz po rozpadzie ZSRR, 
zdecydowana większość nowo powstałych republik wpadła w wieloletnią depresję gospodarczą, która nierzadko 
trwa do dziś. Kazachstan należy jednak rozpatrywać, jako przykład kraju, który stosunkowo szybko uporał się  
z okresem przejściowym i od 1998 r. (podobnie jak Rosja) wszedł na ścieżkę stabilnego wzrostu gospodarczego, 
który trwał do ok. 2010 r. Celem tekstu jest ukazanie strategii gospodarczej przyjętej przez administrację 
prezydenta Nursułtana Nazarbajewa, która pozwoliła Kazachstanowi nie tylko wyjść z zapaści ekonomicznej 
powstałej po 1991 r. w przestrzeni post-radzieckiej, ale także stać się regionalnym liderem o znaczącej pozycji  
w skali globalnej. 
 
Słowa kluczowe: Azja Centralna, Kazachstan, wzrost gospodarczy, współpraca międzynarodowa 
 

Integration of Central-Asian countries into the global economy. The case of 
Kazakhstan 
 
Summary 
The region of Central Asian, what is still being considered as the under-developed part of the world, has become 
one of the fastest growing macroregions on our planet in the last decade. In that period Kazakhstan arose as the 
distinguished leader what potential and credibility, nowadays, are taken into account by the foreign investors as 
the great incentives for their inflows of capital. In a consequence described country was found, at the beginning 
of 21st century, as the first market economy in Central Asia regarding to USA and EU. In addition, compare to 
the another former-soviet states, Kazakhstan achieved its economic success just 10 years after the collapse of 
Soviet Union. I would like to reflect in this paper the role of economic strategy, what was put into afford by the 
current president of Kazakhstan, Nursultan Nazarbajev, and emphasize the main reasons of its long-term growth 
from the late 90s until 2010. 
 
1. Wstęp 

Państwa Azji Centralnej kumulowały w czasach Związku Radzieckiego populację 

liczącą ok. 55 mln. mieszkańców tworząc tym samym, obok Rosji, najludniejszy subregion 

tego mocarstwa (Islamow: 1999). Republiki związkowe Kazachstanu, Uzbekistanu oraz 

Turkmenistanu stanowiły kluczowe zaplecze surowcowe, ulokowane w strategicznym 

położeniu. Bliskie sąsiedztwo z Afganistanem, Iranem, Pakistanem, Turcją oraz Chinami  

w przyszłości okazało się głównym bodźcem dla pojawienia się w literaturze przedmiotu 

zjawiska Wielkiej Nowej Gry. Jej konsekwencją miała się okazać utrata dominującej pozycji 

Rosji na omawianym obszarze, w rzeczywistości post-sowieckiej. Kazachstan, pomimo 

początkowych trudności związanych z transformacją ustrojową, stosunkowo szybko uporał 

się z etapem przejściowym i już w początkach XXI w. został uznany zarówno przez USA jak 

i Unię Europejską za najstabilniejsze państwo w regionie. 
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Chciałbym w swoim artykule przedstawić proces transformacji gospodarczej 

Kazachstanu w pierwszej dekadzie po odzyskaniu przez ten kraj niepodległości. Okres 

między 1991, a 2001 r. zdefiniował na nowo pozycję Azji Centralnej w zunifikowanym ładzie 

globalnym. W tamtym czasie Chiny znajdowały się w szczytowym punkcie swojego 

imponującego, 35. letniego wzrostu gospodarczego, natomiast otwarty na inwestorów 

zagranicznych prezydent Nazarbajew, szybko zyskał przechylność Unii Europejskiej. Rosja  

z kolei próbowała odzyskać mocno osłabioną wówczas pozycję, czego przyczyną był 

zarówno dramatyczny w skutkach etap transformacji jak i kryzysygospodarcze (azjatycki  

w 1997 r. oraz wewnętrznyrok później). Aby ukazać możliwie wyczerpującą analizę 

badanego zjawiska, skorzystałem w tekście z syntetycznego przeglądu danych zebranych 

zarówno przez badaczy zachodnich jak i naukowców pochodzenia kazachskiego oraz 

rosyjskiego.  

Tekst będzie podzielony na 4. części. Na początku chciałbym się skupić na 

przedstawieniu zależności Kazachstanu od gospodarki radzieckiej w pierwszych latach 

egzystencji w warunkach wolnorynkowych, a także opisać proces transformacji gospodarczej 

opisywanego kraju. Następnie chciałbym podkreślić rolę instytucji międzynarodowych  

w utworzeniu niezależnego systemu walutowego w niepodległym Kazachstanie.W kolejnych 

częściach zostaną opisane kolejno determinanty długotrwałego wzrostu gospodarczego 

Kazachstanu, który miał swój początek na przełomie XX i XXI w., a także bilateralne 

stosunki gospodarcze z Rosją, Chinami oraz UE. 

2. Zarys pierwszych lat po upadku ZSRR 

Pomimo realizowania polityki opartej na autorytarnych założeniach trudno nie docenić 

roli, jaką odegrał w najnowszej historii Kazachstanu, prezydent tego kraju, Nursułtan 

Nazarbajew. Wybrany na sekretarza przez Radę Wyższą Kazachskiej Republiki Radzieckiej 

w kwietniu 1990 r., cytując opracowanie portalu elimai.kz (2008), szybko uzyskał poparcie 

zarządów większości państwowych przedsiębiorstw. W rezultacie w pierwszych wyborach 

prezydenckich w niepodległym Kazachstanie, które odbyły się w grudniu 1991 r. Nazarbajew 

otrzymał poparcie 98,8% głosujących. Większość jego początkowych reform gospodarczych 

była skupiona na łagodnym przejściu z modelu centralnego planowania do wolnorynkowego. 

W pierwszej kolejności uregulowano: prawo własności, zasady działalności krajowych 

przedsiębiorstw, powstanie stref wolnego handlu oraz inwestycje zagraniczne. 

W 1990 r. podjęto decyzje dotyczące stabilizacji gospodarki państwowej poprzez 

przeprowadzenie prywatyzacji własności państwowej. Została ona podzielona na etapy, tak 

by kraj nie pogrążył się w chaosie. Pierwszy z nich, tzw. „mała prywatyzacja”, miała skupić 
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się na przejściu nieruchomości mieszkalnych w ręce obywateli (1991-1993), natomiast „duża 

prywatyzacja” miała obejmować pozostałą własność państwa, w tym głównie 

przedsiębiorstwa (1993-1995). Smagulowa oraz Uszbajewa (2012) zwracają uwagę, że  

w rzeczywistości pierwsze lata po upadku ZSRR były okresem zapaści gospodarczej. 

Cechował ją spadek produkcji oraz zmniejszenie wartości eksportu (głównie ze względu na 

wewnętrzne problemy Rosji), co w konsekwencji doprowadziło do obniżenia przychodów 

budżetowych. Odpowiedzią władz było wprowadzenie restrykcyjnych reform społeczno-

ekonomicznych (w 1993 r.), dzięki którym udało się zastąpić dotychczas obowiązującego 

rubla sowieckiego, własną walutą (Tenge), zliberalizować ceny, według Larssona (2010) 80% 

hurtowych i 85% detalicznych, oraz przezwyciężyć problem braku produktów spożywczych 

na półkach sklepowych. 

Portal testent.ru (2006) przedstawia dokładne wyliczenia dotyczące zmian  

w kazachskiej gospodarce na przestrzeni 5-ciu lat od momentu odzyskania niepodległości. 

Między 1991, a 1996 r. wartość produkcji rafinerii spadła o 71%, w przemyśle lekkim o 84%, 

w drzewnym odnotowano spadek o 76%, maszynowym o 64%, budownictwie 82%. 

Powyższe statystyki miały negatywny wpływ na krajową przedsiębiorczość. Do 1997 r. 

zamknięto 585 przedsiębiorstw przemysłowych, co pozbawiło pracy ok. 60 tys. osób. Ponadto 

1064 przedsiębiorstwa, zatrudniające wówczas, ponad 230 tys. osób, musiało zredukować 

swoje moce produkcyjne o 50%. W połowie 1997 r. około 300 tys. obywateli Kazachstanu 

pozostawało bez pracy, z czego 40% stanowiła ludność wiejska.  

Opracowanie Alszanowa (2011) zawiera dane dotyczące spadku produkcyjności 

rolnictwa. Wraz z rozpadem ZSRR, Kazachstan będący najbardziej zintegrowaną republiką z 

gospodarką radziecką, utracił swojego głównego partnera handlowego. W rezultacie, główne 

produkty eksportowe tj. mięso, produkty mleczne, czy bawełna straciły dostęp do niedawnych 

rynków zbytu. Pogłowie kóz oraz owiec zmniejszyło się z poziomu 35,5 mln w 1991 r. do 

zaledwie 13 mln w 1997 r. Podjęta w międzyczasie decyzja o prywatyzacji krajowych 

sowchozów oraz kołchozów, wpłynęła negatywnie na poziom życia miejscowej ludności. 

3. Proces kształtowania się kazachskiej gospodarki po upadku ZSRR 

Niedługo po uzyskaniu niepodległości Kazachstan stanął w obliczu wdrożenia własnej 

waluty, która pozwoliłaby mu rozpocząć proces integracji z rynkiem globalnym. Wraz  

z rozpadem ZSRR, doszło do destabilizacji przepływów finansowych między nowo 

ukonstytuowanymi republikami. Według opracowania MFW (2012), dotychczas istniejący 

Gosbank (Bank Państwowy Związku Radzieckiego), został zastąpiony przez 15 niezależnych 

banków centralnych. Jednakże na terenie całego regionu ciągle funkcjonowała, jako główny 



 

127 
 

środek płatniczy, dotychczasowa wspólna walutarubel radziecki.Był on do 1993 r. 

dostarczany do niedawnych republik związkowych przez Centralny Bank Rosji celem 

zbilansowania bilateralnych nierówności płatniczych. Strategia ta miała na celu utrzymanie 

ciągłości handlowej oraz finansowej współpracy w przestrzeni post-sowieckiej. Efektem była 

stale rosnąca inflacja, a koszt emisji pieniądza wyniósł w połowie 1992 r. ok. 10% PKB Rosji. 

Żultyzbajew (1998) przedstawia w swoim opracowaniu informacje odnośnie problemu 

niestabilnościrubla radzieckiego po wprowadzeniu rubla rosyjskiego. Gwałtowny napływ 

starej waluty do niedawnych republik związkowy przyczynił się do pojawienia się problemu 

niekontrolowanej inflacji. W Kazachstanie rosła ona w tempie 58% miesięcznie. Dopiero 

decyzja o wprowadzeniu własnego środka płatniczego rozpoczęła proces usamodzielniania się 

Kazachstanu w nowych realiach. Efektywna reforma była możliwa dzięki ścisłej współpracy 

z MFW. Według raportu tej instytucji (2012), w połowie 1993 r. została udzielona pożyczka 

w wysokości 86 mln USD, która miała wspomóc bezproblemową implementację Tengie. 

Krótko po jego wprowadzeniu Kazachstan otrzymał kolejną transzę, tym razem w wysokości 

255 mln USD, by przystosować swoją gospodarkę do zmian w polityce monetarnej oraz 

budżetowej. Do połowy 1996 r. udało się władzom państwa nie tylko ustabilizować sytuację 

wewnętrzną kraju, ale również otworzyć gospodarkę na kapitał zagraniczny, którego 

intensywny napływ stał się jednym z kluczowych bodźców w umacnianiu pozycji państwa  

w skali makro. Inflacja w tym samym czasie ustabilizowała się na poziomie 128%. 

Transformacja gospodarki z systemu centralnie planowanego do wolnorynkowego nie 

byłaby możliwa bez procesu prywatyzacji własności państwowej. Cytując Pomfreta (2006), 

pierwsze przejęcia przez kapitał prywatny miały miejsce już w 1992 r. W pierwszym etapie 

możliwe było nabywanie mieszkań, poprzez zastosowanie schematu kuponowego, natomiast 

małe przedsiębiorstwa w branżach tj. sprzedaż detaliczna, pralnie, sauny, czy sklepy 

spożywcze, były licytowane na specjalnych aukcjach. Według portalu testent.ru (2006),  

w latach 1992-1993 sprywatyzowano ok. 8900 przedsiębiorstw. 

Drugi etap (1993-1995) objął średnie oraz duże przedsiębiorstwa, również w branżach 

strategicznie istotnych dla miejscowej gospodarki (Wierhoturow 2006). Według Pomfreta, 

przejście kapitału w tym przypadku bazowało na systemie voucherowym, na podstawie, 

którego obywatele mogli nabyć aktywa interesujących ich przedsiębiorstw w Funduszu 

Inwestycji Prywatnych. Korzystając z doświadczeń Czech, Polski oraz Rosji, władze 

Kazachstanu stworzyły własną hybrydę, która miała zapewnić sprawiedliwą denacjonalizację 

aktywów państwowych. Przykład Polski posłużył w tym przypadku, jako wydajny system,  

w którym nie doszło do nadmiernego rozdrobnienia przejmowanego kapitału. 
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W latach 1996 – 1998 był realizowany 3. etap prywatyzacji, który objął swoim 

zakresem sektor gazowy, oraz paliwowy. Wówczas to większość dużych przedsiębiorstw 

państwowych przeszła w ręce prywatne. Cytując statystyki opublikowane, przez Ayagana, 

Abzhanowa, Selicerstowa oraz Bekenowa (2010), było ich 94, natomiast 57 z nich przeszło  

w posiadanie inwestorów zagranicznych. Dzięki tym działaniom udało się stworzyć 

podwaliny pod efektywny i zdywersyfikowany rynek pracy, w którym swój udział miał 

zarówno kapitał państwowy jak i prywatny. Przełożyło się to nie tylko na zwiększenie ilości 

miejsc pracy, ale także na umocnienie się gospodarki. Od 1999 r. do dnia dzisiejszego ma 

miejsce 4. etap prywatyzacji. Powinien on zostać określony, jako program rozwoju strategii 

zarządczych wśród osób zatrudnionych w firmach państwowych. Są one wciąż obecne  

w szczególnie istotnych dla państwa sektorach, tj. produkcja towarów pierwszej potrzeby, 

obronność czy też usługi. 

Opracowanie Wierhutowa zawiera liczne dane odnośnie założeń polityki 

proinwestycyjnej dla zewnętrznych inwestorów, forsowanej przez rząd od 1993 r. Wtedy to 

udało się sukcesem zakończyć negocjacje ze światowym potentatem w branży wydobywczej, 

firmą Chevron w sprawie eksploatacji kazachskich złóż na jeziorze Tengis. Z czasem kolejne 

przedsiębiorstwa państwowe przeszły w posiadanie zagranicznych inwestorów. Za przykład 

może być przedstawiciel branży stalowej Karmietkombinat (przejęty przez dzisiejszego lidera 

rynku światowego, hinduski Arcelor Mittal), czy Żezkagański Górniczo-Metalurgiczny 

Kombinat, którego bankructwo zostało uniknięte dzięki przejęciu przez Samsunga.  

Zauważając pozytywny efekt ingerencji kapitału zewnętrznego w gospodarkę państwa, 

władze kazachskie zdecydowały się w połowie lat 90-tych na dalsze ustępstwa w stosunku do 

działań prywatyzacyjnych. Dopuszczono zagranicznych inwestorów do strategicznych branż: 

elektroenergetycznej, rafineryjnej, metalurgicznej, górniczej i transportowo-komunikacyjnej 

(Akunbajew 2015). Łączna suma prywatyzacji w latach 1991-1996, obejmującej powyżej 17 

tys. przedsiębiorstw, wyniosła ok. 35 mld Tengie. W latach 1996-1997 pojawiły się 

symptomy poprawy wskaźnikówgospodarczych w ujęciu makroekonomicznym. Z wyliczeń 

Smagulowej oraz Uszbajewej (2012) PKB kraju wzrosło w tym czasie odpowiednio o 0,5%  

i 1,7%, produkcja przemysłowa o 0.3% i 4,1%, transport o 1,8% i 4%, handel o 10,7% i 3%. 

4. Przyczyny boomu ekonomicznego przełomu wieków 

Umacniająca się gospodarka, oraz poprawa, jakości życia obywateli Kazachstanu 

zostały poddane kolejnej próbie pod koniec lat 90-tych. Cytując Fergusa oraz Jandsową 

(2003), kryzysy, które miały miejsce w Azji (1997 r.) oraz Rosji (1998 r.) spowodowały 

spadek cen ropy oraz innych surowców, które odgrywały istotne znaczenie dla salda wymiany 
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handlowej Kazchstanu. Jednakże krótkotrwały spadek produkcji, odnotowany w 1998 r., 

został szybko przezwyciężony dzięki zastosowaniu odpowiednich instrumentów rynkowych 

by wymienić: dewaluacje waluty państwowej, regulację podaży pieniądza, wzrost wartości 

stóp procentowych oraz interwencjonizm monetarny. Władze Kazachstanu podjęły także 

decyzję o sprywatyzowaniu sektora rolniczego oraz bankowego, uregulowaniu prawa 

cywilnego, restrukturyzacji systemu emerytalnego i ubezpieczeniowego (Gurgen 1999). 

Fergus oraz Jandsowa zwracają uwagę, że wprowadzenie niezbędnych reform 

strukturalnych szybko przełożyło się na poprawę ekonomicznej kondycji państwa. Dzięki 

obniżeniu stóp procentowych, wprowadzeniu w życie instytucji Funduszu Zabezpieczeń 

Depozytowych oraz dyskretnych korekt bankowych regulacji, udało się w krótkim czasie 

podwoić depozyty bankowe. Kolejnymi krokami mającymi na celu długoterminową 

stabilizację kazachskiej gospodarki, było ustanowienie, wzorem Rosji, Funduszu Narodowego 

Republiki Kazachstanu, mającego na celu kumulowanie nadwyżek budżetowych i ich 

wykorzystywanie w razie zachwiań na rynku globalnym. Powołano również Kazachski Bank 

Rozwoju, którego głównym zadaniem miało być nadzorowanie wdrażanych inwestycji 

długoterminowych oraz działania mające na celu pobudzenie produkcji krajowej. 

Wzrost gospodarczy w roku 2000 i 2001 wyniósł kolejno 9,8% oraz 13,5%., a odsetek 

osób żyjących w ubóstwie zmniejszył się z poziomu 38,3% w 1997 r. do 28,4% w 2001 r. 

Jednak nie byłby on możliwy w długim okresie, gdyby nie wzrost cen surowców naturalnych 

na rynkach światowych na przełomie wieków (Wandel, Kozbogarowa: 2009). Między 2000,  

a 2007 corocznie Kazachstan uzyskiwał jego dwucyfrowe przyrosty, przychody w ujęciu per 

capita wzrosły o 500%, natomiast bezrobocie spadło do poziomu 7,3%. W latach kolejnych 

większy nacisk władze położyły na zdywersyfikowanie źródeł przychodów ekonomicznych, 

stopniowo odchodząc od modelu „państwa wydobywczego” do gospodarki opartej na 

usługach oraz nowoczesnych technologiach. Innego zdania jest Schofield (2002). 

Podsumowując tę część tekstu należy docenić pozytywny wpływ opisanych powyżej 

działań przejawiających się w poprawie życia przeciętnego obywatela, wzroście wskaźników 

makroekonomicznych, czy też zmniejszeniu się inflacji do poziomu 6% w 2002 r. Tym nie 

mniej, na przestrzeni omawianej dekadywzrosło trwałe uzależnienie kraju od wydobycia 

surowców, które na początku XXI w. generowały 60% przychodów państwa. Problemem 

pozostawała również kwestia konkurencyjności rodzimych producentów oraz udziału małych 

i średnich przedsiębiorstw w PKB Kazachstanu.  
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5. Kształtowanie się relacji gospodarczych Kazachstanu w latach 1991-2004 

 Przypadek Rosji 

Współpraca gospodarcza na linii Rosja – Kazachstan układała się, od momentu rozpadu 

ZSRR, na zadowalającym poziomie. Winokurow (2010) wyszczególnił w swoim 

opracowaniu kilka okresów, które jego zdaniem najlepiej obrazują kooperację między wyżej 

wymienionymi państwami. Przedział między 1991, a 1996 r. był czasem, kiedy oba nowo 

powstałe podmioty prawa międzynarodowego na nowo definiowały swoją pozycję na świecie, 

wdrażały niezbędne reformy gospodarcze i przechodziły fazę transformacji politycznej. 

Stosunki dyplomatyczne zostały nawiązane pod koniec 1992 r.Wtedy również parafowano 

odpowiednie dokumenty będące podstawą dla bilateralnego rozwoju relacji handlowych. 

Wierzono wówczas, że uda się utworzyć Unię Ekonomiczną w strefie ówcześnie 

obowiązującego rubla radzieckiego. Uznano, że wspólny rynek, swobodny przepływ kapitału, 

dóbr, usług oraz kapitału ludzkiego są niezbędne dla odbudowy gospodarczej państw oraz 

zapewnienia stabilności wewnętrznej.  

W kolejnych latach prezydenci obu państw prowadzili politykę ocieplania stosunków, 

co przejawiało się głównie poprzez dalsze zacieśnianie wzajemnej integracji. W 1994 r. 

podpisano Umowę oRozszerzeniu Współpracy Gospodarczej i Integracji Rosji oraz 

Kazachstanu. Unormowano również kwestię wykorzystywania kosmodromu Bajkanur przez 

rosyjskie misje kosmiczne. W latach kolejnych, podpisano szereg porozumień gospodarczych 

oraz politycznych wybiegających w przyszłość na wiele lat. Rosja została uznana przez 

Kazachstan w jego planie rozwoju Kazachstan 2030 jako jeden z najważniejszych partnerów 

strategicznych, będący gwarantem bezpieczeństwa tego kraju. 

 Przypadek Chin 

Pierwsze porozumienia gospodarcze między Kazachstanem, a Chinami zostały 

ustanowione już w 1991 r. Według opracowania Peyrouse’a (2008) w pierwszej kolejności 

uregulowano kwestię turystyki zakupowej. W rezultacie w 1992 r. ok. 700 tys. obywateli 

Kazachstanu przekroczyło chińską granicę celem zakupu podstawowych dóbr 

konsumpcyjnych oraz ich ponownej sprzedaży w granicach własnego państwa. Między 1989, 

a 2003 r. Kazachowie wydali ok 1 mld USD. w prowincji Xinjiang z zamiarem nabycia 

towarów przeznaczonych na późniejszą rekapitalizację. 

W latach kolejnych, coraz więcej chińskich firm decydowało się na umieszczeniu 

swoich siedzib na terenie Kazachstanu. Do 1995 r. powstało ponad 300 spółek typu joint 

venture (o mieszanym kapitale). Chiny od początku skupiły się na inwestycjach w sektorze 

technologicznym. Dzięki wspólnie realizowanym projektom, przebudowano dotychczasowy 



 

131 
 

system telekomunikacyjny oparty na przestarzałych technologiach radzieckich. Po boomie 

ekonomicznym, odnotowano znaczące zaangażowanie się chińskich banków w miejscowym 

sektorze finansowym, a także zainteresowanie tamtejszych przedsiębiorstw inwestycjami  

w infrastrukturę. Za przykład można podać hydroelektrownię Moynak, zbudowaną za kwotę 

310 mln USD. 

Od 1997 r. można zauważyć coraz bardziej zacieśniającą się współpracę między 

omawianymi państwami na polu polityki energetycznej. Powołując się na dane zgormadzone 

przez Kalisa (2014), podpisano w tym czasie kontrakty o wartości 11 mld USD, które miały 

być przeznaczone na modernizację infrastruktury naftowej oraz rozbudowę sieci rurociągów. 

W 2003 r. miała miejsce pierwsze całościowe przejęcie w sektorze wydobywczym. 

ChińskiePaństwowe Przedsiębiorstwo Wydobywcze wykupiło 100% udziałów od Chevron-Saudi 

consortium uzyskując tym samym pełną kontrolę nad wydobyciem na polach znajdujących sięw 

północnym Buzachi (okręg Mangistau). Powstanie rurociągu łączącego morze Kaspijskie 

znajdalej wysuniętą na północny-zachód chińską prowincją Xinijang włączyło Kazachstan do 

sytemu energetycznego zasilającego nie tylko chłonny rynek Państwa Środka, ale również 

kraje Azji Południowo – Wschodniej.  

 Przypadek Unii Europejskiej 

Nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Kazachstanem, a Unią Europejska 

miało miejsce pod koniec 1993 r. Cytując portal Kazlive, otwarto wtedy pierwszą kazachską 

ambasadę w Brukseli, natomiast rok później, Komisja Europejska zdecydowała się na 

ulokowanie swojego biura w Ałma-Aty. Głównym bodźcem motywującym przedstawicieli 

UE do współpracy z Kazachstanem były złoża surowców naturalnych. Cytując Baymolda 

(2014), w 1995 r. doszło do podpisania Umowy o Współpracy i Partnerstwie między Unią 

Europejską, a Kazachstanem, która weszła w życie w 1999 r. Od tego momentu UE stała 

siękluczowym partnerem handlowym dla Kazachstanu. Już w roku wejścia porozumienia  

w życie, była ona odbiorcą czwartej części kazachskiego eksportu, o łącznej kwocie 2.2 mld 

USD. Rok później wartość ta wzrosła do poziomu 3 mld USD.  

Unia Europejska, dzięki zacieśnieniu współpracy z Kazachstanem, uzyskała niezbędną 

elastyczność na rynku surowców naturalnych, częściowo uniezależniając się od dostaw  

z Rosji. W krótkim czasie, państwo to stało się trzecim (za Rosją oraz Norwegią) dostawcą 

surowców energetycznych, zaspokajając ok. 20% całego zapotrzebowania Unii w tym 

sektorze. W analogicznym okresie łączna suma importu kapitału europejskiego wyniosła  

1 mld USD. Głównymi inwestorami były: Wielka Brytania, Holandia, Niemcy oraz Włochy. 
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6. Wnioski 

Kazachstan, pomimo trudności transformacyjnych, z którymi musiał się zmierzyć  

w początkowych latach po uzyskaniu suwerenności, stał się na przełomie XX i XXI w. 

zdecydowanym liderem regionu Azji Centralnej. Sukces ten nie byłby możliwy bez 

zdecydowanych działań aparatu państwowego. Ten od samego początku skupił się na 

budowie długoterminowego wzrostu gospodarczego w oparciu o utrzymywanie dobrych 

stosunków zarówno politycznych, jak i ekonomicznych nie tylko z krajami byłego ZSRR, ale 

również Chinami, a także państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Dzięki temu udało się 

na przestrzeni ostatniej dekady XX w. skierować przyciągnąć strumień inwestycji 

zagranicznych, niezbędnych w walce z wysokim bezrobociem (głównie na terenach 

wiejskich) oraz inflacją.  

Nie byłoby to jednak możliwe bez zażyłej współpracy z Instytucjami 

Międzynarodowymi. Dzięki nim możliwa była implementacja własnego systemu walutowego 

oraz zbliżenie ekonomiczne z państwami zachodnimi. W tym aspekcie należy doszukiwać się 

także przyczyny, zapoczątkowanego w 1999 r., długotrwałego wzrostu gospodarczego. 

Kazachstan stał się beneficjentem skutecznego budowania i wykorzystywania gospodarczych 

stosunków międzynarodowych. Na początku 1. dekady XXI w. kraj ten odnalazł własną 

tożsamość na rynku globalnym oraz uzyskał status istotnego gracza w regionie Azji 

Centralnej. 
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Streszczenie 
W pracy przedstawiono charakterystykę usług edukacyjnych stanowiących specyficzną formę usług. Opisano 
oczekiwania wybranych grup interesariuszy względem uczelni oraz skupiono się na potrzebie budowania  
i utrzymania pozytywnego wizerunku szkoły wyższej, który jest głównym czynnikiem determinującym wybór 
miejsca studiów. Ponadto, w artykule przedstawiono wybrane instrumenty zarządzania szkołą wyższą, 
podkreślając, iż współcześnie w działaniach wizerunkowych uczelni szczególną rolę odgrywa Internet, który 
umożliwia placówce edukacyjnej komunikację z otoczeniem.  
 
Słowa kluczowe: edukacja, usługi edukacyjne, szkolnictwo wyższe 
 

The image of higher education institutions on the educational services 
market  
 
Summary 
The article shows the characteristics of educational services as a specific form of services. The expectations of 
the persons concerned for the university were described.  The need to build and maintain a positive image of a 
university, which is the main determinant of the choice of study place was emphasized as well.  In addition, the 
article shows instruments for managing the university, stressing that the Internet plays a special role in the 
image-building activities of the university, which enables the educational institution to communicate with the 
environment. 
 
Keywords: education, education services, higher education. 
 
1. Wstęp 

Prymarnym celem organizacji edukacyjnych jest ukierunkowanie na indywidualny 

rozwój człowieka (Dorczak 2012). Szkoła wyższa umożliwia prowadzenie badań naukowych, 

kształci studentów w różnych dziedzinach wiedzy, co służy rozwojowi społeczeństwa  

i gospodarki.  

W obecnych czasach, uczelnie wyższe stają przed wyzwaniem uzyskania przewagi 

konkurencyjnej na rynku usług edukacyjnych. Przyczyn tego zjawiska należy dopatrywać się 

w stale rosnących aspiracjach edukacyjnych społeczeństwa, coraz większych możliwościach 

podejmowania studiów na uczelniach zagranicznych a także w niżu demograficznym, który 

sprawia, iż potencjalnych kandydatów na studia jest coraz mniej (Wierenko 2015).  

W przypadku tak dużej konkurencji, uczelnia wyższa powinna w szczególny sposób 

zatroszczyć się o budowanie i utrzymanie dobrego wizerunku wśród wszystkich grup 

interesariuszy.W artykule szczególną uwagę skupiono na kreowaniu wizerunku  

w świadomościobecnych studentów („klientów”) oraz kandydatów na studia, których dopiero 

należy zachęcić do wyboru określonej placówki.   
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2. Charakterystyka usług edukacyjnych  

Zarządzanie placówką edukacyjną to zarządzanie procesami świadczenia usług, gdyż 

szkoła podobnie jak inne organizacje – świadczy usługi swoim odbiorcom. Różnice pomiędzy 

usługami edukacyjnymi a innymi rodzajami usług (np. usługami transportowymi, 

turystycznymi) sprawiają, że placówki edukacyjne nie mogą być przyrównywane do 

‘przedsiębiorstw usług edukacyjnych’.Szkoła jest instytucją wyższej użyteczności publicznej  

i w porównaniu z innymi organizacjami posiada znacznie szerszy krąg interesantów. Ponadto, 

kontrola jakości pracy szkoły musi odbywać się w sposób konstruktywny a efekt pracy 

placówki edukacyjnej w znacznym stopniu wpływa na stan funkcjonowania państwa  

i gospodarki (Fazlagic 2003). 

Zgodnie z art. 35 -nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia a obowiązek 

szkolny zostaje spełniony po ukończeniu przez dziecko 8 klasy szkoły podstawowej (Dz.U.  

z 2018 r. Poz. 996 i 1000). Ze względu na istniejący obowiązek nauki, usługi edukacyjnesą na 

pewnym etapie życia‘przymusowe’ ale należy mieć świadomość, iż przynoszą beneficjentowi 

określone korzyści w postaci: wiedzy, dyplomu, prestiżu wynikającego z ukończenia 

odpowiedniej szkoły. Ponadto, otwierają drogę do rozpoczęcia kariery zawodowej - po 

ukończeniu szkoły średniej, uczeń może kontynuować edukację na wyższym szczeblu 

wybrając odpowiednie dla siebie studia a następnie realizować się na gruncie zawodowym  

w wybranej przez siebie branży (Fazlagic 2003).  

W literaturze przedstawiono wiele definicji usług edukacyjnych.W związku z tym, że 

badania nad ich istotą i cechami są stosunkowo nową dziedziną, zagadnienie to nie jest tak 

szeroko opisywane w literaturze jak teoria usług (Zieliński i in. 2012). R. Kolman definiuje 

usługę edukacyjną jako pracę, której efektem jest nabycie wiedzy i kompetencji przez 

odbiorcę (Kolman 2003). W rozumieniu E. Skrzypek, usługa edukacyjna jest celowym  

i uporządkowanym ciągiem określonych relacji, zachodzących pomiędzy nauczającym  

a uczącym się (Skrzypek 2006). Z kolei z definicji M. Geryk eksponującej komercyjny 

charakter usług edukacyjnych, wynika, iż są one działalnością, w której sprzedawca sprzedaje 

swoją wiedzę / umiejętności, a nabywca je zdobywa (Geryk 2007). Ponadto, Ph. Kotler 

podkreśla, że usługa edukacyjna nie prowadzi do jakiejkolwiek własności (Kotler 1999).  

Na podstawie przytoczonych definicji można stwierdzić, iż usługa edukacyjna jest 

zespołem określonych działań, zachodzących pomiędzy nauczającym a uczącym się.  

W wyniku tychże działań nabywca usługi zdobywa odpowiednią wiedzę, kwalifikacje oraz 

umiejętności.  



 

137 
 

W literaturze wyróżniono 4 zestawy cech, charakteryzujących usługę edukacyjną. 

Należą do nich (Johann 2000): 

 Usługa podstawowa – rozumiana jako działania, które sprawiają, że zaspokojone 

zostają tylko podstawowe potrzeby odbiorców. 

 Usługaoczekiwana –interpretowana jako spełnienie minimalnych oczekiwań 

nabywców. 

 Usługa ulepszona – usługa składająca się z elementów odróżniających ją od ofert 

innych placówek edukacyjnych.  

 Usługa potencjalna – a więc wszelkie ulepszenia i przekształcenia, jakim może 

podlegać usługa w przyszłości.  

Cechami charakteryzującymi działalność organizacji świadczących usługi, 

sąniematerialne i nienamacalneefekty.Nauczanie jest procesem, ciągiem wielu zdarzeń, nie 

można go dotknąć aniocenić przed jego świadczeniem. Rodzice zapisujący swoje dzieci do 

szkoły podstawowej ‘wierzą’ w jej efekty, obdarzają zaufaniem dyrektora i nauczycieli, gdyż 

nie są w stanie ‘wypróbować’ oferty danej placówki edukacyjnej przed podjęciem decyzji  

o jej wyborze (Paluchowski 2001). Z marketingowego punktu widzenia, biorąc pod uwagę 

niematerialności usługi edukacyjnej, istotne jest ukazanie korzyści wynikających z jej 

użytkowania. Reklamując usługę edukacyjną, należy pokazać jej mocne strony  

w materialnym otoczeniu. Odnosząc przykład do uczelni wyższej, możnawskazać na wysoki 

poziom doświadczenia i kwalifikacji nauczycieli (pokazujący wysoki poziom edukacji), 

ukazać otoczenie studenta w czasie realizacji toku studiów (np. przestrzenne i dobrze 

wyposażone sale wykładowe) czy pokazać perspektywy pracy zawodowej po ukończeniu 

edukacji w danej placówce poprzezukazanie sylwetki absolwentów, jako uczestników rynku 

pracy (Mazur 2001).Pozostałe cechy usług w odniesieniu do realiów szkolnych 

zaprezentowane w tab.1 pokazują, iż usługa edukacyjna ze względu na specyficzną naturę, 

jest wyraźnie wyodrębniona spośród innych usług na rynku.  

Specyficzną cechą usług edukacyjnych jest ich długi czasrealizacji na poszczególnych 

etapach edukacji. Zazwyczaj z usługi edukacyjnej korzysta się raz w życiu, dlatego kandydat 

przy wyborze szkoły wyższej szczegółowo analizuje oferty edukacyjne dostępne na 

rynku.Ponadto, pełnej oceny realizacji tejże usługi „klient” dokonuje najczęściej przez 

pryzmat kariery zawodowej (Krzyżak 2009).  
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Tabela 1. Cechy usług w odniesieniu do realiów szkolnych (opracowanie własne na podstawie: Fazlagic A.J., 
2003 

Cechy usług Odniesienie do realiów szkolnych 
Sprzedaż usług podlega 
okresowym wahaniom 

Wahania popytu na usługi edukacyjne spowodowane są liczbą kandydatów 
w danym roku szkolnym/akademickim. Zjawisko to jest uwarunkowane 
głównie przyczynami demograficznymi.   

Wysokie koszty stałe w 
niektórych branżach 

Koszty ponoszone na remonty, ogrzewanie, pensje dla nauczycieli i 
pozostałych pracowników szkoły – są niezależne od liczby uczniów. 
Pomijając sytuację, kiedy następuje spadek liczby do bardzo niskiego 
poziomu – wtedy może dojść do redukcji etatów bądź likwidacji placówki.  

Usługi są nabywalne przez 
uczestnictwo 

Istnienie obowiązku szkolnego, a co za tym idzie fizyczna obecność ucznia 
na zajęciach nie daje gwarancji odniesienia sukcesu. Konieczne jest 
zaangażowanie ucznia  w proces nauczania, chęć współpracy, chęć 
rozwoju i pogłębiania wiedzy. Ponadto, szczególnie na poczatkowym 
etapie edukacji (szkoła podstawowa) potrzebne jest także współdziałanie 
ze strony rodziców ucznia.  

Nietrwałość W odniesieniu do realiów szkolnych, ważne jest przewidywanie 
zapotrzebowania na usługi edukacyjne w przyszłości. Wśród metod 
pozwalających na radzenie sobie z wahaniami popytu, wyróżnia się np. 
zachęcanie rodziców do wcześniejszego zgłaszania kandydatur swoich 
dzieci, oferując w zamian pierwszeństwo w rozpatrywaniu podań.  

Usługi nie są 
przywłaszczalne 

Rodzic zapisujący dziecko do szkoły / kandydat zapisujący się na studia -
wyrażają chęć korzystania z usług świadczonych przez placówkę 
edukacyjną. Jednakże, nie stają się właścicielami tychże placówek.  

Heterogeniczność Zajęcia różnią się między sobą. Nawet jeśli prowadzone są przez tego 
samego nauczyciela, według określonego scenariusza. Wynika to z faktu, 
iż usługi wykonywane przez ludzi są z natury rzeczy niepowtarzalne.  

3. Oczekiwania wybranych grup interesariuszy w stosunku do szkoły wyższej 

Wzrost konkurencji na rynku usług edukacyjnychwpłynął na to, iżpodejmowanie 

działań wizerunkowychnabrało szczególnego znaczenia.Celem tychże działańjest 

systematyczne komunikowanie się uczelni z zewnętrznymi i wewnętrznymi interesariuszami, 

pozyskiwanieich przychylności a w efekcie osiągnięcie silnej pozycji na rynku usług 

edukacyjnych. Temat kształtowania wizerunku uczelni jest bardzo złożony. Przystępując do 

planowania strategii marketingowej, konieczne jest określenie grupy docelowej interesariuszy 

uczelni (Krzyżak 2009). Szkoła wyższa, chcąc kreować odpowiedni wizerunek, staje przed 

wyzwaniem dostosowania treści komunikatu do poszczególnych grupodbiorców, którzy mają 

odmienne oczekiwania względem placówki edukacyjnej. 

Z punktu widzenia wykładowców, pracowników administracji, dziekanatów, bibliotek 

itd.istotne będzie zaspokojenie ich oczekiwań związanych z: dobrą atmosferą w miejscu 

zatrudnienia, możliwościami rozwoju, podnoszeniem kwalifikacji; dobrymi stosunkami ze 

studentami / współpracownikami, poczuciemstabilności zatrudnieniaa także możliwościami 

współpracy ze studentami i pracownikami w zakresie badań naukowych. Z kolei, inne 

oczekiwania posiadają potencjalni pracodawcy, dla których kluczowa jest dobrze 

wykształcona i kreatywna kadra, umiejąca nawiązać kontakty międzynarodowe, zdolna do 

przeprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach (Białoń 2012). 
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Ze względu na szeroki krąg interesantów uczelni, w artykule skupiono się na 

kształtowaniu wizerunku w świadomości grupy obecnych i przyszłych studentów dla których 

wizerunek uczelni jest ważnym kryterium determinującym wybór szkoły wyższej.Na 

zaspokojenie wymagań tej grupy mogą wpłynąć takie czynniki jak: atrakcyjna oferta 

edukacyjna, specjalistyczne przygotowanie do wykonywania zawodu, możliwości 

kontynuowania studiów na wyższych stopniach (po ukończeniu studiów inż./lic. możliwość 

edukacji na studiach mgr, podyplomowych, doktoranckich), możliwość studiowania na wielu 

kierunkach, sposób traktowania studentów przez wykładowców itd. (Białoń 2012).  

Interesariusze mają odmienne wymagania w stosunku do usług oferowanych przez 

szkołę wyższą i na różne sposoby mogą postrzegać jej „wartość” (wartościowanie jest 

pojęciem subiektywnym, poddawanym indywidaulnej ocenie jednostki). W związku z tym, po 

skorzystaniu z usługi jeden interesariusz może odczuwać, że jego oczekiwania zostały 

spełnione, inny stwierdzić, że jego wymagania zostały przewyższone, podczas gdy, jeszcze 

inny poczuje się sfrustrowany i uzna, że jego oczekiwania nie zostały zaspokojone. 

Przytoczone wyżej przykłady pokazują, iż niezbędne jest, aby placówka edukacyjna 

inaczejkomunikowała się z obecnymi studentami, kandydatami, jeszcze inaczej 

zprzedsiębiorcami czy pracownikami uczelni.W procesie kreowania wizerunku uczelni ważne 

jest podejmowanie działań ukierunkowanych na wszystkich przedstawicieli grup docelowych, 

gdyż opinia każej z nich może w znaczny sposób wpływać na postrzeganie placówki  

w otoczeniu (Nowacka 2016).  

4. Krowanie wizerunku szkoły wyższej 

W literaturze pojęcie wizerunek uczelni utożsamiany jest z wyobrażeniem o danej 

szkole wyższej (Tworzydło 2005). Według Gray i Balmer (1998) wizerunek jest definiowany 

jako obraz kształtujący się w umyśle odbiorcy na temat danej szkoły wyższej (Gray i in. 

1998). Davis (2007) twierdzi, iż wizerunek to „złożona intelektualna lub zmysłowa 

interpretacja, sposób postrzegania czegoś; wytwór umysłu wynikający z dedukcji opartej na 

dostępnych przesłankach, zarówno realnych, jak i wyobrażeniowych, uwarunkowany 

wrażeniami, przekonaniami, ideami, emocjami” (Davis 2007). Wizerunek to całkoształt 

subiektywnychodczuć (wiedzy, przekonań) powstających w umyśle odbiorcy po konfrontacji 

komunikatów wysyłanych przez uczelnię z osobistymi doświadczeniami z daną placówką, 

doświadczeniami innych osób, informacjami uzyskanymi z mediów, innych placówek 

edukacyjnych itd. (Budzyński 1998, 2002). Kreowanie wizerunku szkoły wyższej polega na 

zaspokajaniu oczekiwań obecnych „klientów” usług edukacyjnych oraz tworzeniu wyobrażeń 

o placówce wśród przyszłych studentów.  
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Zdaniem E.Stachury, w procesie budowania wizerunku szkoły wyższej bierze udział 

wiele czynników. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje jakość kształcenia – na którą 

wpływają m.in. wiedza ogólna i specjalistyczna, kwalifikacje nauczycieli akademickich, 

infrastruktura uczelni, uzyskane akredytacje i certyfikaty szkoły wyższej, program studiów. 

Warto też wskazać na pozycjęuczelni w otoczeniu konkurencyjnym, która jest zależna m.in. 

od wielkości placówki, liczby studentów, współpracy zagranicznej z innymi uczelniami, 

pozycji szkoły wyższej na listach rankingowych, współpracy z przedsiębiorstwami. Kolejnym 

czynnikami są: siedziba i otoczenie uczelni – a więc lokalizacja placówki, wyposażenie sal 

wykładowych oraz ekonomiczne warunki studiowania - rozumiane jako system stypendialny 

dla studentów. Na wizerunek uczelni w znacznym stopniu wpływają również:komunikacja  

z otoczeniem (kontakt z przedsiębiorcami, mediami itd.) oraz życie studenckie – działalność 

samorządu studenckiego, kół naukowych, aktywność społeczności akademickiej oraz 

atmosfera panująca w grupach studenckich (Stachura 2006). 

Ponadto, na wizerunek szkoły wyższej istotny wpływ mają relacje i komunikacja 

wewnątrz uczelni. Każdy pracownik uczelni – począwszy od portiera, poprzez pracowników 

dziekanatów, administracji, nauczycieli akademickich, pracowników stołówki, domów 

studenckich, personel sprzatający – ma mniejszy bądź większy wpływ na poziom satysfakcji 

studenta. W związku z tym, jakość usług edukacyjnych świadczonych przez uczelnię wyższą 

należy rozpatrywać kompleksowo – nie tylko przez pryzmat, jakości kształcenia, ale także 

jakości obsługi świadczonej przez wszystkich pracowników wykonujących pracę na terenie 

uczelni i poza nią (np. domy studenckie).  

W czasach kryzysu, dobry wizerunek pozwala uczelni wyższej nie tylko utrzymać 

obecnych studentów, ale także pozyskać nowych, dzięki pozytywnym rekomendacjom ze 

strony otoczenia (Dejnaka 2012). Z marketingowego punktu widzenia, zadowolony „klient” 

jest niezwykle cennym zasobem dla organizacji, gdyż jego opinia jest najbardziej wiarygodną 

reklamą usług oferowanych przez placówkę. Inspiratorami takich działań są absolwenci 

uczelni, pracownicy a także obecni studenci uczelni, którzy za pośrednictwem marketingu 

szeptanego docierają do potencjalnych studentów.  

W działaniach wizerunkowych bardzo ważną rolę odgrywa marketing w Internecie. 

Umożliwia on stworzenie ston www, a co za tym idzie, pełni funkcję informacyjną 

(informowanie kandydatów na studia o dostępnej ofercie edukacyjnej, o zasadach rekrutacji 

itd.)a jednocześnie funkcję reklamy – zachęca do skorzystania z oferty edukacyjnej poprzez 

pokazanie osiągnięć/działaności studentów, opis funkcjonowania kół naukowych, współpracy 

z zagranicą, pokazanie możliwości wyjazdów na uczelnie partnerskie itd.). Marketing 
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internetowy stwarza także możliwości kontaktu uczelni z otoczeniem za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, forów dyskusyjnych. Ponadto, coraz częściej stosowaną formą reklamy 

sąportale społecznościowe, które umożliwiaja dotarcie do szerokiego grona odbiorców 

(Wiarenko 2015).  

Wpływ na tworzenie pozytywnych wyobrażeń o uczelni wyższej ma także sponsoring – 

sponsorowanie przez szkołę wyższą imprez sportowych, wydarzeń kulturalnych itd. a także 

reklamowanie uczelni na różnorodnych targach czy też w szkołach średnich, do których 

uczęszczają potencjalni studenci. Pozytywnie postrzegana w otoczeniu jest także tzw. 

promocja uzupełniająca (rozdawanie drobnych gadżetów reklamowych, np. w postaci 

kubków, długopisów itd.) (Wiarenko 2015). Ponadto, warto też, aby uczelnie zadbały  

o komunikację z innymi podmiotami gospodarczymi, która jest rozumiana, jako współpraca  

i nawiązywanie pozytywnych „więzi” np. z innymi uczelniami wyższymi. 

5. Podsumowanie  

Wobecnych czasach, szkoły wyższe muszą podporządkować swoje działania 

preferencjom „klientów”, tworzyć „więzi” z otoczeniem, eksponować swój wizerunek na 

zwenątrz, tak, aby wyróżniać się na rynku usług edukacyjnych.  

W procesie budowania wizerunku szkoły wyższej bierze udział wiele czynników,  

a wśród nich na szczególną uwagę zasługuje, jakość usług edukacyjnych – postrzegana nie 

tylko przez pryzmat, jakości kształcenia, wykwalifikowanego zespołu nauczycieli 

akademickich, ale także, jako zespół relacji i komunikacji zachodzących wewnątrz uczelni. 

Sczególnie istony jest fakt, iż uczelnia wyższa staje przed wyzwaniem dostosowania 

treści komunikatu do poszczególnych grup interesariuszy, którzy mają odmienne oczekiwania 

w stosunku do placówki edukacyjnej. W celu kształtowania dobrego wizerunku, szkoły 

wyższe podejmują różnorodne działania, mające na celu komunikowanie się z otoczeniem, 

budowanie i utrzymywanie z nim „przyjaznych więzi”.Do najpopularniejszych działań 

podejmowanych przez szkoły można zaliczyć: sponsoring, marketing internetowy, promocję 

uzupełniającą a także nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi.  
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Streszczenie 
Przeprowadzone badania miały odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób akceptacja innowacyjnych wyrobów 
cukierniczych wiąże się z czynnikami takimi jak neofobia ogólna, neofobia żywieniowa, oglądanie programów 
kulinarnych i wykorzystywanie przepisów z tych programów. Aby osiągnąć cel, przeprowadzono badania 
ankietowe, w których określono dla każdego respondenta wynik na skali akceptacji oraz przynależność do grup 
związanych z badanymi czynnikami. W wyniku badań ustalono, że osoby z niskim stopniem neofobii 
żywieniowej oraz takie, które co najmniej czasami wykorzystują przepisy z programów kulinarnych, 
charakteryzują się wyższym poziomem akceptacji, inne czynniki są zaś statystycznie nieistotne. Takie wyniki 
pozwalają uznać, iż ogólna otwartość na nowości żywieniowe pozwala również na przyjęcie nowych wyrobów 
cukierniczych. Aktywne korzystanie z programów kulinarnych przynosi podobny efekt. 
 
Słowa kluczowe: neofobia, akceptacja konsumencka, innowacje 

 

The impact of selected factors on the level of consumer acceptance of 
innovative confectionery products 
 
Summary 
The research was to answer the question of how the acceptance of innovative confectionery products is 
associated with factors such as general neophobia, food neophobia, viewing culinary programs and the use of 
recipes from these programs. In order to achieve the goal, questionnaire surveys were conducted in which a score 
on the acceptance scale and membership of groups related to the examined factors were defined for each 
respondent. As a result of the research, it was found that people with a low degree of food neophobia and those 
who at least sometimes use recipes from culinary programs are characterized by a higher level of acceptance, 
while other factors are statistically insignificant. Such results allow to recognize that the general openness to 
novelty foods also allows the acceptance of new confectionery products. The active use of culinary programs 
brings a similar effect. 
 
Keywords: neophobia, consumer acceptance, innovation 
 
1. Wstęp 

Jednym z działań, jakie może podejmować przedsiębiorstwo w celu zwiększenia 

własnej konkurencyjności, jest wdrażanie innowacji. Różnego rodzaju innowacje pozwalają 

przyśpieszyć proces produkcji, zmniejszyć koszty jednostkowe, podnieść jakość oferowanego 

produktu, a wreszcie lepiej spełniać wymagania klientów. Wszystkie te czynniki sprawiają, iż 

w końcowym efekcie zysk przedsiębiorcy może wzrosnąć (Kraśnicka i Ingram 2014). 

Pomimo zalet płynących z działalności innowacyjnej, nie każde przedsiębiorstwo 

decyduje się na wprowadzanie nowych pomysłów. Powodem są bariery wewnętrzne  

i zewnętrzne. Do przeszkód wewnętrznych należy przede wszystkim brak odpowiednich 

zasobów, zwłaszcza finansowych, co powoduje, iż dana firma nie decyduje się na inwestycje 

w nowe rozwiązania (Bukowski i in. 2012). Prócz stopnia rozwoju technologicznego oraz 
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regulacji prawnych, bariery wewnętrzne skupiają się wokół potencjalnego konsumenta – czy 

jest w stanie zapłacić za wykorzystanie innowacji, a także czy ją akceptuje? (Mruk 2012). 

Zagadnienie akceptacji konsumenckiej ma kluczowe znaczenie zwłaszcza w przypadku 

produktów o wysokim stopniu innowacyjności. Akceptacja ta składa się z trzech grup 

elementów: czynników wynikających z systemu społecznego, związanych z produktem oraz 

pochodzących od konsumenta. Czynniki społeczne obejmują między innymi zakazy związane 

z religią czy też oddziaływanie na człowieka grup, do których przynależy. Cechami produktu, 

które modyfikują poziom akceptacji, są chociażby poziom innowacyjności, jakość 

sensoryczna oraz cena. Trzecią grupę stanowią czynniki powiązane z konsumentem, w tym 

czynniki socjodemograficzne (płeć, wiek, wykształcenie), elementy psychiki, jak postawy lub 

cechy charakteru oraz indywidualne doświadczenia konsumenta (Jeżewska-Zychowicz 2014, 

Costel i in. 2010). Wykazano również, iż różnego rodzaju doświadczenia spożywcze 

wpływają na poziom akceptacji. Akceptacja innowacyjnych wyrobów cukierniczych rosła, 

gdy umożliwiono konsumentom degustację produktów. Dodatkowo, konsumenci, którzy 

dysponowali nietypowymi doświadczeniami spożywczymi, wykazywali wyższy poziom 

akceptacji (Knot i Kędzior 2018). 

Akceptacja konsumenta względem innowacyjnych produktów jest powiązana  

z postawami człowieka, w tym z neofobią żywieniową. Polega ona na tym, iż konsument 

podchodzi do nowej, niepróbowanej wcześniej żywności nieufnie, często nie decydując się na 

degustację. Dieta takiej osoby jest zazwyczaj mało zróżnicowana, przez co trudniej ją 

zbilansować – dostarczyć odpowiednią ilość składników odżywczych. Neofobia żywieniowa 

ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci, nie tylko ze względu na ich rozwój, ale też 

przez kształtowanie przyszłych nawyków żywieniowych (Maiz i Balluerka 2018). W artykule 

zastosowano także termin neofobia ogólna, który odnosi się do nowości i zmian 

występujących w życiu człowieka. 

Celem przeprowadzonych badań było ustalenie, w jaki sposób neofobia ogólna  

i żywieniowa wpływa na poziom akceptacji innowacyjnych wyrobów cukierniczych oraz 

jakie znaczenie dla tego poziomu ma oglądanie programów kulinarnych. 

2. Materiał i metody 

Badania ankietowe przeprowadzono na grupie 150 respondentów, w tym na 47 

mężczyznach i 103 kobietach. Grupa badawcza składała się głównie z osób młodych (80% 

ankietowanych nie ukończyło 26 roku życia), posiadających wykształcenie średnie lub 

wyższe i mieszkających w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. 
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Do badania poziomu neofobii ogólnej i żywieniowej wykorzystano 15 stwierdzeń,  

z których 5 odnosiło się do nowych elementów życia, 10 natomiast dotyczyło żywności (treść 

stwierdzeń w Tab. 2, w części Wyniki). Zadaniem ankietowanych było wybranie do każdego 

stwierdzenia jednej z siedmiu odpowiedzi, od zdecydowanie tak do zdecydowanie nie. Każdej 

z odpowiedzi przypisano odpowiednią ilość punktów: 7 punktów dla zdecydowanie tak i 1 dla 

zdecydowanie nie lub – w przypadku stwierdzeń 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13 – 7 punktów za 

odpowiedź zdecydowanie nie i 1 za zdecydowanie tak). W dalszej kolejności zsumowano 

punkty z 5 stwierdzeń o nowości w życiu i 10 dotyczących żywności, otrzymując w ten 

sposób dla każdego z ankietowanych wynik na skali neofobii ogólnej i żywieniowej. Im 

niższy sumaryczny wynik uzyskała dana osoba, tym większa jest jej neofobia. Zarówno treść 

stwierdzeń, jak i same skale, zostały wcześniej wielokrotnie przetestowane przez innych 

autorów (Pilner i Hobden 1992, Fernandez-Ruiz i in. 2013). 

Następnie zapytano respondentów o to, jak często oglądają programy kulinarne. 

Dodatkowo, osoby oglądające takie programy, miały wskazać, jakie programy oglądają,  

a także czy wykorzystują podawane w nich przepisy. 

W dalszej kolejności zbadano poziom akceptacji innowacyjnych wyrobów 

cukierniczych. W tym celu poproszono respondentów o ocenę potencjalnej akceptacji  

8 różnych produktów (Tab. 1). Skala ocen miała rozpiętość od 1, co oznaczało brak 

akceptacji, do 9, a więc akceptacji bardzo wysokiej. W dalszej kolejności zsumowano oceny 8 

produktów dla każdego z respondentów. Otrzymano wynik, zawierający się w przedziale o 8 

do 72 punktów, który obrazuje akceptację dla innowacyjnych wyrobów cukierniczych. 

Tabela 1. Lista ocenianych produktów (opracowanie własne) 

Produkt 

Żelki bananowe z nadzieniem toffi Czekoladki nadziewane żółtkiem jaj 

Karmelki z rabarbaru Czekoladki z serem Gruyere 

Wędzona biała czekolada Galaretki z kiszonego soku buraka w czekoladzie 

Baton z musem pomidorowym Czekoladki ze smażonym boczkiem 

Aby powiązać ze sobą akceptację konsumencką i badane czynniki, zastosowano test 

Kruskala-Wallisa dla więcej, niż dwóch grup niezależnych. Hipoteza zerowa testu zakłada, iż 

między badanymi grupami nie występują istotne statystycznie różnice. Osiągnięcie poziomu 

istotności poniżej 0,05 pozwala przyjąć hipotezę alternatywną, zakładającą, iż między 

grupami istnieją znaczące różnice (Vargha i Delaney 1998). W celu określania, między 

którymi z grup istnieją różnice, zastosowano testy post-hoc. Analizę statystyczną 

przeprowadzono w programie Statistica 12. 
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3. Wyniki 

 Wyniki badań ankietowych dotyczących analizowanych czynników 

Wyniki związane z nastawieniem respondentów do nowości przedstawiono w tabeli 

poniżej (Tab. 2). 

Jak można zauważyć, większość respondentów lubi podróżować oraz stosować nowe 

urządzenia, natomiast przejawia pewne obawy związane ze zmianami w życiu, takimi jak 

chociażby zmiana pracy. 33% respondentów wskazuje również, że odczuwa lęk w stosunku 

do nieznanych sobie rzeczy i sytuacji. 

Tabela 2. Nastawienie ankietowanych do nowości (opracowanie własne) 

Stwierdzenie/ 
udział odpowiedzi (w %) 
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1.Lubię używać nowych urządzeń, 
gadżetów 

32 32 23 3 7 3 0 

2.Denerwuje się, gdy rozmawiam z kimś 
nieznanym 

3 9 13 14 34 19 8 

3.Czuje się źle w nowych sytuacjach (np. 
zmiana pracy) 

8 17 20 20 23 7 5 

4.Obawiam się nieznanych mi rzeczy 3 11 19 17 30 13 7 
5. Lubię podróżować do obcych krajów 46 25 16 9 2 1 1 
6. Stale próbuje nowych produktów 
spożywczych 

10 21 28 17 17 6 1 

7. Podchodzę nieufnie do nowego 
jedzenia 

3 6 13 13 31 23 11 

8. Jeżeli nie wiem, jaki jest skład 
produktu, na pewno go nie spróbuje 

4 4 9 15 30 23 15 

9. Lubię próbować potraw innych krajów 33 35 16 5 8 3 0 
10. Produkty regionalne są dla mnie zbyt 
dziwne 

1 1 3 9 26 36 24 

11. Próbuje nowych rzeczy na 
uroczystych kolacjach itp. 

22 32 21 13 9 2 1 

12. Obawiam się próbować produktów 
spożywczych, których nigdy jeszcze nie 
jadłem 

2 8 9 8 28 24 21 

13. Jestem bardzo wybredny przy 
wybieraniu żywności 

10 15 24 12 24 10 5 

14. Jem prawie wszystko 11 17 24 7 17 15 9 
15. Lubię odwiedzać nowe restauracje 
regionalne 

21 23 19 23 11 2 1 

Mimo tych obaw, 80% badanych uzyskało sumaryczny wynik wyższy niż 20 punktów 

(taki wynik można uzyskać, wybierając za każdym razem środkową, neutralną odpowiedź), 
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co przedstawia rys. 1. Oznacza to, iż ankietowani prezentują w większości średni lub niski 

stopień neofobii ogólnej. 

 

Rys. 1. Neofobia ogólna ankietowanych (opracowanie własne) 

Neofobia żywieniowa wiązała się ze skłonnością respondentów do zbyt dużej selekcji 

żywności (stwierdzenie 13), co wskazało 49% badanych, jak i z wyłączaniem z diety 

niektórych produktów (stwierdzenie 14). Pozytywne nastawienie do nowości przejawiało się 

głównie poprzez próbowanie żywności z innych krajów oraz degustowanie nowych potraw 

podczas szczególnych okazji. 

Podobnie jak w przypadku neofobii ogólnej, tak i poziom neofobii żywieniowej okazał 

się być dość niski – tylko 16% ankietowanych uzyskało wynik niższy od neutralnego (40 

punktów). Oznacza to, iż większość badanych lub i degustować nowe produkty i potrawy. 

Szczegółowy rozkład wyników respondentów przedstawia rys. 2. 

 

Rys. 2. Neofobia żywieniowa ankietowanych (opracowanie własne) 

Programy kulinarne są oglądane w różnej częstotliwości przez 77% respondentów. 

Najwięcej osób wskazało, iż ogląda takie programy okazjonalnie, natomiast druga najbardziej 

0% 1% 3%

16
%

35
% 38
%

7%

1 -5  P KT6 -1 0  P KT1 1-1 5  P KT1 6-2 0  P KT  2 1-2 5  P KT2 6-3 0  P KT3 1-3 5  P KT

0%

1%

3%

5%

7%

13
%

24
%

20
%

15
%

10
%

2%

0 - 2 0  
P K T

2 1 - 25  
P K T

2 6 - 30  
P K T

3 1 - 35  
P K T

3 6 - 40  
P K T

4 1 - 45  
P K T

4 6 - 50  
P K T

5 1 - 55  
P K T

5 6 - 60  
P K T

6 1 - 65  
P K T

6 6 - 70  
P K T



 

149 
 

liczna grupa wybiera je kilka razy w miesiącu – najprawdopodobniej oglądają któryś  

z program regularnie, gdyż najczęściej są one emitowane raz na tydzień. Szczegółowe wyniki 

umieszczono na rys. 3. 

 

Rys. 3. Oglądanie programów kulinarnych (opracowanie własne) 

Respondenci mieli również wskazać, które z programów kulinarnych oglądają 

najczęściej. Nazwy programów podały 42 osoby. Najbardziej popularny okazał się program 

Master Chef (21 osób), następnie Hell’s Kitchen i Top Chef. Wszystkie z wymienionych 

programów skupiają się na procesie przyrządzania potraw, odmiennie od bardziej 

rozrywkowych programów, takich jak chociażby Kuchenne Rewolucje czy Ugotowani, które 

zajęły dalsze miejsca. 

W dalszej kolejności zapytano ankietowanych, czy wykorzystują przepisy na potrawy 

przyrządzane przez uczestników programów. Wyniki przedstawiono na rys. 4. 

 

Rys. 4. Wykorzystywanie przepisów z programów kulinarnych (opracowanie własne) 

[Nazwa 
kategorii]

[Procentowe]

[Nazwa 
kategorii]

[procentowe]
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23%

[Nazwa 
kategorii]

[procentowe]

[Nazwa 
kategorii]

[procentowe]

Często
3%

Czasami
21%

Rzadko
30%

Nigdy
46%
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Jak można zauważyć, duża część osób oglądających programy nigdy nie zdecydowała 

się na wykonanie przyrządzanych przez uczestników programów potraw, mimo iż  

w większości przypadków zostają udostępnione dokładne przepisy. Niecała jedna czwarta 

oglądających wykorzystuje takie przepisy, co najmniej czasami. Wyniki te wskazują, iż 

badani zatrzymują się najczęściej na etapie biernego wykorzystania programów kulinarnych. 

Na końcu zbadano również akceptację konsumencką innowacyjnych wyrobów 

cukierniczych. W tym celu przedstawiono badanym opisy 8 produktów. Większość  

z wyrobów nie uzyskało akceptacji badanych, o czym świadczy stosunkowo duży udział 

skrajnie niskich ocen (w czterech przypadkach ocenę 1 przyznało, co najmniej 29% 

badanych). Aby określić poziom akceptacji innowacyjnych wyrobów cukierniczych, 

zsumowano dla każdego z respondentów wszystkie 8 ocen. Rozkład wyników dotyczących 

akceptacji nowych produktów cukierniczych przedstawia rys. 5. 

 

Rysunek 5. Poziom akceptacji innowacyjnych wyrobów cukierniczych (opracowanie własne) 

Jak można zauważyć, poziom akceptacji jest w badanej grupie dość zróżnicowany. 

Średni wynik to 39 punktów, czyli o 1 punkt mniej, niż teoretyczny wynik przeciętny, 

uzyskany poprzez zaznaczenie w każdym wypadku oceny środkowej. 

 Wpływ badanych czynników na poziom akceptacji innowacyjnych wyrobów 

cukierniczych 

Po uzyskaniu odpowiedzi na pytania dotyczące analizowanych czynników, połączono 

kolejne czynniki (neofobię ogólną, neofobię żywieniową, oglądanie programów kulinarnych 

oraz stosowanie zamieszczonych w tych programach przepisów) z poziomem akceptacji. 

W przypadku neofobii ogólnej, respondentów podzielono na trzy grupy ze względu na 

ilość uzyskanych punktów: do 20, od 21 do 25, oraz do 35 punktów. Taki podział miał 
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zapewniać, iż żadna z analizowanych grup nie będzie zbyt mało liczna. Szczegółowe wyniki 

przedstawia rys. 6. 

 

Rys. 6. Poziom akceptacji a neofobia ogólna (opracowanie własne) 

Jak wskazują wartości średnie, między obserwowanymi grupami nie istnieją większe 

różnice w poziomie akceptacji innowacyjnych wyrobów cukierniczych. Rezultat testu 

Kruskala-Wallisa (H=1,322 p=0,516) wskazuje, iż między grupami nie występują 

statystycznie istotne różnice dotyczące poziomów akceptacji. 

W następnej kolejności dokonano analizy wpływu neofobii żywieniowej na poziom 

akceptacji nowych wyrobów cukierniczych. Również w tym wypadku podzielono 

respondentów na 3 grupy. Wyniki dla każdej z grup przedstawiono na rys. 7. 

 

Rys. 7. Poziom akceptacji a neofobia żywnościowa (opracowanie własne) 

Poziom akceptacji grupy osób z wynikiem do 45 punktów i grupą respondentów  

z wynikiem nieprzekraczającym 55 punktów jest bardzo zbliżony, co może wynikać z faktu, 
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iż ankietowani musieli być podzieleni w taki sposób, aby każda z grup była odpowiednio 

liczna. Grupa wykazująca niski poziom neofobii żywieniowej uzyskała wyraźnie lepszy 

średni wynik akceptacji. Przeprowadzono test Kruskala-Wallisa (H=13,47 p=0,012), który 

wykazał, iż między grupami występują istotne statystycznie różnice. Wykonano testy post-

hoc, które pokazały, iż takowe różnice są obserwowane pomiędzy dwiema pierwszymi 

grupami, a grupą z największą skłonnością do nowych produktów spożywczych. 

Relację pomiędzy oglądaniem programów kulinarnych, a poziomem akceptacji 

innowacyjnych wyrobów cukierniczych zobrazowano na Rys. 8. Badanych podzielono na  

3 grupy: takich, którzy nie oglądają programów kulinarnych, osoby oglądające najwyżej raz 

w miesiącu oraz tych, którzy oglądają programy, co najmniej kilka razy w miesiącu. 

 

Rys. 8. Wpływ oglądania programów kulinarnych na poziom akceptacji (opracowanie własne) 

Jak można zauważyć, pomiędzy grupami osób, które z różną częstotliwością oglądały 

programy kulinarne, występuje pewne zróżnicowanie poziomu akceptacji, jednak nie 

dopatrzono się żadnego powiązania. Również wynik testu Kruskala-Wallisa (H=1,423 

p=0,491) wskazuje, iż między grupami nie istnieją statystycznie istotne różnice. 

Na końcu sprawdzono również, czy bardziej aktywne oglądanie programów 

kulinarnych, związane z późniejszym wykorzystywaniem przepisów, ma wpływ na poziom 

akceptacji innowacyjnych wyrobów cukierniczych (rys. 9). 
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Rys. 9. Stosowanie przepisów z programów kulinarnych a akceptacja (opracowanie własne) 

Z przedstawionych danych wynika, iż osoby, które wykorzystują przepisy z programów 

kulinarnych, co najmniej czasami, osiągają najczęściej ponadprzeciętny wynik na skali 

akceptacji (62% członków grupy uzyskało, co najmniej 41 punktów). Rozkład wyników 

dwóch kolejnych grup jest zaś dość podobny. Wykonano test Kruskala-Wallisa (H= 11,64 

p=0,003), który wykazał istnienie statystycznie istotnych różnic. Dalsze testy pozwoliły 

ustalić, iż owe znaczące różnice występują pomiędzy grupą, która nie używa przepisów, a tą, 

która używa ich, co najmniej czasami. 

3. Dyskusja 

Związek akceptacji wybranej grupy produktów z neofobią żywieniową był badany 

przez innych autorów, aczkolwiek głównie poprzez porównywanie skali dla neofobii 

żywieniowej i skali dla neofobii odnoszonej do wybranej grupy, jak chociażby sałatki 

owocowe czy kawa. W badaniach Ristic i innych zmodyfikowano skalę stosowaną do 

wykrywania neofobii żywieniowej, tak, aby była ona dopasowana do badania neofobii  

w stosunku do wina. Porównanie obu skal wykazało, iż skale te nie są wprawdzie 

równoważne, ale istnieje między nimi powiązanie (Ristic i in. 2016). 

Z kolei, jeśli chodzi o wpływ wykorzystania przepisów na skłonność do spożywania 

nowych produktów, podobne badania przeprowadził Allirot i inni. We wspominanym 

eksperymencie zaproponowano dzieciom udział w warsztatach, które polegały na 

przygotowaniu kilku innowacyjnych i zdrowych przekąsek. Gdy w późniejszym czasie 

proponowano dzieciom te przekąski, wybierali je oni znacznie częściej, niż ich rówieśnicy  

z grupy kontrolnej. Co więcej, dzieci zaangażowane w przygotowywanie przekąsek, 
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zdradzały również większą chęć do spożywania innych, nieznanych sobie pokarmów (Allirot 

i in. 2016) 

W innych badaniach wykazano wpływ oglądania telewizji (w tym przypadku 

kreskówek) na chęć spożywania zdrowych produktów. Dzieci oglądające kreskówkę, w której 

promowano produkty takie jak mleko i owoce, wykazywały w późniejszym czasie większą 

chęć do konsumpcji zdrowych produktów, niż dzieci oglądające kreskówki niezwiązane  

z tematyką żywienia (Goncalves i in. 2018) 

4. Wnioski 

Wprowadzanie nowych wyrobów cukierniczych na rynek, tak jak każde działanie 

innowacyjne, wiąże się z pewnym ryzykiem. Wśród czynników, mogących uniemożliwić 

wdrożenie produktu lub też zadecydować o jego nieprzyjęciu, znajduje się między innymi 

akceptacja konsumencka. Jest ona zależna od wielu elementów, wynikających nie tylko  

z cech produktu i oddziaływania społeczeństwa, ale też z psychiki i doświadczeń konsumenta. 

Jednym z czynników wpływających na konsumenta, jest tak zwana neofobia, czyli lęk 

przed przyjmowaniem nowości. W niniejszej pracy stwierdzono, iż o ile neofobia ogólna nie 

ma znaczącego wpływu na akceptację innowacyjnych wyrobów cukierniczych, o tyle niski 

poziom neofobii żywieniowej wiąże się z wyższym poziomem akceptacji. Chęć do 

degustowania nowych produktów spożywczych jest, więc nie tylko ogólną prawidłowością, 

lecz ma znaczenie także w przypadku określonych grup produktów, w tym wypadku 

wyrobów cukierniczych. 

Dalsze badania wykazały, iż częstotliwość oglądania programów kulinarnych nie 

zmienia istotnie poziomu akceptacji. Dzieje się tak najprawdopodobniej, dlatego, że osoby 

oglądające przygotowywane przez uczestników programów potrawy traktują je, jako coś 

niezwykłego, nie myśląc nawet, iż sami mogliby je degustować. Jeśli respondenci próbowali, 

chociaż czasami wykorzystywać przepisy podane w programach kulinarnych, to wykazywali 

oni znacząco wyższą akceptację, niż ci badani, którzy korzystali z programów jedynie w 

sposób bierny. 
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Streszczenie 
W artykule przedstawione zostały wybrane instrumenty Lean Manufacturing (LM) oraz przykłady ich wdrożenia 
w różnych organizacjach. Pierwszym z nich jest metoda 5S, która niezwykle często jest uznawana za jeden  
z głównych fundamentów Lean Manufacturing. Następnym jest system kart – Kanban, który służy do 
usystematyzowania przepływu materiałów w przedsiębiorstwie oraz do minimalizacji zapasów produktów w 
toku. Główną zaletą tego systemu jest dostarczanie komponentów i materiałów bezpośrednio do miejsca, gdzie 
są potrzebne. Ostatnim narzędziem, przytoczonym w artykule, jest SMED, służący do skracania czasu 
przezbrojeń maszyn poprzez obserwację procesu produkcyjnego i dążenie do zmiany przezbrojeń wewnętrznych  
w przezbrojenia zewnętrzne. Wdrożenie omówionych instrumentów w wybranych przedsiębiorstwach, we 
wszystkich analizowanych przypadkach zakończyło się sukcesem i osiągnięciem oczekiwanych wyników, co 
świadczy m.in. o ich aktualności i niezawodności. 
 
Słowakluczowe: Lean Manufacturing, 5S, Kanban, SMED 
 

Lean Manufacturing tools and their practical use 
 
Summary 
This article shows chosen Lean Manufacturing tools and their implementations by manufacturers. First tool is 
5S, which is fundamental to implement Lean Manufacturing. Next one is Kanban, which is used to 
systematization of material flow for reducing production in progress stock. The main advantage of this system is 
supplying components and materials directly to the place where they are needed. The last tool is SMED, which is 
used for shortening exchange die by observing production process. Implementation of these methods ended 
successfully, which confirms reliability of these methods. 
 
Keywords: Lean Manufacturing, 5S, Kanban, SMED 
 
1. Wstęp 

Lean Manufacturing (ang.) (LM) oznacza szczupłą produkcję i jest nowoczesnym 

podejściem do zarządzania procesami produkcyjnymi. Odchudzoną produkcję wszechobecnie 

uważa się za zbiór instrumentów, które odpowiednio wdrożone pozwalają na zredukowanie 

marnotrawstwa (Wilson 2010), które zostały zidentyfikowane przez ojca Systemu 

Produkcyjnego Toyoty (Toyota Production System - TPS), T. Ohno (Tab. 1.). 

Tabela 1. Główne typy marnotrawstwa (muda) (Ohno i in. 1988) 

Rodzaj 
marnotrawstwa 

Opis 

Nadprodukcja Wytwarzanie większej ilości wyrobów niż wymaga tego klient. 

Zapasy Jest to wynik nadprodukcji. Powoduje zwiększenie kosztów magazynowania. 

Naprawy/braki Wynik popełniania błędów w procesie produkcyjnym. 

Zbędne ruchy Niepotrzebny ruch operatora, który powoduje wydłużenie procesu. 

Błędy w procesie 
produkcyjnym 

Źle zaplanowany proces produkcyjny powodujący dodatkowe koszty. 

Czas oczekiwania Czasy przezbrojeń maszyn, napraw, transportu. 

Zbędny transport Źle zaplanowane korytarze transportowe. 
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TPS jest unikalnym podejściem do procesu produkcyjnego i w zasadzie stanowi 

podstawę tego, co w dzisiejszych czasach jest znane, jako Lean Manufacturing, tj. szczupła 

(odchudzona) produkcja (Liker 2016). Celem niniejszego artykułu jest zatem przedstawienie 

wybranych instrumentów Lean Manufacturing wraz z przykładami ich wdrożenia w różnych 

przedsiębiorstwach produkcyjnych. 

2. Narzędzia Lean Manufacturing 

Pierwszym instrumentem LM, który wyróżniono w artykule jest metoda 5S, polegająca 

na usprawnianiu efektywności pracownika na jego stanowisku. Wyrażenie 5S stanowi 

określenie skrótów pięciu wyrazów pochodzących z języka japońskiego, co zaprezentowano 

wraz z tłumaczeniem w Tab. 2. 

Tabela 2. Etapy w metodzie 5S (Urbaniak 2004, s. 197-200) 

Rozwinięcie 5S Znaczenie w języku polskim 

Seiri Selekcja 

Seiton Systematyka 

Seiso Sprzątanie 

Seiketsu Standaryzacja 

Shitsuke Samodyscyplina 

Pierwszym krokiem jest selekcja, czyli identyfikacja materiałów, narzędzi, sprzętów, 

które są konieczne do wykonania zadania. Poprzez selekcję eliminuje się wszystkie zbędne 

przedmioty ze stanowiska pracy, co pomaga utrzymać koncentrację pracownika tylko na 

wykonywanym zadaniu. Drugim „S” jest systematyka. Oznacza to wizualizację miejsca pracy, 

co przejawia się w zastosowaniu tablicy cieni czy oznaczenia dróg transportowych 

odpowiednimi kolorami, tak, aby uniknąć pomyłek operatorów. Kolejnym krokiem jest 

posprzątanie stanowiska pracy. Regularne utrzymywanie czystości maszyn i innych 

elementów jest niezbędne, aby pracownik mógł wykorzystać pełnię swoich możliwości. 

Przedostatnim krokiem jest standaryzacja, do której zaliczyć należy procedury, instrukcje oraz 

praktyki, pozwalające na utrzymanie poprzednich 3S. Ostatnim krokiem jest samodyscyplina, 

która w zasadzie stanowi najtrudniejszy etap omówionej metody, gdyż wymaga nie tylko 

bezwzględnego przestrzegania poprzednich 4S (Urbaniak 2004), ale również zmiany sposobu 

myślenia, przyzwyczajeń oraz stosowanych praktyk. 

Kolejnym instrumentem niezwykle często stosowanym wśród przedsiębiorstw 

produkcyjnych jest Kanban. Po raz pierwszy termin ten zastosował twórca Toyota 

ProductionSystem, T. Ohno. Aby zrozumieć to wyrażenie, należy je rozdzielić na dwa słowa. 

Pierwszym z nich jest „kan”, co w języku japońskim oznacza „widoczny”, a drugim jest 
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„ban”, czyli „kartka papieru”. „Kanban” oznacza, więc widoczną kartkę papieru. Anderson 

(2010) zdefiniował system Kanban „jako złożony system adaptujący, który cechuje się 

graficznym przedstawieniem procesu, ograniczaniem pracy w toku, regułami postępowania  

i zarządzaniem przepływem pracy”. W Tab. 3. zaprezentowano podstawowe zasady wraz  

z funkcjami, jakimi należy się kierować w systemie Kanban. 

Tabela 3. Sześć zasad Kanban (Apreutesei i in. 2010, s. 164) 

Lp.   Zasada Funkcja 
1. Późniejszy proces odnosi się do procesu 

poprzedniego i oznacza pobranie odpowiedniej 
ilość sztuk pokazanej w karcie Kanban. 

Zapewnienie informacji dotyczących poboru i 
transportu. 

2. Poprzedni proces wytwarza przedmioty, 
natomiast kolejność pobierania zasugerowana jest 
przez kartę Kanban. 

Zapewnienie informacji o produkcie  
i niwelowanie nadprodukcji. 

3. Żaden przedmiot nie powinien być wytworzony 
lub przenoszony bez karty Kanban. 

Niwelowanie nadprodukcji i zbędnego 
transportu. 

4. Zawsze powinno się powiązać kartę Kanban 
z dobrami. 

Standaryzacja pracy. 

5. Wadliwe produkty nie mogą być wysłane do 
kolejnego procesu. 

Optymalizowanie procesu produkcyjnego. 

6. Zmniejszenie ilości kart Kanban zwiększa ich 
czułość. 

Redukcja zapasów powoduje zmniejszenie 
odpadów i zwiększa czułość systemu 
produkcyjnego. 

Za twórcę SMED (Single Minute Exchange of Dies), podobnie jak w przypadku 

systemu Kanban, uznawany jest T. Ohno, którego głównym zamiarem było zaprojektowanie 

systemu, polegającego na skróceniu czasu przezbrojeń maszyn do niezbędnego minimum.  

I tak też się stało. T. Ohno skrócił czas przezbrajania maszyn z jednego dnia, do zaledwie 

trzech minut. Na uwagę zasługuje, zatem nazwa metody, która sugeruje, iż przezbrojenie 

powinno odbywać się w czasie mniejszym niż 10 minut. Warto zatem podkreślić, iż obecnie 

wymienia się dwa typy przezbrojeń: wewnętrzne i zewnętrzne (Yash i in. 2012). 

Przezbrojenia wewnętrzne mogą zachodzić tylko w momencie, kiedy maszyna jest 

zatrzymana, natomiast zewnętrzne mogą występować nawet podczas pracy maszyny. Wynika 

z tego, że powinno dążyć się do stanu, gdzie wszystkie, lub większość maszyn w systemie 

produkcyjnym podlegają przezbrojeniom zewnętrznym, tak, aby nie tracić czasu na 

wyłączanie i włączanie maszyny. Teoretyczny proces wdrażania SMED przedstawiono na rys. 

 

Rys. 1. Proces wdrażania SMED (Yash i in. 2012,) 

Obserwacja aktualnego stanu 
rzeczy 

Odróżnienie zewnętrznych od 
wewnętrznych przezbrojeń 

Ciągłe szkolenia operatorów Wizualizacja procesu zmiany 
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3. Praktyczne wdrożenie narzędzi Lean Manufacturing w przedsiębiorstwach 

 Metoda 5S w firmie produkującej uszczelki 

Pierwszym przykładem wdrożenia jednego z instrumentów LM jest implementacja 

metody 5S w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Główną działalnością badanej firmy jest 

zarówno produkcja uszczelek, wytłumień przemysłowych, włóknin, jak i obróbka metali. 

Poddane badaniu przedsiębiorstwo zatrudnia 70 pracowników i jest dostawcą takich 

przedsiębiorstw jak: Electrolux, Fiat czy Indesit (Kuczyńska-Chałada 2017). 

Wdrożenie metody 5S w badanym przedsiębiorstwie rozpoczęto od przeprowadzenia 

ankiety wśród pracowników. W celu dokładnego zrozumienia postawy kadry pracowniczej na 

temat organizacji stanowisk pracy oraz utrzymania porządku na hali produkcyjnej, podjęto 

decyzję o przeprowadzeniu dwóch ankiet. Pierwsza z nich została skierowana do 

pracowników produkcji wytłumień przemysłowych, natomiast druga do kadry kierowniczej  

i zarządzającej przedsiębiorstwem. W pierwszej ankiecie udział wzięło 45 pracowników 

produkcyjnych, natomiast w ankiecie drugiej 10 osób pełniących funkcję kierowniczą. Wyniki 

obu ankiet zaprezentowano w Tab. 4. 

Tabela 4. Wyniki ankiet przeprowadzonych w przedsiębiorstwie produkującym uszczelki (opracowanie własne 
na podstawie: Kuczyńska-Chałada 2017) 

Ankieta pierwsza Ankieta druga 
 79% badanych osób odpowiedziało, że bałagan 

stanowi przeszkodę w wykonywanych 
czynnościach, a 18% uważało, że nie stanowi 
żadnego problemu, 

 69% badanych pracowników odpowiedziało, że 
kadra kierownicza wymaga utrzymania porządku 
po zakończonej pracy. Wywnioskować można, że 
polecenia nie są wykonywane,  
a pracownicy podając powód, mówią o zmęczeniu  
i kwestii przyzwyczajenia, 

 73% badanych pracowników odpowiedziało, że 
nigdy nie słyszała o metodzie 5S oraz nie wie na 
czym polega, a 27% potwierdziło znajomość 
metody 5S, 

 79% badanych pracowników potwierdza gotowość 
na zmiany, bałagan na stanowisku pracy im 
przeszkadza i nie chcą dłużej pracować  
w takich warunkach. 

 80% odpowiedziało, że wie czym jest 
metoda 5S, a 20% odpowiedziała przecząco, 
co oznaczałoby odbycie szkoleń ze 
znajomości działania 5S, 

 100% odpowiedziało, że istnieje możliwość 
przeprowadzenia szkoleń. Gdyby kadra 
kierownicza nie wyraziła chęci na szkolenia, 
wdrożenie metody 5S byłoby niemożliwe, 
biorąc pod uwagę ilość pracowników, 
którzy nie wiedzą czym jest ta metoda, 

 100% odpowiedziało, że nie ma 
przeciwwskazań do przeprowadzenia zmian 
w przedsiębiorstwie. 

 

Podsumowując z przeprowadzonych ankiet wynika, iż najsłabszym punktem badanego 

przedsiębiorstwa był nieporządek na stanowiskach pracy oraz na hali produkcyjnej, a także 

brak znajomości metody 5S, co wskazuje na konieczność przeprowadzenia szkoleń w badanej 

organizacji. 

W związku z powyższym, w badanym przedsiębiorstwie, zaplanowano zadania  

i terminy niezbędne do wdrożenia metody 5S, co przedstawiono w Tab. 5.  
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Tabela 5. Czas trwania zadań w ramach wdrożenia 5S w badanym przedsiębiorstwie (Kuczyńska-Chałada 2017) 

Zadanie Liczba dni 

Szkolenie – metoda 5S 14 

Przegląd wszystkich stanowisk pracy 7 

Wybór członków zespołu wdrożeniowego 5S 4 

Sporządzenie planu wydatków 9 

Usunięcie odpadów poprodukcyjnych z magazynu 21 

Wybór stanowisk pracy do wdrożenia 5S 4 

Przygotowanie materiałów wizualizujących stanowisko 10 

Segregacja przedmiotów na stanowiskach 7 

Sprzątanie 14 

Przygotowanie kart kontrolnych 7 

Przygotowanie tablicy informacyjnej 3 

Przygotowanie formularzy 14 

Pierwszym etapem wdrożenia metody 5S było szkolenie, w którym udział wzięło 30 

pracowników. Podczas szkolenia omówiono następujące kwestie: istotę, działanie i cel 

metody, korzyści z 5S, przekonanie pracowników odnośnie słuszności wdrożenia metody, 

praktyczne zastosowanie 5S, wstępną koncepcję oraz jak metoda ta funkcjonowałaby  

w przedsiębiorstwie (Kuczyńska-Chałada 2017). 

Po szkoleniu skupiono się na obserwacji pracowników w trakcie wykonywania ich 

pracy na hali produkcyjnej. Zauważono, że poza kilkoma pracownikami nikt nie dbał  

o porządek na stanowisku pracy, a kadra kierownicza podczas zmiany tylko dwukrotnie 

kontrolowała zrealizowaną pracę. Narzędzia nie miały wyznaczonych miejsc składowania,  

a kartony z klejem do produkcji wytłumień znajdowały się na środku hali. W związku  

z powyższym, uporządkowanie magazynu stało się kluczowym krokiem w ramach 

przygotowań do włączenia metody 5S w przedsiębiorstwo. Ponadto poważnym problemem 

firmy było nadmierne wytwarzanie odpadów poprodukcyjnych. W zakładzie nie dbano o to, 

by były one regularnie wynoszone. Wyniesienie owych odpadów pozwoliło jednak na 

uzyskanie dodatkowej przestrzeni potrzebnej do rozpoczęcia działań do wdrożenia 5S 

(Kuczyńska-Chałada 2017). 

W celu zidentyfikowania i wyeliminowania zbędnych narzędzi, stworzono czerwoną 

etykietę, której przeznaczeniem było oznakowanie przedmiotów potrzebnych, niepotrzebnych 

i uszkodzonych. Zmiany obejmowały wyznaczenie linii poruszania się oraz miejsc 

postojowych dla wózków widłowych, wprowadzenie tablicy cieni dla narzędzi pracowników, 

wskazanie miejsca na odpady i środki czystości oraz wyznaczenie miejsc składowania 

półwyrobów. Komfort i bezpieczeństwo pracy zostały zwiększone poprzez zdjęcie zwojów  

z dużych wysokości. Stworzono także instrukcje postępowania dla każdej czynności podczas 
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działań 5S, które umiejscowiono tak, aby każdy z pracowników miał do niej dostęp  

w dowolnym czasie (Kuczyńska-Chałada 2017). 

 System Kanban w firmie z branży AGD 

Kolejnym przykładem wdrożenia instrumentów Lean Manufacturing jest zastosowanie 

systemu Kanban w przedsiębiorstwie produkcyjnym z branży AGD. Analizowana firma 

zajmuje się produkcją elektrycznych i elektromechanicznych sterowników oraz 

projektowaniem zintegrowanych rozwiązań dla producentów urządzeń AGD. Problemem 

firmy był brak przepływu informacji pomiędzy działem planowania a magazynem, co 

prowadziło do gromadzenia nadmiernego zapasu przy linii produkcyjnej bądź do wydawania 

zbyt małej ilości zapasu, przez co występowały zakłócenia w procesie produkcyjnym. 

Proces produkcyjny w analizowanym przedsiębiorstwie składał się z 3 głównych 

etapów: SMT 2 &THT 3 , FA 4  oraz TEST. Zastosowana technika produkcyjna typu ,,push” 

prowadziła do długich czasów produkcyjnych, kolejek, nadmiernego zapasu produkcji w toku 

oraz niskiej kontroli zleceń. 

Przedsiębiorstwo w celu podniesienia wydajności w pracy, obniżenia kosztów skrócenia 

terminów realizacji zleceń, redukcji zbędnych ruchów oraz ograniczenia poziomu braków 

wprowadziło dwukartowy system Kanban, łączący produkcję i przemieszczanie materiałów 

pomiędzy gniazdami. Zgodnie z zasadą systemu ,,pull”, popyt jest inicjowany w dolnej części 

łańcucha dostaw, po czym następuje cała sekwencja działań (Rakoczy 4/2015): 

1. pobranie materiału z gniazda TEST, 

2. pobranie materiałów do produkcji przez gniazdo TEST, 

3. pobranie przetworzonych materiałów z gniazda FA poprzez popyt w gnieździe TEST, 

4. pobranie przetworzonych materiałów z gniazda FA sygnalizujące rozpoczęcie 

produkcji w gnieździe SMT&THT, 

5. pobranie materiałów do produkcji przez SMT&THT. 

Następnie dokonano wielu obliczeń niezbędnych do oceny wdrażanego systemu 

Kanban. Posługując się założeniami autora R.S. Louisa, zebrano następujące dane: liczbę 

materiałów produkowanych w danym procesie (linii/gnieździe produkcyjnym), czas 

przezbrojenia, odsetek wybrakowanych materiałów, przestoje maszyn i urządzeń, średnie 

dzienne zapotrzebowanie na podstawie danych zebranych w przeszłości przez ostatnie  

3 miesiące i prognoz na kolejne 3 miesiące, a także czasy cyklu produkcji zmierzone 

                                                           
2ang. surface mount technology - montażpowierzchniowy 
3ang. through-hole technology - montażprzewlekany 
4ang. final assembly – montażkońcowy 
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fizycznie, tj. rozumiane, jako czasy, które upływają pomiędzy wyjściem kolejnych sztuk 

produktu z danego procesu (operacji), grupy procesów lub strumienia wartości (Rakoczy 

4/2015). 

Rezultatem zebranych danych były informacje przedstawione w Tab. 6. (Rakoczy 

4/2015). W gnieździe SMT&THT wytwarzanych było 8 różnych modeli. Czas przezbrojenia 

wynosił 10 min., ponadto założono 3 zmiany od poniedziałku do piątku i dodatkowo 5 zmian 

w soboty i niedziele (razem 20 zmian tygodniowo). Do planowanych przestojów należałoby 

również zaliczyć (25 min. na zmianę): 1 przerwę 15 min. i 2 przerwy po 5 min. na 

czyszczenie podczas zmiany. W zakładzie nie było wdrożone TPM, przez co średnio 

przypadało 20 zmian postoju maszyny na zmianę. Dodatkowo wybrakowane materiały 

kształtowały się w firmie na poziomie 2 %. 

Tabela 6. Arkusz danych procesu (Rakoczy 4/2015) 
Nazwa 
części 

Średnie zapotrzebowanie 
produkcji w danym okresie 

(dzienne) 

Ilość w 
kontenerze 

Odsetek 
wybrakowanych 

materiałów 

Czas 
cyklu 
(min) 

Czas 
przezbrojenia 

(min) 

A 0 16 2% 0,3528 10 

B 0 

C 1 247 

D 585 

E 898 

F 0 

G 301 

H 0 

Suma czasu przezbrojenia wynosi 80 minut 

W kolejnym kroku dokonano obliczeń niezbędnych do wyznaczenia ilości kart  

w systemie Kanban, co zaprezentowano w Tab. 7. 

Tabela 7. Arkusz obliczeniowy Kanban – produkcja (Rakoczy 4/2015) 
Nr części Nazwa Efektywne 

zapotrzebo
wanie 

Czas wymagany do 
produkcji (min) 

Zapas 
bezpieczeństwa 

Ilość 
uzupełniania 

713027 A 0 0 0 0 
713027 B 0 0 0 0 
713035 C 1 273 449 204 1 273 
713043 D 598 211 96 598 

713051 E 916 323 147 916 
713059 F 0 0 0 0 
713017 G 307 108 49 307 

713075 H 0 0 0 0 
 SUMA 3 094 1 092   
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Tabela 7. c.d. (Rakoczy 4/2015) 
Nr części Nazwa Ilość poj. w 

zap. bezp. 
Ilość poj. 
uzupełniania 

Ilość kart Kanban Maksymalny poziom 
zapasów w systemie 

713027 A 0 0 0 0 
713027 B 0 0 0 0 
713035 C 13 80 92 1 477 
713043 D 6 37 43 694 
713051 E 9 57 66 1 063 
713059 F 0 0 0 0 
713017 G 3 19 22 356 
713075 H 0 0 0 0 
 SUMA 31 193 224 3 589 

Na podstawie wzorów zaproponowanych przez J.M. Gross'a i K.R. Mcinnis'a 

otrzymano konieczne do wdrożenia systemu Kanban wyniki, które przedstawiono w Tab. 8. 

Tabela 8. Wyniki (opracowanie własne na podstawie Rakoczy 4/2015) 

Czas dostępny: 1305 Zapas bezpieczeństwa: 0,16 
Całkowity czas zmiany: 1440 Czas wymagany do produkcji: 1092 
Planowane przestoje: 75 Średni zapas: 0,58 dnia 
Nieplanowane przestoje: 60  
Średni czas przepływu karty: 0,37 ~ 1  

Na podstawie otrzymanych w Tab. 8. obliczeń wynika, że na potrzeby organizacji 

należało zaprojektować 224 karty Kanban dla 8 modeli, z czego 31 na liczbę pojemników  

w buforze, a 193 na ilość pojemników uzupełnianych. Zapas maksymalny (stanowiący: 

wielkość pojemnika x liczba kart Kanban) wynosił natomiast 3589 szt. Dodatkowo zapas 

uzupełniany był w ciągu 1 dnia, a średni zapas wystarczał na 0,58 dnia. 

W wyniku zastosowania systemu kart Kanban przedsiębiorstwo osiągnęło założone cele 

oraz podjęło decyzję o wdrożeniu tego systemu dla pozostałych materiałów. Dzięki sukcesowi 

wdrożenia tego instrumentu, przedsiębiorstwo zdecydowało się także na wdrożenie innych 

metod zarządzania, jakością, m.in. takich jak 5S, SMED, czy analiza MUDA (Rakoczy 

4/2015). 

 Skrócenie czasu przezbrojeń poprzez działania SMED 

Ostatnią z wybranych metod ulepszenia procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie 

jest SMED (Single Minute Exchange of Die). Główną działalnością analizowanego 

przedsiębiorstwa jest produkcja przecieru warzywnego. Tygodniowa produkcja wynosiła 290 

ton, a teoretyczna wydajność produkcji linii to 21 ton produktu na zmianę, co według 

wyników przedstawionych w Tab. 9. dawało możliwość wyprodukowania 315 ton produktu  

w ciągu pięciu dni roboczych (Chabowski i in. 2016). 
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Tabela 9. Wydajność linii produkcyjnej (Chabowski i in. 2016) 
 Ilość roboczo-

godzin 
Teoretyczna 
zdolność 
produkcyjna 

Rzeczywista 
zdolność 
produkcyjna 

Rzeczywista 
zdolność 
produkcyjna 
(przezbrojenie i 
mycie) 

Zmiana 8 21 18 18 

Doba 24 63 54 36 

Tydzień (5 dni) 120 315 270 180 

Tydzień (7 dni) 168 441 378 252 

OEE - 100% 86% 57% 

Uwzględniając mycie, przezbrojenia i wszelkiego rodzaju awarie, rzeczywista zdolność 

produkcyjna wynosiła 180 ton na tydzień (5 dni). W rezultacie, konieczne było realizowanie 

części zamówień przez podwykonawcę oraz produkowanie w weekend, co oznaczało większe 

koszty wytwarzania i mniejsze zyski przedsiębiorstwa (Chabowski i in. 2016). 

 
Rys. 2. Czynniki wpływające na zdolność produkcyjną linii produkującej przecier (Chabowski i in. 2016) 

Stosunek teoretycznych możliwości do osiąganej wydajności produkcyjnej określany jest 

przez wskaźnik OEE (OverallEquipmentEffectiveness). 

Tabela 10. Analiza finansowa stanu obecnego (Chabowski i in. 2016) 
 Stawka standardowa Stawka nadgodziny 
Wartość roboczogodziny 20 zł 40 zł 
Ilość godzin w tygodniu 
(produkcja) 

1640 rbh 656 rbh 

Ilość godzin w tygodniu 
(utrzymanie ruchu) 

80 rbh 32 rbh 

Razem 1720 rbh/tydz. 588 rbh/tydz. 
Wartość tygodniowa 34 400 zł 27 520 zł 
Liczba tygodni w roku 52 52 
Wartość roczna 1 788 800 zł 1 431 040 
Razem 3 219 840 

OEE; 57%

Praca Jałowa; 4%Awarie; 2%

Drobne 
zatrzymania; 3%

Straty szybkości; 
3%

Odrzuty; 1%

Poprawki; 1%

Mycie i 
przezbrojenia; 

29%
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Podczas analizy finansowej (zaprezentowanej w Tab. 10.) wykazano, że skrócenie czasu 

przezbrojenia i mycia (26% czasu dostępności linii), powinno zwiększyć możliwości 

produkcyjne linii i wyeliminować konieczność użycia podwykonawcy. 

Po dokładnej analizie obecnej sytuacji, rozpoczęto działania mające na celu wdrożenie 

SMED. Analiza opierała się na harmonogramie stworzonym na podstawie obserwacji  

i instrukcji operacyjnych. Wykazano, że wszystkie czynności realizowane są szeregowo, co 

oznacza, że każda kolejna operacja rozpoczyna się zaraz po zakończeniu operacji poprzedniej. 

Optymalizacja procesu przezbrojenia, polegająca na równoległym realizowaniu części 

zadań, minimalizuje czas oczekiwania. W związku z tym, iż żadna z czynności nie była 

realizowana w trakcie prowadzonej produkcji (np. przygotowanie narzędzi, opakowań), 

harmonogram był podstawą do zdefiniowania czynności wewnętrznych i zewnętrznych, 

zgodnie z założeniami SMED. W Tab. 11. przedstawiono czasy realizacji poszczególnych 

operacji, które przeanalizowano w celu weryfikacji harmonogramu (Chabowski i in. 2016). 

Tabela 11. Zestawienie czasów trwania operacji przezbrojenia (Chabowski i in. 2016) 
Lp. Nazwa operacji Czas 

trwania 
(min) 

Lp. Nazwa operacji Czas 
trwani
a (min) 

1 Przygotowanie do przezbrojenia, 
kompletowanie niezbędnych 
narzędzi 

10 20 Montaż zaworów 7 

2 Chłodzenie zamykarki i 
oczyszczanie stanowiska z wieczek 

3 21 Montaż czujnika 2 

3 Płukanie ręczne i studzenie 10 22 Montaż skoków 8 
4 Demontaż zaworów i tłoków 40 23 Montaż ślimaków 1 
5 Mycie zaworów, tłoków, lejków 70 24 Regulacja głównej prowadnicy 

ślimaka 
3 

6 Płukanie dozownicy 1 25 Montaż łańcucha napędu 
ślimaka 

2 

7 Demontaż dozownicy zewnętrznej i 
lejków 

10 26 Montaż osłony ślimaka i 
gwiazdy wejścia 

3 

8 Demontaż osłon łańcuchów, 
gniazda, ślimaka, czujnika 

50 27 Montaż lejków 40 

9 Demontaż dużej gwiazdy 30 28 Montaż prowadnic 
wewnętrznych i osłony wejścia 

6 

10 Demontaż rozwidlenia 1 29 Przygotowanie słoików 2 
11 Ustawienie wysokości i szerokości 

pasków zamykarki z obydwu stron 
15 30 Regulacja wsadu 2 

12 Ustawienie aparatu zamykającego 5 31 Rozgrzanie zamykarki 5 
13 Napełnienie zasobnika wieczek 1 32 Montaż osłony łańcucha 3 
14 Mycie gwiazd i prowadnic osłon 14 33 Próby dozownicy i zamykarki 2 
15 Ustawienie prowadnic myjki i 

dozownika 
19 34 Dezynfekcja linii 30 

16 Mycie pianowe dozownicy 50 35 Transport surowca na 
stanowisko dozowania 

15 

17 Montaż rozwidlenia 1 36 Ponowna regulacja wsadu 2 
18 Montaż dużej gwiazdy 14 37 Kontrola i drobne regulacje 2 
19 Montaż małych gwiazd 1    
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Ustalono także, iż role poszczególnych osób biorących udział w przezbrojeniu i myciu 

są ściśle przypisane do określonych zadań (Tab. 12.). 

Tabela 12. Zakres odpowiedzialności (Chabowski i in. 2016, s. 512) 

 Operatorzy Mechanicy 

3 osoby 2 osoby 

Przygotowanie 46 min 46 min 

Demontaż/montaż X 219 min 

Mycie 165 min X 

Regulacje 50 min 50 min 

W Tab. 12. wykazano, że operatorzy nie brali udziału w montażu i demontażu, a mechanicy  

w myciu. Oznacza to, że trzech operatorów przez 219 minut i dwóch mechaników przez 165 

minut (łącznie 384) zajmowało się innymi operacjami niezwiązanymi z przezbrajaniem  

i myciem, co zdecydowanie było czasem straconym. 

Po przeprowadzeniu badań i licznych analiz rozpoczęto implementację, której celem 

było skrócenie wykonywanych operacji w procesie przezbrajania i mycia linii produkcyjnej. 

Na podstawie analizy technicznej urządzeń przygotowano listę zmian, które przedstawione 

zostały w Tab. 13. 

Tabela 13. Zestawienie wprowadzonych zmian (Chabowski i in. 2016, s. 513-514) 

Lp. Czynność Stan 
obecny 
(min) 

Stan przyszły 
(min) 

1 Mycie zaworów, tłoków i lejków 70 40 

2 Demontaż osłon łańcuchów gwiazdy, ślimaka i czujnika 50 30 

3 Demontaż prowadnicy zewnętrznej i lejków 10 5 

4 Mycie dozownicy 50 20 

5 Ustawienie szerokości i wysokości pasków zamykarki po obu stronach 
+ paski 

15 5 

6 Przestawienie prowadnic 19 10 

7 Demontaż dużej gwiazdy 30 10 

8 Regulacja górnej prowadnicy ślimaka 3 0 

9 Montaż osłony ślimaka i gwiazdy wejścia 3 1 

10 Montaż osłony łańcucha 3 1 

11 Montaż prowadnic wewnętrznych i osłon wejścia 6 2 

 SUMA 259 124 

 RÓŻNICA  135 
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W wyniku wprowadzenia metody SMED w przedsiębiorstwie zaoszczędzono 135 minut 

w procesie przezbrojeń (Chabowski i in. 2016). 

4. Wnioski 

Lean Manufacturing bez wątpienia jest jedną z właściwych dróg podążania 

przedsiębiorstw produkcyjnych. Szczupła produkcje dostarcza, bowiem to, czego inne 

koncepcje nie są w stanie zapewnić. Przykładowo metoda 5S pozwala usprawnić pracę 

operatorów, system Kanban przepływ materiałów, natomiast metoda SMED znacznie skraca 

czas przezbrojeń, co niegdyś było jedną z głównych bolączek produkcji. Dzięki zastosowaniu 

tych metod, jak wykazały analizowane w artykule casestudy, przedsiębiorstwa mogły 

stosunkowo łatwo zwiększyć wydajność i efektywność własnego systemu produkcyjnego. 

Wdrożenie tych instrumentów, pomimo faktu, iż jest niekiedy związane z długim czasem 

implementacji, z pewnością jest opłacalne, gdyż pracownicy efektywniej wykorzystują swój 

czas pracy, co bezpośrednio przekłada się, na jakość oferowanego produktu i mniejsze koszty 

dla przedsiębiorstwa. 
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Streszczenie 
Artykuł podejmuje problematykę związaną z realiami życia mieszkańców bloku socjalnego. Celem pracy było 
określenie występowania wykluczenia społecznego wśród osób badanych. W części teoretycznej ukazane są 
aspekty związane z terminologią dotyczącą tematu, z postrzeganiem osób wykluczonych oraz związkiem 
pomiędzy występowaniem omawianego zjawiska a mieszkaniem w skupiskach biedy. Część badawcza stanowi 
analizę deklarowanej sytuacji osób ankietowanych, doświadczanych przez nich problemów oraz odczuwania 
wykluczenia społecznego. Badania ilościowe przeprowadzone zostały w bloku socjalnym przy ul. Młodej 4  
w Kielcach. Mieszkańcy skupisk biedy narażeni są na wykluczenie społeczne, a co się z tym wiąże również na 
doświadczanie różnego rodzaju problemów związanych z funkcjonowaniem w środowisku zamieszkania.  

 
Słowa kluczowe: wykluczenie społeczne, skupisko biedy, blok socjalny 
 

Risk of social exclusion among inhabitants of poverty centres 
 
Summary 
The article deals with the issues related to the realities of life of the residents of the social bloc. The aim of the 
study was to determine the occurrence of social exclusion among the subjects. The theoretical part presents 
aspects related to terminology of the subject, to the perception of the excluded and to the relationship between 
the occurrence of the discussed phenomenon and living in centres of poverty. The research part is an analysis of 
the declared situation of the respondents, the problems they experience and the feeling of social exclusion. 
Quantitative tests were carried out in the social unit at Młoda 4 in Kielce. Inhabitants of poverty centres are 
exposed to social exclusion, and thus also to various types of problems related to functioning in the living 
environment. 
 
Keywords: social exclusion, poverty centres, social blocs 
 
1. Wstęp 

 „Wykluczeni nie są wyzyskiwani, ale są odrzuceni, są niepotrzebnymi resztkami” 

papież Franciszek 

Środowisko życia człowieka warunkuje jego funkcjonowanie, a zatem wpływa 

bezpośrednio na jego osobowość i doświadczenia. W przypadku przyjaznego otoczenia, np. 

rodziny spełniającej swoje funkcje, społeczeństwa wspierającego aktywne radzenie sobie  

z problemami, człowiek doświadcza poczucia bezpieczeństwa, nabywa umiejętności 

niezbędnych do podejmowania działań na rzecz dobra ogółu oraz ma szansę przekazywania 

pozytywnych wzorców. 

Wpływ środowiska jest niezwykle istotny również w odniesieniu do jednostek i grup 

żyjących w dysfunkcyjnym otoczeniu. Negatywne zachowania obserwowane zwłaszcza  

w okresie dzieciństwa mogą odcisnąć trwałe piętno na całym dorosłym życiu człowieka. 

Ubóstwo, bezrobocie czy uzależnienia nie tylko utrudniają prawidłowy rozwój, ale również 

spychają ludzi na tzw. margines społeczny. Osoby wychowujące się i żyjące w środowiskach 



 

169 
 

dotkniętych różnorodnymi problemami i patologiami życia społecznego narażone są na 

wykluczenie społeczne i marginalizację. 

2. Skupiska biedy jako grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Dawniej wykluczenie społeczne traktowane było, jako jedna z kategorii ubóstwa, 

współcześnie podkreśla się również jego rangę w procesie reintegracji społecznej. 

Występowanie złożonych problemów z zakresu ubóstwa nie staje się już wówczas jedynym 

przedmiotem zainteresowań polityki społecznej, gdyż pomoc w uzyskaniu dochodów nie 

rozwiązuje wszystkich kłopotów. Długotrwałe izolowanie się od społeczeństwa wymaga, 

bowiem podjęcia dodatkowych działań celem ułatwienia powrotu do pełnego uczestnictwa w 

życiu społecznym i integracji środowiska. 

Wykluczenie społeczne definiować można, jako „problem utraty podstawy społecznego 

zakorzenienia jednostek, sposobów ich angażowania się w życie zbiorowe i korzystania ze 

związanych z tym uprawnień” (Frieske 2002). Można, zatem przyjąć, iż oznacza ono brak lub 

utrudniony dostęp do instytucji uznawanych za ważne, niekiedy dotyczyć może również 

dostępu o gorszej jakości. 

Problem wykluczenia społecznego może być kojarzony z człowiekiem, który na skutek 

niesprzyjających okoliczności, niezależnych od niego, nie może w pełni uczestniczyć w życiu 

społecznym. Oznaczałoby to, iż zjawisko to dotyczyć będzie wyłącznie osób dotkniętych 

ograniczeniami, na które nie miały wpływu. Tymczasem, wykluczenie społeczne rozpatrywać 

można w dwóch wymiarach - jako osobę wykluczoną, która odrzucona jest przez 

społeczeństwo w wyniku naruszania jej praw (homoseksualiści, mniejszości narodowe, osoby 

niepełnosprawne) lub w wyniku dobrowolnego wyboru stylu życia pozbawionego 

przestrzegania norm panujących w tej zbiorowości (przestępcy, alkoholicy, narkomani) 

(Jaworska 2013). 

Wśród podstawowych i najbardziej dotkliwych konsekwencji wykluczenia społecznego 

wyróżnić należy międzypokoleniowe przekazywanie form zachowań osób 

marginalizowanych, kształtowanie i dziedziczenie niewłaściwych postaw oraz nabywanie 

nieodpowiednich stylów funkcjonowania osobowego człowieka (Jaworska 2013). 

Znaczna część ludzi w danym miejscu, bloku, rejonie opiekuńczym zmagająca się  

z trudnościami z zakresu ubóstwa oraz bezrobocia tworzy obszar skupiska biedy(Skuza 

2005). Nagromadzenie lokali socjalnych, a tym samym osób wymagających udzielania 

wsparcia ze strony instytucji pomocy społecznej, tworzy skupiska biedy - miejsca, w których 

znaczna część osób nie posiada środków niezbędnych do życia. W kontekście skupisk biedy 

najbardziej istotne są warunki towarzyszące mieszkańcom, ich problemy oraz standard życia 
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(Skuza 2006). Oprócz problemu ubóstwa i bezrobocia występujących na tym terenie często 

wyróżnia się również alkoholizm, wielodzietność oraz marginalizację (Porąbaniec 2010).  

W środowiskach wykluczenia, wyobcowania, izolacji i marginalizacji dominuje kultura 

ubóstwa. Najczęściej dostrzegana jest w miejscach oddalonych i słabo skomunikowanych  

z resztą miasta. Osoby żyjące w niedostatku z racji miejsca zamieszkania mają wówczas 

utrudniony dostęp do ofert świadczonych przez centrum miasta. Pojawiają się trudności  

w zakresie uczestnictwa dzieci w zajęciach pozaszkolnych oraz czynnego udziału  

w wydarzeniach kulturalnych (Michel 2016). Bezpośrednim następstwem takiego stanu może 

być zamknięcie się na życie zewnętrzne. 

3. Metodologia badań 

Przedmiotem badań uczyniono analizę realiów życia mieszkańców bloku socjalnego 

przy ulicy Młodej 4 w Kielcach, ich sytuacji rodzinnej, materialnej oraz mieszkaniowej. 

Założenia badawcze zgodne są z wytycznymi dla tego typu badań (Łobocki 2005). Za cel 

główny uznano określenie występowania wykluczenia społecznego spowodowanego 

mieszkaniem w bloku socjalnym wśród badanych. W badaniach zastosowano metodę sondażu 

diagnostycznego, którą Pilch określa jako„sposób gromadzenia wiedzy o atrybutach 

strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach 

wybranych zbiorowości, nasilaniu się i kierunkach rozwoju określonych zjawisk i wszelkich 

innych zjawiskach instytucjonalnie niezlokalizowanych - posiadających znaczenie 

wychowawcze - w oparciu o specjalnie dobraną grupę reprezentującą populacje generalną,  

w której badane zjawisko występuje” (Pilch i in. 2001). Technika badań to technika ankiety, 

dzięki której udało się anonimowo zadać pytania niezbędne do uzyskania wyników. 

Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety, który umożliwił uzyskanie 

odpowiedzi na rozważany temat. 

Problem główny w prezentowanych badaniach przybrał formę następującego pytania: 

Czy mieszkańcy bloku socjalnego przy ul. Młodej 4 w Kielcach czują się wykluczeni 

społecznie? Na podstawie przeanalizowanej literatury dotyczącej zarówno konsekwencji 

doświadczania ubóstwa, jak i również przyczyn występowania wykluczenia społecznego  

i marginalizacji postawiono hipotezę badawczą, w której założono, iż mieszkańcy bloku 

socjalnego czują się wykluczeni społecznie. 

Terenem badań był blok socjalny przy ulicy Młodej 4 w Kielcach, który ilustruje 

poniższa fotografia. 



 

 

Fotografia 1. Blok socjalny przy ul. Młodej 4 w Kielcach 

Kielce są miastem na prawach powiatu, usytuowanym w środkowo

położonym w górach świętokrzyskich, jest to stolica województwa świętokrzy

przy ulicy Młodej 4 znajduje się w dzielnicy Czarnów, osiedlu usytuowanym w zachodniej 

części miasta. Badania zostały przeprowadzone w 2016 roku wśród 50 pełnoletnich 

mieszkańców bloku. 

4. Wykluczenie społeczne z perspektywy mieszkańców bloku 

o badania przeprowadzone w bloku socjalnym przy ul. Młodej 4 w Kielcach)

Zważając na szereg przyczyn wykluczenia społecznego można przyjąć, iż problemy 

występujące w bloku socjalnym mogą przekładać się na pojawianie się tego zjawiska

jego mieszkańców. Skalę doświadczanych kłopotów w tym miejscu zamieszkania obrazuje 

poniższy wykres. 

Wyk. 1. Problemy występujące w bloku socjalnym*
*suma odpowiedzi nie sprowadza się do 100%, ponieważ było to pytanie wielokrotnego wyboru

Jak wskazują powyższe wyniki badań wśród podstawowych problemów występujących 

w miejscu zamieszkania, jakim

bezrobocie (74%) oraz alkoholizm (54%).

Ubóstwo jest główną przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk w życiu

Prowadzi ono do różnego rodzaju patologii i dysfunkcji jednostki jak i całych rodzin. To 

Fotografia 1. Blok socjalny przy ul. Młodej 4 w Kielcach – 2016 (archiwum własne) 

Kielce są miastem na prawach powiatu, usytuowanym w środkowo-

położonym w górach świętokrzyskich, jest to stolica województwa świętokrzy

przy ulicy Młodej 4 znajduje się w dzielnicy Czarnów, osiedlu usytuowanym w zachodniej 

części miasta. Badania zostały przeprowadzone w 2016 roku wśród 50 pełnoletnich 

Wykluczenie społeczne z perspektywy mieszkańców bloku socjalnego (w oparciu 

o badania przeprowadzone w bloku socjalnym przy ul. Młodej 4 w Kielcach)

Zważając na szereg przyczyn wykluczenia społecznego można przyjąć, iż problemy 

występujące w bloku socjalnym mogą przekładać się na pojawianie się tego zjawiska

jego mieszkańców. Skalę doświadczanych kłopotów w tym miejscu zamieszkania obrazuje 

Wyk. 1. Problemy występujące w bloku socjalnym* 
*suma odpowiedzi nie sprowadza się do 100%, ponieważ było to pytanie wielokrotnego wyboru

zują powyższe wyniki badań wśród podstawowych problemów występujących 

zamieszkania, jakim jest blok socjalny, wymienić można ubóstwo (82%), 

bezrobocie (74%) oraz alkoholizm (54%). 

Ubóstwo jest główną przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk w życiu

Prowadzi ono do różnego rodzaju patologii i dysfunkcji jednostki jak i całych rodzin. To 
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położonym w górach świętokrzyskich, jest to stolica województwa świętokrzyskiego. Blok 

przy ulicy Młodej 4 znajduje się w dzielnicy Czarnów, osiedlu usytuowanym w zachodniej 

części miasta. Badania zostały przeprowadzone w 2016 roku wśród 50 pełnoletnich 

socjalnego (w oparciu  

o badania przeprowadzone w bloku socjalnym przy ul. Młodej 4 w Kielcach) 

Zważając na szereg przyczyn wykluczenia społecznego można przyjąć, iż problemy 

występujące w bloku socjalnym mogą przekładać się na pojawianie się tego zjawiska wśród 

jego mieszkańców. Skalę doświadczanych kłopotów w tym miejscu zamieszkania obrazuje 

 

*suma odpowiedzi nie sprowadza się do 100%, ponieważ było to pytanie wielokrotnego wyboru 

zują powyższe wyniki badań wśród podstawowych problemów występujących 

jest blok socjalny, wymienić można ubóstwo (82%), 

Ubóstwo jest główną przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk w życiu człowieka. 

Prowadzi ono do różnego rodzaju patologii i dysfunkcji jednostki jak i całych rodzin. To  
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z powodu ubóstwa ludzie popadają w uzależnienia, prostytuują się, zaczynają wchodzić  

w konflikt z prawem. Ubóstwo staje się przyczyną niezaspokojenia podstawowych potrzeb 

człowieka, w wyniku, czego osoba zaczyna podejmować działania, których efektem będzie 

pozyskanie środków na przeżycie kolejnego dnia. Fakt, iż ubóstwo jest głównym problemem 

mieszkańców bloku socjalnego jest zapewne spowodowane również tym, że głównym  

i jedynym źródłem utrzymania tychże mieszkańcówsązasiłki i świadczenia z pomocy 

społecznej, a jak powszechnie wiadomo środki finansowe pozyskiwane z tego tytułu nie są 

wystarczające na zapewnienie godnego życia na odpowiednim poziomie. Zgodnie z Ustawą  

o pomocy społecznej, świadczenia z pomocy społecznej stanowią wsparcie w momencie 

trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się rodzina bądź osoba, tak, więc środki finansowe 

pozyskiwane z pomocy społecznej nie zabezpieczą klienta na odpowiednim poziomie.   

Blisko ¾ mieszkańców bloku socjalnego, jako problem wskazało bezrobocie. Jest to 

efektem niskiego wykształcenia mieszkańców bloku socjalnego. W wielu przypadkach osoby, 

zamieszkujące blok socjalny to osoby, które odziedziczyły biedę po rodzicach i są klientami 

pomocy społecznej. Mieszkańcy nie mają aspiracji, aby zacząć żyć na własny rachunek  

i znaleźć zatrudnienie. Najczęściej są to osoby bezrobotne długotrwale, bez kwalifikacji  

i odpowiedniego przygotowania do zawodu. Poza tym sam fakt, iż ktoś, kto poszukuje pracy 

jest mieszkańcem bloku socjalnego może zniechęcać potencjalnego pracodawcę do 

zatrudnienia. Istnienie, bowiem przeświadczenie, że w bloku socjalnym zamieszkują osoby  

z nizin społecznych, których nie można obdarzyć zaufaniem. 

Trzecim problem, który najczęściej wskazywali mieszkańcy bloku socjalnego, z jakim 

przychodzi im się mierzyć jest alkoholizm, problem ten deklaruje około 54 % badanych.  

W tym przypadku nadmierne spożywanie alkoholu jest ucieczką od problemów dnia 

codziennego. Osoba odurzona alkoholem chwilowo zapomina o tym jakwygląda jej życie. 

Sięganie po alkoholjest oznaką słabości a zarazem krzykiem o pomoc, którego zazwyczaj  

i tak nikt nie usłyszy. Spożywanie alkoholu dla osób mieszkających w bloku socjalnym, to też 

sposób na spędzanie czasu wolnego.  Ponadto, mieszkańcy bloku socjalnego w znacznej 

części pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym, dlatego też ich 

uzależnienie jest wynikiem złych wzorców pochodzących z domu rodzinnego. 

Niedożywienie jest czwartym problemem, wskazanym przez 52% ankietowanych. 

Problem ten wynika prawdopodobnie z niewystarczających środków finansowych 

stanowiących podstawę do zapewnienia podstawowych potrzeb ludzkich. Dodatkowo, 

niedożywienie spowodowane jest tym, że osoby te nie mają wiedzy z zakresu prawidłowego 

odżywiania.  



 

 

Wyk. 2. Rozumienie pojęcia: „wykluczenie społeczne
*suma odpowiedzi nie sprowadza się do 100%, ponieważ było to pytanie wielokrotnego wyboru

Powyższy wykres wskazuje na fakt, iż mieszkańcy bl

społeczne utożsamiają głównie z gorszymi warunkami życia (46%) oraz jak twierdzą 

badani„odepchnięciem” ze strony innych osób (42%). Analiza danych dowodzi, że 

wykształcenie respondentów lokuje się przede wszystkim na poziomie zas

zawodowym (74%) oraz podstawowym (20%). Żaden badany objęty badaniem nie 

zadeklarował wykształcenia wyższego. Zatem, pojęcie kluczowe w badaniach nie było znane 

wcześniej uczestnikom badania. Interpretacja tego zjawiska mogła być uzależniona od 

osobistych doświadczeń i skojarzeń.

Około 42% respondentów kojarzy wykluczenie społeczne z „odepchnięciem ze strony 

innych”. Prawdopodobnie wynika to z odczuć badanych, iż społeczeństwo postrzega 

mieszkańców bloków socjalnych, jako

Osobom zamieszkałym w bloku socjalnym przypisuje się wiele uzależnień i negatywnych 

cech charakteru. Sam fakt wywodzenia się z bloku socjalnego powoduje negację obcowania 

z osobą, kto się w takim bloku wychował lub w nim aktualnie z

„Brak niektórych praw” przez 26% ankietowanych został 

utożsamiane z wykluczeniem społecznym. Wynika to z tego, że osoby badane rozumieją 

wykluczenie, jako zjawisko nacechowane negatywnie. Dlatego też łatwo wiążą to poj

z tym, że oznacza ono brak praw w pewnych obszarach życia. Zapewne wielokrotnie 

ankietowani słyszeli, że nie mają prawa odnośnie podejmowania pewnego rodzaju decyzji 

itp., z tego powodu łatwobyło 

„Brak znajomych” i „strach przed ludźmi” 

odsetek osób ankietowanych. Ludzie potrzebują żyć w grupie, mieć znajomych. Brak bliskich 

Rozumienie pojęcia: „wykluczenie społeczne” przez badanych* 
*suma odpowiedzi nie sprowadza się do 100%, ponieważ było to pytanie wielokrotnego wyboru

Powyższy wykres wskazuje na fakt, iż mieszkańcy bloku socjalnego wykluczenie 

społeczne utożsamiają głównie z gorszymi warunkami życia (46%) oraz jak twierdzą 

badani„odepchnięciem” ze strony innych osób (42%). Analiza danych dowodzi, że 

wykształcenie respondentów lokuje się przede wszystkim na poziomie zas

zawodowym (74%) oraz podstawowym (20%). Żaden badany objęty badaniem nie 

zadeklarował wykształcenia wyższego. Zatem, pojęcie kluczowe w badaniach nie było znane 

wcześniej uczestnikom badania. Interpretacja tego zjawiska mogła być uzależniona od 

obistych doświadczeń i skojarzeń. 

Około 42% respondentów kojarzy wykluczenie społeczne z „odepchnięciem ze strony 

innych”. Prawdopodobnie wynika to z odczuć badanych, iż społeczeństwo postrzega 

socjalnych, jako osoby gorsze, które nie poradziły sobie w życiu. 

Osobom zamieszkałym w bloku socjalnym przypisuje się wiele uzależnień i negatywnych 

cech charakteru. Sam fakt wywodzenia się z bloku socjalnego powoduje negację obcowania 

z osobą, kto się w takim bloku wychował lub w nim aktualnie zamieszkuje. 

„Brak niektórych praw” przez 26% ankietowanych został zaznaczony, jako

utożsamiane z wykluczeniem społecznym. Wynika to z tego, że osoby badane rozumieją 

zjawisko nacechowane negatywnie. Dlatego też łatwo wiążą to poj

z tym, że oznacza ono brak praw w pewnych obszarach życia. Zapewne wielokrotnie 

ankietowani słyszeli, że nie mają prawa odnośnie podejmowania pewnego rodzaju decyzji 

 im skojarzyć wykluczenie z brakiem praw. 

ch” i „strach przed ludźmi” – takie odpowiedzi zaznaczył najmniejszy 

odsetek osób ankietowanych. Ludzie potrzebują żyć w grupie, mieć znajomych. Brak bliskich 
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społeczne utożsamiają głównie z gorszymi warunkami życia (46%) oraz jak twierdzą 

badani„odepchnięciem” ze strony innych osób (42%). Analiza danych dowodzi, że 

wykształcenie respondentów lokuje się przede wszystkim na poziomie zasadniczym 

zawodowym (74%) oraz podstawowym (20%). Żaden badany objęty badaniem nie 

zadeklarował wykształcenia wyższego. Zatem, pojęcie kluczowe w badaniach nie było znane 

wcześniej uczestnikom badania. Interpretacja tego zjawiska mogła być uzależniona od 

Około 42% respondentów kojarzy wykluczenie społeczne z „odepchnięciem ze strony 

innych”. Prawdopodobnie wynika to z odczuć badanych, iż społeczeństwo postrzega 

radziły sobie w życiu. 
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relacji z innymi doprowadza do poczucia wykluczenia w przypadku 14% respondentów, a6% 

osób badanych utożsamia wykluczenie ze strachem przed innymi. 

Wyk. 3. Poczucie wykluczenia społecznego spowodowanego mieszkaniem w bloku socjalnym

Postawiona hipoteza badawcza, która zakładała, iż mieszkańcy bloku socjalnego 

w Kielcach czują się wykluczeni społec

odczuwa 1/3 badanych w bloku socjalnym przy ul. Młodej 4 w Kielcach. Rezultaty badań 

wymagają dogłębnej analizy. 

W odniesieniu do terenu przeprowadzanych badań, jakim jest skupisko biedy, 

powołaćsię można na możliwość dziedziczenia biedy oraz życia w kulturze biedy. 

Zakorzenienie jednostek w środowisku o nasilonym ubóstwie i patologiach życia społecznego 

przyczyniać się może do osłabienia znaczenia powszechnie akceptowanych przez 

społeczeństwo norm oraz warto

dostrzegane w najbliższym otoczeniu od kilku pokoleń, stają

bezradność i bierność nie pozwalają wierzyć w to, iż można żyć lepiej. Wykluczenie 

społeczne może być wówczas

socjalnym nigdy nie zaznały pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Wśród mieszkańców bloku socjalnego w Kielcach zdarzają się osoby, które nie czują 

się dobrze w miejscu zamieszkania ze względu na

Objawy wykluczenia obrazuje poniższy wykres.

Jako objaw wykluczenia społecznego respondenci w największej liczbie 

wskazali to, że znajomi nie chcą ich odwiedzać. Wynika to z pewnością z obawy przed tym, 

co może nas spotkać w bloku socjalnym. Osoby z zewnątrz zwykle nie są przygotowane na 

to, aby przebywać w miejscu, w którym mieszkają uzależnieni, niepełnosprawni i samotni. 

relacji z innymi doprowadza do poczucia wykluczenia w przypadku 14% respondentów, a6% 

ch utożsamia wykluczenie ze strachem przed innymi.  

3. Poczucie wykluczenia społecznego spowodowanego mieszkaniem w bloku socjalnym

Postawiona hipoteza badawcza, która zakładała, iż mieszkańcy bloku socjalnego 

w Kielcach czują się wykluczeni społecznie została częściowo potwierdzona. Wykluczenie 

1/3 badanych w bloku socjalnym przy ul. Młodej 4 w Kielcach. Rezultaty badań 
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przyczyniać się może do osłabienia znaczenia powszechnie akceptowanych przez 

społeczeństwo norm oraz wartości. Powyższe dane wynikać mogą także z faktu, iż problemy 

dostrzegane w najbliższym otoczeniu od kilku pokoleń, stająsięcodziennością, a wyuczona 

bezradność i bierność nie pozwalają wierzyć w to, iż można żyć lepiej. Wykluczenie 

społeczne może być wówczas niedostrzegane przez osoby, które wychowując się w bloku 

socjalnym nigdy nie zaznały pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

Wśród mieszkańców bloku socjalnego w Kielcach zdarzają się osoby, które nie czują 

się dobrze w miejscu zamieszkania ze względu na poczucie izolacji społecznej (32%). 

Objawy wykluczenia obrazuje poniższy wykres. 

Jako objaw wykluczenia społecznego respondenci w największej liczbie 

wskazali to, że znajomi nie chcą ich odwiedzać. Wynika to z pewnością z obawy przed tym, 

s spotkać w bloku socjalnym. Osoby z zewnątrz zwykle nie są przygotowane na 

to, aby przebywać w miejscu, w którym mieszkają uzależnieni, niepełnosprawni i samotni. 
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Deprymować ich mogą panujące tam warunki sanitarne, zaniedbane pomieszczenia i ogólnie 

złe warunki materialno –bytowe.  

Wyk. 4. Objawy wykluczenia społecznego w opinii mieszkańców
*suma odpowiedzi nie sprowadza się do 100%, ponieważ było to pytanie wielokrotnego wyboru

Zaledwie 12%ankietowanych osób objawem wykluczenia społecz

pomocy ze strony innych”. Jednak brak jest tutaj określenia, jakiej pomocy oczekują 

mieszkańcy bloku socjalnego i do kogo zwracają się z 

badań, należy wziąć po uwagę, że oczekiwana pomoc może być w wie

nieadekwatna do potrzeb. Wsparcie, jakie

socjalnych ma charakter doraźny. Działania pomocowe nie są długofalowe i wszechstronne. 

Najefektywniejszą pomocą zapewne byłoby osadzenie mieszkańca bloku soc

rzeczywistości społecznej i zmiana miejsca pobytu, jednak w polskich realiach nie jest to 

aktualniemożliwe do przeprowadzenia.

„Nieuczestniczenie w życiu społecznym i kulturalnym” jest oznaką wykluczenia dla 

4 % badanych. To efekt tego, że

zamkniętej przestrzeni, w której żyją. Nie mają odwagi, aby podjąć wyzwania

inicjatywę inicjatywie. Nie są to osoby zbyt aktywne, ponieważ nie widzą sensu, aby 

cokolwiek zrobić dla samych sieb

z podejmowania szeroko rozumianej aktywności.

Deprymować ich mogą panujące tam warunki sanitarne, zaniedbane pomieszczenia i ogólnie 

bytowe.   

Wyk. 4. Objawy wykluczenia społecznego w opinii mieszkańców blokusocjalnego* 
*suma odpowiedzi nie sprowadza się do 100%, ponieważ było to pytanie wielokrotnego wyboru

nkietowanych osób objawem wykluczenia społecznego nazywa „brak 

pomocy ze strony innych”. Jednak brak jest tutaj określenia, jakiej pomocy oczekują 

mieszkańcy bloku socjalnego i do kogo zwracają się z prośbą o pomoc. Analizując ten wynik 

badań, należy wziąć po uwagę, że oczekiwana pomoc może być w wie

Wsparcie, jakie oferuje się osobom zamieszkałym w blokach 

socjalnych ma charakter doraźny. Działania pomocowe nie są długofalowe i wszechstronne. 

Najefektywniejszą pomocą zapewne byłoby osadzenie mieszkańca bloku soc

rzeczywistości społecznej i zmiana miejsca pobytu, jednak w polskich realiach nie jest to 

ożliwe do przeprowadzenia. 

„Nieuczestniczenie w życiu społecznym i kulturalnym” jest oznaką wykluczenia dla 

4 % badanych. To efekt tego, że bardzo trudno mieszkańcom bloku socjalnego wyjść z tej 

zamkniętej przestrzeni, w której żyją. Nie mają odwagi, aby podjąć wyzwania

inicjatywę inicjatywie. Nie są to osoby zbyt aktywne, ponieważ nie widzą sensu, aby 

cokolwiek zrobić dla samych siebie. Trudno im ponadto dostrzec korzyści, jakie płyną 

z podejmowania szeroko rozumianej aktywności. 
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Obszarem wykluczenia społecznego dla ankietowanych jest także „bycie samotnym”  

i „nieposiadanie przyjaciół” (4%). Mieszkańcy bloków socjalnych to osoby zamknięte  

w sobie. Trudno do nich trafić i zdobyć ich zaufanie. Zmagają się z ogromnymi problemami  

i deficytami. Boją się odrzucenia osób z zewnątrz i pozornie najlepiej czują się w obecności 

innych mieszkańców bloku socjalnego. Wolą oni pozostać samotni, niżprowadzać do swojego 

życia kogoś, kto, jak zakładają, nie zrozumie ich sytuacji. 

5. Dyskusja nad zagrożeniem występowania wykluczenia społecznego w skupiskach 

biedy 

Ukazana część teoretyczna przedstawiająca podstawowe przesłanki do odczuwania 

wykluczenia społecznego w skupiskach biedy mogłaby wskazywać na oczywistość 

wystąpienia omawianego zjawiska w bloku socjalnym. Ankietowani zadeklarowali jednak, iż 

w większości poczucia wykluczenia społecznego nie odczuwają. Warto, zatem zastanowić 

się, czy rzeczywiście mieszkańcy bloków socjalnych są narażeni na to zjawisko.  

Każdy przypadek i sytuacja życiowa powinny być postrzegane indywidualnie. Samo 

mieszkanie w bloku socjalnym nie dowodzi występowania ograniczeń czy dysfunkcji  

w codziennym życiu. Istnieje jednak duże ryzyko, iż trwałe przebywanie w środowisku 

doświadczanym przez patologie życia społecznego może przyczyniać się do ich 

występowania.  

Warto zwrócić również uwagę na wykształcenie badanych osób, wśród których 

zdecydowaną większość stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (74%). 

Fakt ten mógł zaważyć na uzyskanych z badań wynikach. Należy przypuszczać, zatem, że 

uzyskane wyniki przeprowadzonych badań obrazują niski poziom wiedzy badanych na temat 

wykluczenia społecznego.  

Dla interpretacji uzyskanych wyników istotna jest również trudna, długotrwała sytuacja 

życiowa mieszkańców bloku. Badani, funkcjonując w określonych warunkach życiowych 

mogli przywyknąć do nich na tyle mocno, aby nie dostrzegać odstępstwa od normy. Tak, 

więc, doświadczenia wynikające z przeszłości powodowały, jak można założyć, pełną 

akceptację warunków życia i potencjalnego wykluczenia społecznego.  

6. Wnioski 

Miejsce zamieszkania człowieka kształtuje jego charakter i stosunek do innych, do 

pracy oraz do poczucia odpowiedzialności. Najbliższe otoczenie wpływa, zatem na 

całościowy rozwój człowieka w każdej sferze. 

Brak uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, zawodowym oraz politycznym 

doprowadzić może do pojawiania się wykluczenia społecznego. Dodatkowym czynnikiem, 
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który ma bezpośredni wpływ na marginalizowanie jednostek jest fakt zamieszkiwania  

w społecznościach wyizolowanych.Duże zagęszczenie osób ubogich w jednym miejscu 

sprzyja pogłębianiu się dysfunkcji, eskalacji zjawisk przestępczych oraz utrwalaniu 

negatywnych postaw.  

Mieszkańcy bloku socjalnego przy ul. Młodej 4 w pewnej części (1/3 badanych) czują 

się wyizolowani społecznie, pozostali natomiast mieszkańcy nie odczuwają zakładanego 

wykluczenia społecznego. Jednak, zakres wiedzy na temat wykluczenia społecznego, jakim 

dysponują badani należy uznać za niewystarczający dla oceny rzeczywistego stanu, co 

przełożyło się natrudności w zdefiniowaniurzeczywistejprzestrzeniżyciowej, w jakiej się 

znaleźli.Ponadto, badanych prawdopodobnie charakteryzuje wyuczona bezradność, która 

pomaga zaakceptować otaczające realia w sposób tak całościowy, że zjawisko to zdaje się być 

dla nich niewidoczne.  

Prezentowany materiał w niniejszym opracowaniu nie wyczerpuje całości zagadnienia 

dotyczącego wykluczenia społecznego, stanowi jednak przyczynek do lepszego rozumienia 

analizowanego zagadnienia w opinii mieszkańców bloku socjalnego. 
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Streszczenie 
Artykułskupia się na zagadnieniu kastomizacji w odniesieniu do produkcji masowej i jej ewolucji. Głównym 
jego założeniem jest ocena opłacalności masowej kastomizacji z punktu widzenia współczesnego rynku. 
Publikacja ta opiera się na teorii zawartej w literaturze przedmiotu oraz przykładach zastosowania masowej 
kastomizacji w przedsiębiorstwach zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. W artykule przedstawiono istotę 
oraz historię powstania produkcji masowej, skupiając się na innowacjach wprowadzonych przez H. Forda. Tekst 
opisuje również masową kastomizację przez pryzmat tego, czy przynosi ona oczekiwane skutki oraz czy jest na 
nią popyt. Analizie poddano także różnice pomiędzy kastomizacją, a personalizacją, m.in. ze względu na fakt, iż 
pojęcia te są często błędnie uważane za synonimy. Dzięki wymienieniu przykładów zastosowania masowej 
kastomizacji przez przedsiębiorstwa z różnych branż, artykuł ukazujejak szerokie jest to zjawisko oraz 
przedstawia jego wady i zalety. 
 
Słowa kluczowe: kastomizacja, masowa produkcja, personalizacja, ewolucja 
 

Mass customization - the evolution of mass production 
 
Summary 
The article focuses on the issue of customization in relation to mass production and its evolution. Its main 
assumption is to assess the cost-effectiveness of mass customization from the point of view of the modern 
market. The article is based on a theory contained in the subject literature and examples of the use of mass 
customization in both production and service enterprises. The article presents the essence and history of mass 
production, focusing on innovations introduced by H. Ford. The text also describes the massive customization 
through the prism of whether it brings the expected results and whether there is a demand for it. The differences 
between customization and personalization were also analyzed, because these concepts are often mistakenly 
considered as synonyms. Thanks to the examples of the use of mass customization by enterprises from various 
industries, the article shows how wide this phenomenon is and presents its advantages and disadvantages. 
 
Keywords: customization, mass production, personalization, evolution 
 
1. Wstęp 

W obszarze produkcji masowej można zaobserwować narastający trend, polegający na 

dostosowaniu wyrobu finalnego do indywidualnych preferencji klientów. Warto zastanowić 

się, zatem czy jest to ewolucja produkcji masowej, czy być może całkowita zmiana podejścia 

do produkcji. Najważniejszą kwestią jest jednak uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy 

kastomizacja jest opłacalna i czy ma przyszłość na rynku globalnym? 

Produkcja masowa charakteryzuje się niskimi kosztami produkowanych wyrobów, m.in. 

ze względu na korzystanie z tej samej technologii na każdą wytworzoną jednostkę, co  

w konsekwencji niweluje potrzebę przezbrajania maszyn, przyspiesza produkcję i zapobiega 

zbędnym przestojom. Kolejną cechą tego typu organizacji produkcji jest wąski wachlarz 

asortymentowy. Stosowanie tej produkcji jest opłacalne tylko w przypadku wyrobów 

powszechnych ze zunifikowanymi potrzebami odbiorców. Taki typ produkcji umożliwia, 

zatem konkurowanie cenowe na rynku. Taką strategię obrał również H. Ford, który tworząc 
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pierwszą linie produkcyjną, ujednolicił proces wyrobu modelu T, co przełożyło się na niższe 

koszty produkcji, a także, (co niezwykle ważne) korzystniejszą cenę dla klientów. Za sprawą 

prostej konstrukcji i korzystania z jednego koloru lakieru (najtańszego), Ford T mógł trafić do 

szerszego grona odbiorców, w tym również do amerykańskiej klasy średniej, która nie mogła 

pozwolić sobie w tamtych czasach na żaden inny pojazd mechaniczny. Cytat samego H. Forda 

„Może sobie pan zażyczyć samochód w każdym kolorze, byleby był to czarny” (Ford 1922) 

świadczy o tym, że asortyment był niezwykle wąski, jednak potrzeba wygodnego 

podróżowania i niskiej ceny pojazdu była ważniejsza od indywidualnych preferencji. W dobie 

wysokiej konkurencji, zwłaszcza na rynku motoryzacyjnym podejście do klienta musiało ulec 

radykalnej zmianie, ze względu na wyższe wymagania klientów związane z poprawą, jakości 

ich życia oraz powolnym nasycaniem się rynku. 

Artykuł ma charakter przeglądowy, stąd jego celem jest charakterystyka i ocena roli 

kastomizacji w ewolucji produkcji masowej, wskazanie powodów jej stosowania, a także wad 

i zalet jakie się z tym wiążą. Rozważania zawarte w artykule, oparte są na analizie literatury 

przedmiotu i jej interpretacji. 

2. Produkcja masowa, a kastomizacja 

 Produkcja masowa 

Produkcja masowa jest typem organizacji produkcji charakteryzującym się: stałym 

asortymentem w ciągu dłuższego okresu (duża ilość jednorodnych wyrobów), szczegółową 

dokumentacją techniczną, pełną powtarzalnością wykonywanych czynności, krótkimi cyklami 

produkcyjnymi oraz niskimi kosztami całego przedsięwzięcia. Rozwiązania te pozwalają na 

konkurowanie cenowe na rynku i osiąganie korzyści skali (Szymonik 2012). Ten typ 

organizacji produkcji stosowany jest w przypadku wyrobów, na które występuje wysoki popyt 

o stałym charakterze (Dębski 2006). Masowy typ organizacji produkcji ewoluował wraz  

z następującymi po sobie rewolucjami przemysłowymi. Wynalezienie maszyny parowej 

pozwoliło na zmechanizowanie produkcji, co skróciło jej czas i obniżyło koszty. Kolejnym 

kamieniem milowym było wprowadzenie przez H. Forda pierwszej ruchomej linii 

produkcyjnej przy produkcji Forda T. Pozwoliło to usprawnić cały proces,  

a uproszczenie konstrukcji produkowanego pojazdu sprawiło, że mogła sobie pozwolić na 

niego większa ilość osób. Masowy odbiór produktu przełożył się na znaczne zyski 

przedsiębiorstwa, co doprowadziło do umocnienia pozycji na rynku i umożliwiło dalszy 

rozwój. Cyfryzacja i automatyzacja sprawiły z kolei, że przy raz odpowiednio 

zaprojektowanej linii produkcyjnej, wyroby mogą być wytwarzane w dużej ilości, niskim 

kosztem, przy ograniczonej liczbie błędów w procesie oraz pracy ludzkiej (Gornowicz i in. 
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2014). Wadą takiej organizacji produkcji jest jednak wąski asortyment, a także niska 

elastyczność na zmiany popytu, trendów czy mody wśród potencjalnych odbiorców. Tego 

typu sytuacja może prowadzić do strat związanych z przezbrajaniem maszyn, wdrażaniem 

zmian w produkcie (w tym zmian w całym procesie) (Lisowski i in. 2007), a także strat 

związanych ze spadkiem popytu na już wyprodukowane wyroby (zwroty, utylizacja, starzenie 

się moralne produktu zalegającego na magazynie). Rosnąca konkurencja, wraz z rosnącymi 

wymaganiami odbiorców powoduje, zatem, że nawet w produkcji masowej pojawia się 

potrzeba dywersyfikacji asortymentu. W związku ze sztywnym projektowaniem procesu 

produkcyjnego przy masowym typie organizacji produkcji, aby uniknąć kreowania 

nadmiernych kosztów, najbardziej optymalnym rozwiązaniem staje się wprowadzenie 

kastomizacji produktowej. Pozwala to na zróżnicowanie asortymentu, nie zmieniając znacznie 

struktury wyrobu, równocześnie pozostawiając korzyści produkcji masowej. Wytwarzany 

wyrób dostosowany jest do potrzeb rynku/odbiorcy na końcu procesu produkcyjnego np. 

poprzez montaż wytworzonych wcześniej komponentów według zamówienia (ang. assembly 

to order), lub zmian wprowadzanych na poszczególnym etapie produkcji (np. 

dostosowywanie oprogramowania do zamówienia na już wytworzonym urządzeniu)  

i implementacja w ujednoliconej bazie produktu (ang. make to order). 

 Kastomizacja 

Kastomizacja, to modyfikacja produktu w taki sposób, aby uwzględniał specyficzne 

potrzeby klienta. Rozwój gospodarczy oraz fakt, że społeczeństwa stają się coraz bogatsze 

sprawiają, że produkty standardowe stają się coraz mniej atrakcyjne dla konsumentów. 

Klienci nierzadko chcą czegoś więcej. Oczekują, aby kupowane przez nich produkty były 

dostosowane do nich indywidualnie. Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej dają 

konsumentom taką możliwość, gdyż liczą się z rosnącą konkurencją (Teece i in. 1997). Warto 

jednak pamiętać o kosztach produkcji. Klient wybierając dany produkt stosunkowo często 

sugeruje się ceną. Należy, zatem połączyć masową produkcję, która zapewnia niskie koszty 

produkcji ze zróżnicowaniem produktu, które będzie wpływało na jego atrakcyjność. 

Strategia ta określana jest obecniejako masowa kastomizacja, a jej skuteczność w zasadzie 

uzależniona jest od uświadomienia konsumentom ich własnych potrzeb(Merle i in. 2010). 

Dobrym i często stosowanym sposobem są narzędzia służące do konfiguracji produktu. 

Dzięki nim klienci mogą dostrzec swoje indywidualne potrzeby, co może ich przekonać do 

kupna danego produktu. 

Już na początku lat 90-tych ubiegłego wieku amerykański Dell, który jest jednym  

z największych producentów komputerów na świecie umożliwił swoim klientom zakup 
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laptopów skonfigurowanych według ich upodobań. Co więcej, kreator był dostępny na stronie 

internetowej przedsiębiorstwa, co było wygodnym rozwiązaniem dla potencjalnych klientów. 

Mieli oni możliwość skonfigurowania sprzętu z dostępnych modułów. Ważnym zaznaczenia 

jest również fakt, iż na komputer skomponowany według własnych upodobań nie musieli 

długo czekać. Od momentu konfiguracji do dostarczenia laptopa do klienta mijało zaledwie 

kilka dni (Huang i in. 2010). 

Do opisania masowej kastomizacji można użyć koncepcji 5A (ang. anybody, anytime, 

anyvolume, anything, anywhere). Oznacza to dostarczenie dowolnego produktu do każdego, 

w dowolnej ilości, w dowolnym miejscu i o dowolnej porze (Pine II i in. 1993). J. Pine II oraz 

J. Gilmore wyróżnili cztery formy masowej kastomizacji ze względu na zmiany w produkcie  

i jego postrzeganiu przez klienta (Gilmore i in. 1997): 

Podejście transparentne – może być stosowane, gdy potrzeby klienta można  

z łatwością przewidzieć oraz jego zachowanie gwałtownie się nie zmienia. Producent poddaje 

analizie zachowanie i preferencje klienta, a następnie bez konsultacji z nim wprowadza 

zmiany i dostarcza go odbiorcy. 

1. Podejście kolaboracyjne – podejście opierające się na konsultacjach z klientem.  

W celu zaspokojenia swoich potrzeb konsument sam określa, które elementy produktu 

chciałby zmienić. Kontakt pomiędzy producentem a klientem zazwyczaj odbywa się  

w oparciu o systemy informatyczne. Warto zaznaczyć, że to podejście najtrudniej osiągnąć. 

Najczęściej jest ono wykorzystywane przez branżę odzieżową oraz elektroniczną. 

2. Podejście adaptacyjne – podejście bardzo wygodne dla klienta oraz elastyczne, 

ponieważ już po nabyciu może je dostosować do indywidualnych potrzeb. Oczywiście nie 

zawsze jest to możliwe. Produkt musi być podatny na modyfikacje. Producent musi stworzyć 

taki produkt, który spełnia kilka potrzeb kupującego. Z takim podejściem można się spotkać 

w przypadku oświetlenia, które klient może zamontować w dowolnym miejscu, zgodnie ze 

swoimi upodobaniami. 

3. Podejście kosmetyczne – jedynie forma produktu wymaga kastomizacji, natomiast 

sam produkt spełnia oczekiwania klientów. Najważniejszym zadaniem organizacji jest 

określenie, jakie formy produktu najlepiej trafią do poszczególnych klientów. Przykładem są 

napoje, które sprzedawane są w różnych formach (np. puszki, szklane butelki, plastikowe 

butelki). 

Rynek jest obecnie bardzo dynamiczny. Przedsiębiorstwa zamieniają tradycyjne modele 

produkcji na nowoczesne, które są bardziej elastyczne. Preferencje klientów również 

dynamicznie się zmieniają. Ta tendencja sprawia, że jest to szansa dla strategii masowej 
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kastomizacji. Chroni ona, bowiem przed turbulencjami, które dotykają rynku masowej 

produkcji. Organizacje, które budują swoją działalność wyłącznie na masowej produkcji nie 

są w stanie przeciwstawiać się wahaniom rynkowym i są skazane na porażkę. Strategia 

masowej kastomizacji przynosi wymierne korzyści dla przedsiębiorstw. Niskie koszty 

wytwarzania są zapewniane przez stosowanie modularności. Ostateczna cena produktu jest 

nieznacznie wyższa od standardowego, a dzięki zaspokojeniu indywidualnych potrzeb klienta 

jest na niego większy popyt. 

 Rola kastomizacji w produkcji masowej 

Jedną z pierwszych metod wytwarzania jest produkcja rzemieślnicza. Charakteryzuje 

się ona bezpośrednim podejściem do klienta, w którym produkty są projektowane  

i wytwarzane zgodnie z oczekiwaniami odbiorcy. Wadą tej metody jest jednak długi czas 

realizacji zamówienia, wysokie koszty wytwarzania oraz niski popyt. Osoba zajmująca się 

tego typu działalnością musi posiadać wysokie kwalifikacje oraz uniwersalne stanowisko 

pracy, aby sprostać postanowionym zadaniom, które ze względu na brak szczegółowej 

dokumentacji mogą się między sobą różnić. W celu zwiększenia osiąganych dochodów, 

obniżenia kosztów oraz dotarcia do szerszego grona odbiorców, zainteresowano się 

„przejściem” na produkcję masową. Dokonano tego poprzez podzielenie procesu 

produkcyjnego na etapy oraz przypisanie konkretnych zadań danym pracownikom (pomimo 

niższych kwalifikacji, pracownik jest w stanie wykonywać dobrze konkretną wyuczoną 

czynność), uproszczenie i usystematyzowanie wyrobu, a także wprowadzenie maszyny 

parowej usprawniającej znacznie proces wytwórczy. Korzystanie z najnowszych technologii 

pozwala na zwiększenie efektywności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Pokazała to 

kolejna rewolucja przemysłowa, która związana była z wprowadzeniem ruchomej linii 

produkcyjnej w fabryce Forda. Rozwój technologii (w tym cyfryzacji i automatyki) pozwolił 

na przyspieszenie procesów produkcyjnych, zwiększył możliwości przetwarzania surowców, 

a także skoncentrował się na zapewnieniu bezpieczeństwa na stanowisku pracy. Przykładem 

jest chociażby robotyczne ramie, występujące często w przemyśle motoryzacyjnym. 

Wykorzystywane jest ono m.in. do spawania, czy laserowego wycinania otworów lub 

elementów jak i montażu. Jednorazowe zaprogramowanie pozwala na wielokrotne 

powtórzenie danej czynności, o takiej samej jakości wykonania i znacznie większej 

efektywności niż w przypadku pracy człowieka. Wprowadzenie takich rozwiązań wiąże się ze 

znacznymi nakładami finansowymi, lecz w przypadku produkcji masowej w dłuższym 

okresie, dla większej grupy odbiorców możliwe jest osiągnięcie efektu skali, co prowadzi do 

zysku i zwiększenia wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Obecnie jednak, sama masowa 
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produkcja jest niewystarczająca, ponieważ konsumenci stają się coraz bardziej zamożni, 

wykształceni i świadomi, w związku, z czym stale wzrastają ich wymagania odnośnie 

nabywanych produktów. Sama obecność wyrobów, nawet znanej marki nie wystarczy, 

nabywcy szukają innowacji, czegoś, czym będą mogli się wyróżnić i co będzie dopasowane 

do ich indywidualnych potrzeb. Kastomizacja stosunkowo niskim kosztem (pomimo tego, że  

w przypadku firmy Adidas kastomizacja podniosła koszty o 30% względem standardowej 

produkcji (Dziadkiewicz 2017), efekty, jakie przyniosła je zrekompensowała z dużą 

nadwyżką – zyskiem) zapewnia możliwość zróżnicowania produkowanych wyrobów, co  

w integracji z logistyczną obsługą klienta pozwala nabywcy poczuć się traktowanym 

indywidualnie. Poczucie wyróżnienia, wraz z możliwością konfiguracji sprawia, że produkt 

trafia do szerszego grona odbiorców. Dodatkowo zwiększa się zaufanie do marki, która 

pokazuje zainteresowanie potrzebami konsumentów oferując idealnie dopasowane produkty, 

bez dopłacania za zbędne funkcje.Omówioną ewolucję produkcji przedstawiono na rys. 1. 

 
Rys. 1. Ewolucja produkcji (opracowanie własne na podstawie: Piątkowski, 2017). 

 Kastomizacja, a personalizacja 

Kastomizacja i personalizacja pomimo wielu wspólnych cech, nie powinny być mylone 

i używane, jako synonimy, gdyż pomiędzy tymi pojęciami występują znaczące różnice. 

Kastomizacja opiera się na ingerencji konsumentów w proces produkcyjny (klienci mają 

możliwość dostosowania produktu do swoich potrzeb w danym czasie, ze zróżnicowanego 

asortymentu komponentów) oraz kieruje się nie ilością konsumentów, lecz ilością 

sprzedanych dóbr przypadających na jednego klienta. Personalizacja natomiast opiera się na 

gromadzeniu wiedzy na temat potencjalnych konsumentów (najczęściej za pośrednictwem 

internetu), np. zainteresowań, poprzednich zakupów, historii wyszukiwanych fraz itp. 

Pozwala to na stworzenie unikalnych treści i skierowanie ich bezpośrednio do odbiorców  

o odpowiednim profilu. Na takiej zasadzie działają m.in. Amazon.com, który za 

pośrednictwem informacji na temat wyszukiwanych produktów, dopasowuje wyświetlane 

produkty w sekcji propozycji. Podobnie działa Facebook.com, który analizując aktywność 
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użytkowników oraz ich znajomych, trafnie proponuje osoby, z którymi odbiorca usługi może 

mieć kontakt poza serwisem, a z którymi jeszcze nie nawiązał kontaktu w ich usłudze.

3. Przykłady kastomizacji we współczesnych przedsiębiorstwach

 Rynek motoryzacyjny 

Przemysł motoryzacyjny, pomimo swojego zaawansowania i kosztów z nim związanych, 

wykazuje zainteresowanie kastomizacją. Koncerny motoryzacyjne zdają sobie sprawę, że 

w dzisiejszych czasach dla konsumentów pojazdy są czymś więcej niż jedynie środkiem 

transportu. Za ich pomocą ludzie chcą wyrazić swój status społeczny (np. marki Premium), 

przekonania (ludzie z przekonaniami proekologicznymi preferują samochody hybrydowe, 

pokazał to wysoki wskaźnik sprzedaży Toyoty Prius), a przede wszystkim swój styl. H. Ford 

powiedział „Może sobie pan zażyczyć samochód w każdym kolorze, byleby był to czarny”, 

słowa te wyraźnie pokazują podejście do produkcji ponad 100 lat temu. Teraz, w

rozwijającej się kastomizacji, przy zakupie pojazdu marki Ford możemy dostosować stopień

wyposażenia pojazdu (od systemów zwiększających komfort, przez urządzenia audiowizualne, 

po wybór koloru i rodzaju nadwozia i wnętrza samochodu) do naszych potrzeb i możliwości 

finansowych. Ponadto koncern Toyota zaoferował możliwość indywidualnego kreowa

wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego, obejmującego m.in. wzory felg, kolorystykę 

zderzaków, dachu oraz innych elementów nadwozia. Dokonano tego stosunkowo niewielkim 

kosztem, dzięki modularnej produkcji tych elementów, które w końcowej fazie procesu są 

montowane zgodnie z zamówieniem klienta, co nie wpływa znacznie na czas jego realizacji.

 

Rys. 2 Przykład kastomizacji produktu na przykładzie marki Toyota (Toyota Aygo 

2017) 

8 wersji kolorystycznych 
grilla 

5 wersji kolorystycznych bocznych listew

 

ików oraz ich znajomych, trafnie proponuje osoby, z którymi odbiorca usługi może 

mieć kontakt poza serwisem, a z którymi jeszcze nie nawiązał kontaktu w ich usłudze.

Przykłady kastomizacji we współczesnych przedsiębiorstwach 

 

ł motoryzacyjny, pomimo swojego zaawansowania i kosztów z nim związanych, 

wykazuje zainteresowanie kastomizacją. Koncerny motoryzacyjne zdają sobie sprawę, że 

w dzisiejszych czasach dla konsumentów pojazdy są czymś więcej niż jedynie środkiem 

Za ich pomocą ludzie chcą wyrazić swój status społeczny (np. marki Premium), 

przekonania (ludzie z przekonaniami proekologicznymi preferują samochody hybrydowe, 

pokazał to wysoki wskaźnik sprzedaży Toyoty Prius), a przede wszystkim swój styl. H. Ford 

dział „Może sobie pan zażyczyć samochód w każdym kolorze, byleby był to czarny”, 

słowa te wyraźnie pokazują podejście do produkcji ponad 100 lat temu. Teraz, w

rozwijającej się kastomizacji, przy zakupie pojazdu marki Ford możemy dostosować stopień

wyposażenia pojazdu (od systemów zwiększających komfort, przez urządzenia audiowizualne, 

po wybór koloru i rodzaju nadwozia i wnętrza samochodu) do naszych potrzeb i możliwości 

finansowych. Ponadto koncern Toyota zaoferował możliwość indywidualnego kreowa

wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego, obejmującego m.in. wzory felg, kolorystykę 

zderzaków, dachu oraz innych elementów nadwozia. Dokonano tego stosunkowo niewielkim 

kosztem, dzięki modularnej produkcji tych elementów, które w końcowej fazie procesu są 

montowane zgodnie z zamówieniem klienta, co nie wpływa znacznie na czas jego realizacji.

Rys. 2 Przykład kastomizacji produktu na przykładzie marki Toyota (Toyota Aygo – katalog firmowy Toyota 

8 wersji kolorystycznych 
dachu oraz możliwość wyboru 

wersji 

21 wzorów felg  i
kołpaków

13 wersji kolorystycznych 
kołpaków środkowych oraz  9 
wersji ozdobnych pierścieni na 

5 wersji kolorystycznych bocznych listew 

 

184 

ików oraz ich znajomych, trafnie proponuje osoby, z którymi odbiorca usługi może 

mieć kontakt poza serwisem, a z którymi jeszcze nie nawiązał kontaktu w ich usłudze. 

ł motoryzacyjny, pomimo swojego zaawansowania i kosztów z nim związanych, 

wykazuje zainteresowanie kastomizacją. Koncerny motoryzacyjne zdają sobie sprawę, że  

w dzisiejszych czasach dla konsumentów pojazdy są czymś więcej niż jedynie środkiem 

Za ich pomocą ludzie chcą wyrazić swój status społeczny (np. marki Premium), 

przekonania (ludzie z przekonaniami proekologicznymi preferują samochody hybrydowe, 

pokazał to wysoki wskaźnik sprzedaży Toyoty Prius), a przede wszystkim swój styl. H. Ford 

dział „Może sobie pan zażyczyć samochód w każdym kolorze, byleby był to czarny”, 

słowa te wyraźnie pokazują podejście do produkcji ponad 100 lat temu. Teraz, w czasach 

rozwijającej się kastomizacji, przy zakupie pojazdu marki Ford możemy dostosować stopień 

wyposażenia pojazdu (od systemów zwiększających komfort, przez urządzenia audiowizualne, 

po wybór koloru i rodzaju nadwozia i wnętrza samochodu) do naszych potrzeb i możliwości 

finansowych. Ponadto koncern Toyota zaoferował możliwość indywidualnego kreowania 

wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego, obejmującego m.in. wzory felg, kolorystykę 

zderzaków, dachu oraz innych elementów nadwozia. Dokonano tego stosunkowo niewielkim 

kosztem, dzięki modularnej produkcji tych elementów, które w końcowej fazie procesu są 

montowane zgodnie z zamówieniem klienta, co nie wpływa znacznie na czas jego realizacji. 

 

katalog firmowy Toyota 

8 wersji kolorystycznych 
dachu oraz możliwość wyboru 

21 wzorów felg  i 
kołpaków 

13 wersji kolorystycznych 
kołpaków środkowych oraz  9 
wersji ozdobnych pierścieni na 

felgi 

8 wersji kolorystycznych tylnego 
dyfuzora 

 



 

185 
 

 Rynek odzieżowy 

Kolejnym przykładem branży, która wykorzystuje kastomizacje w masowej produkcji 

jest przemysł odzieżowy. Firma Adidas ma w swojej ofercie szeroki wybór modeli obuwia, 

które można dowolnie konfigurować pod kątem szaty graficznej oraz kolorystyki. Ponadto 

firma Nike, aby bardziej zróżnicować swoją ofertę, oprócz możliwości zmiany barwy, 

pozwala nadać obuwiu własną nazwę składającą się z trzech znaków, a także wybrać rodzaj 

materiału, z jakiego ma zostać wykonany dany model. Na rynku pojawiło się wiele 

przedsiębiorstw oferujących odzież (głównie bluzy i T-shirty) z własnym projektem 

graficznym. Głównym produktem w tym przypadku nie jest sama koszulka, lecz usługa 

wykonania na niej nadruku. Koszulka w zasadzie stanowi jedynie bazę do wyrobu finalnego 

i niestety, co często jest spotykane, wykonana jest z materiału o obniżonej jakości. 

 Produkcja urządzeń elektronicznych 

Jednym z pierwszych przedsiębiorstw oferujących kastomizację produkcji była firma 

Dell, która już w latach dziewięćdziesiątych, dzięki zróżnicowanej ofercie i możliwości 

kreowania wyglądu laptopa według własnych preferencji konsumenta, zdobyła wielką 

popularność na rynku urządzeń elektronicznych. Firma LG, próbowała wyjść naprzeciw 

zróżnicowanym oczekiwaniom konsumentów na rynku smartfonów (w kwestii długości pracy 

urządzenia na jednym ładowaniu, jakości odtwarzanego dźwięku, czy jakości wykonywanych 

zdjęć), zaprezentowała model G5, który charakteryzował się wymiennymi modułami. 

Konsumenci oczekujący dłuższej pracy na baterii, mogli skorzystać z modułu pełniącego 

funkcję powerbanku znacznie wydłużającego czas pracy na jednym ładowaniu, a osoby 

preferujące lepszą jakość zdjęć, mogły skorzystać z modułu fotograficznego, zawierającego 

aparat z lepszą matrycą o wyższej rozdzielczości od standardowego. Niestety niekomfortowe 

korzystanie z tych modułów, nie przyniosło wielkiej popularności tego modelu, co z kolei 

wykorzystała odtworzona przez Lenovo marka Motorola. Model Motorola Moto  

Z wykorzystywał moduły MotoMods rozszerzające specyfikację urządzenia, które 

w przeciwieństwie do modułów w LG G5, były znacznie bardziej komfortowe w użytkowaniu, 

co przełożyło się na popularność modelu i umocnienie powracającej marki na rynku. 

 Rynek gastronomiczny 

Najnowszym przykładem kastomizacji, jest wprowadzona w maju 2017 r. w Polsce 

przez McDonald’s możliwość konfiguracji oferowanych produktów. Usługa reklamowana 

hasłem „zrobimy to, po Twojemu”, pozwala na wybór składników oraz ich ilości, do 

wybranych kanapek z oferty restauracji. 
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4. Wnioski 

Masowa kastomizacja to kolejny etap rozwoju produkcji, wprowadzający nowe 

możliwości oraz nadający produkcji masowej cechy rzemiosła. Ponadto zjawisko to  

z początku obserwowane jedynie w sferze produkcji, obecnie występuje również w sektorze 

usług, czego przejawem jest chociażby nowa usługa McDonald’s. Kastomizacja jest trendem 

postępującym i odgrywa coraz większą rolę we współczesnym rynku. Wynika to być może  

z nasycenia rynku standardowymi produktami, co z jednej strony prowadzi do poszukiwania 

przez konsumentów wyróżniających się produktów, z drugiej strony zaś stanowi konieczność 

odnalezienia przez producentów sposobów jak te potrzeby zaspokoić. Niewątpliwie, masowa 

kastomizacja przynosi wymierne korzyści dla dużych przedsiębiorstw, które ją stosują i to 

właśnie na niej powinna się opierać w nich produkcja. 
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Streszczenie 
W niniejszym opracowaniu opisano podstawowe zagadnienia rynku pracy, a w szczególności zjawisko 
bezrobocia. W pracy zostały wyszczególnione jego rodzaje i czynniki, które na nie wpływają. Autor przy użyciu 
narzędzi miar dynamiki (względnych i bezwzględnych) oraz wizualizacji danych przeprowadził analizę 
bezrobocia w poszczególnych województwach oraz w Polsce w latach 2012-2017. Rozważana była liczba osób 
bezrobotnych, z uwzględnieniem następujących czynników: płci, wykształcenia oraz stażu pracy. Autor 
przybliżył również sytuację Polski w otoczeniu europejskim, zwracając uwagę na zachodzące trendy. 
 
Słowa kluczowe: bezrobocie, rynek pracy, stopa bezrobocia, rodzaje bezrobocia 
 

Analysis of the unemployment and its dynamics in Poland in 2012-2017  
 
Summary 
This study describes the basic issues of the labor market, and in particular unemployment.  
The paper lists its types and factors that affect them. Using the tools of analysis of the dynamics (relative and 
absolute) and data visualization, the author analyzed unemployment in individual voivodeships and in Poland in 
2012-2017. The number of unemployed persons was considered, taking into account the following factors: 
gender, education and seniority. The author also presented the situation of Poland in the European environment, 
paying attention to the trends. 
 
Keywords: unemployment, labor market, unemployment rate, types of unemployment 
 
1. Wstęp 

Podstawowym kosztem społecznym transformacji jest bezrobocie. W Polskiej 

Rzeczpospolitej Ludowej istniał powszechny obowiązek pracy, co oznaczało, że każdy musiał 

pracować. Dla każdej osoby tymczasowo bezrobotnej zawsze znaleziono wolny etat. 

Gdy nastał kapitalizm (Zimon, 2002, str. 21), a wraz z nim racjonalizacja zatrudnienia, 

pojawiło się w Polsce zjawisko bezrobocia.Bezrobocie jest poważnym problemem, któremu 

ciężko przeciwdziałać. Ma na nie wpływ wiele czynników, do których należy zaliczyć m.in. 

relatywnie wysokie dla pracodawców koszty pracy, sztywne i rygorystyczne prawo pracy.  

Jak podają Daras i Jerzak (2005, str. 6) bezrobocie jest współcześnie jedną  

z najtrudniejszych kwestii społeczno-gospodarczych, które próbuje rozwiązać nie tylko 

Polska, ale również – w mniejszym lub większym stopniu – Europa. Zimon (2002) podkreśla, 

że bezrobocie jest bezsprzecznym sygnałem, a nawet miernikiem kryzysu gospodarczego, 

który ma miejsce w krajach o gospodarce wolnorynkowej.  

Czym tak naprawdę jest bezrobocie? Jak podaje Kwiatkowski (2010, str. 391)– 

bezrobocie to ta „część osób w wieku produkcyjnym, zdolnych i gotowych do pracy na 

typowych warunkach występujących w gospodarce, pozostaje bez pracy, pomimo 

podejmowanych poszukiwań pracy”. 
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W niniejszym opracowaniu za okres analiz zostały przyjęte lata 2012-2017. Wynika to 

z faktu, iż Polska w 2012 roku była gospodarzem Mistrzostw Europy w piłce nożnej, co 

zwiększyło nakłady inwestycyjne, a tym samym zmniejszyło bezrobocie. Okres 5 lat wydaje 

się odpowiedni dla zobrazowania trwałości efektu „Euro” na rynku pracy. 

2. Rodzaje bezrobocia 

Kwiatkowski (2010, strony 395-396) proponuje następujący podział: 

 bezrobocie strukturalne – powstaje w wyniku niedopasowania struktury popytu  

i podaży na siłę roboczą,  

 bezrobocie frykcyjne – dynamiczne, spowodowane niedokładnością przebiegu 

informacji. Pewna część osób bez pracy, pomimo iż są wolne stanowiska. 

 bezrobocie koniunkturalne – wynika z cyklu koniunkturalny. Można wyróżnić dwie 

sytuacje: 

o niedostateczny popyt na towary (bezrobocie keynesistowskie), 

o zbyt wysokie płace (bezrobocie klasyczne). 

Natomiast Szaban(2016, strony 293-294) wyróżnia następujące typy bezrobocia: 

 bezrobocie frykcyjne, 

 bezrobocie strukturalne, 

 koniunkturalne. 

Z punktu widzenia bezrobotnych: 

 wymuszone, 

 niewymuszone (naturalne), 

 dobrowolne, 

 fikcyjne (osoby pracują w szarej strefie), 

 utajone (nierejestrowane). 

Ze względu na czas pozostawania na bezrobociu: 

 krótkotrwale – do 3 miesięcy, 

 średniookresowe – od 3 miesięcy do 12 miesięcy, 

 długookresowe – powyżej 12 miesięcy. 

3. Determinanty sytuacji na rynku pracy oraz bariery 

Nieodzownym elementem każdej analizy ekonomicznej jest wyróżnienie trendów 

panujących w danym aspekcie gospodarki. Szaban(2016, str. 42) do panujących na rynku 

pracy zalicza: 
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 uniwersalne – właściwe dla wszystkich branż biznesu i w większości także dla 

administracji (rosnąca konkurencja, wzrost świadomości klientów/petentów  

i pracowników, rosnące bezrobocie, globalizacja produkcji i usług, migracje za pracą 

itp., 

 specyficzne odnoszące się tylko do określonych państw czy branż. 

 Natomiast do czynników, które determinują sytuację na rynku pracy: 

 polityczne, 

 ekonomiczne (w szczególności globalizacja), 

 technologiczne, 

 społeczne (najistotniejsze dla rynku pracy). 

Warto podkreślić, że każda osoba różni się pod wieloma względami. W swojej pracy 

Pilc(2014) przedstawił szczegółowo zbiór cech charakteryzujących każdego z uczestników 

rynku pracy. 

Tabela 7. Uczestnik rynku pracy - cechy 

Uczestnik rynku pracy 

Cechy jednostkowe 
Komponenty kapitału 

ludzkiego 
Cechy osobowości 

Uwarunkowania 
społeczno-rodzinne 

 wiek 
 płeć 
 narodowość 
 kolor skóry 

 wykształcenie  
 przebieg kariery 
zawodowej 
 kwalifikacje 
uniwersalne 
 kwalifikacje 
specyficzne 
 stan zdrowia 

 preferencje 
wobec konsumpcji 
 preferencje 
wobec czasu wolnego 
 preferencje 
wobec ryzyka 
 inteligencja 
i zdolnośćdo uczenia się 
 naturalne 
predyspozycje 
do wykonywania 
określonych prac 
 plany życiowe 
i ambicje zawodowe  
 zdolność 
do nawiązywania 
kontaktów społecznych 
 wyznawane 
wartości 

 miejsce 
zamieszkania 
 sytuacja rodzinna 
 osiągane dochody 
 posiadana sieć 
kontaktów społecznych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Pilc, 2014, str. 17) 

Jak w każdym segmencie rynku, także na rynku pracy występując bariery wejścia. 

Ogólnie można je podzielić na kulturowe i prawne. Szczegółowy podział barier 

występujących na rynku pracy przedstawiają rys. 1 i 2. 
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Rys.2. Bariery na rynku pracy (cz. I) Źródło: Opracowanie własne na podstawie(Szaban, 2016, str. 112) 

 
Rys.3. Bariery na rynku pracy (cz. II). Źródło: Opracowanie własne na podstawie(Szaban, 2016, str. 112) 

4. Efekty bezrobocia 

Chociaż bezrobocie wiąże się głównie z negatywnymi skutkami, występują także 

pozytywne. Jak podaje Zimon (2002, str. 58) pozytywne aspekty są powiązane najczęściej  

z tzw. bezrobociem przejściowym. Zimon wyszczególnia takie pozytywne aspekty jak: 

 bezrobocie umacnia dyscyplinę pracy, zmniejsza płynność zatrudnienia, jest środkiem 

pobudzania etosu pracy i oddziaływania na postawy wobec pracy, 

Kulturowe
Kultura narodowa
Kultura organizacji

Prawne

Przepisy 
ogólnoeuropejskie

/ogólnokrajowe

Przepisy wewnątrz 
organizacyjne

Instytucjonalne

Polityka UE/Państwa
w tym społeczna

Polityka 
organizacyjna

Personalne

Po stronie 
pracodawców

Oczekiwania,
wymagania,
uprzedzenia

Stwarzane
warunki

pracy

Po stronie 
pracobiorców

Oczekiwania,
wymagania,
uprzedzenia

Kwalifikacje,
kompetencje
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 sprzyja uruchomieniu konkurencji o nowe miejsce pracy, a ta skłania pracowników do 

odpowiedzialności za wybór zawodu i kwalifikacje, 

 bezrobocie modeluje także aspiracje i zachowania związków zawodowych zwiększając 

ich odpowiedzialność za realizacje placowych i pozapłacowych celów gospodarki.  

Negatywne aspekty bezrobocia wiążą się przede wszystkim z bezrobociem 

długotrwałym. Należy rozpocząć od efektów charakteru ekonomiczno-społecznego. Osoby 

bezrobotne nie powiększają dochodu narodowego, a pieniądze przeznaczone na zapewnienie 

im podstawowej opieki socjalnej nieustannie obciążają budżet państwa. Jak zauważa Zimon 

(2002, str. 58) zapewnienie zabezpieczenia socjalnego nie wynika tylko ze względu na 

wymogi prawne, ale także z troski o spokój społeczny. 

Jednakże skutki psychologiczne, czy moralne mogą być dużo gorsze od ekonomiczno-

społecznych. Warto zauważyć, że bezrobocie uderza przede wszystkim w godność człowieka. 

Osoba bezrobotna może odczuwać, że ma niską wartość oraz jest zależne od mechanizmów 

gospodarczych, nie mając na niego równocześnie wpływu. W ten sposób okazać się może, 

że negatywny skutek bezrobocia ma wpływ nie tylko na jednostkę, ale również na jego 

rodzinę. Powoduje to napięcia rodzinne, czego efektem mogą być liczne kłótnie niszczące 

perspektywy w życiu rodzinnym. W długim okresie oddziałuje to na sposób zachwiania 

stabilizacji rodziny. Zimon zauważa (2002, str. 58), że przez ten fakt pozbawia to ojca 

autorytetu i degraduje społecznie cała rodzinę. W związku z tym wzrasta 

prawdopodobieństwo zrodzenia się różnych dysfunkcji i patologii jak alkoholizm. 

5. Bezrobocie rejestrowane 

Bezrobocie rejestrowane jest najczęściej wykorzystywanym i wyczerpującym źródłem 

informacji, niestety nie uwzględnia osób pracujących w tzw. „szarej strefie”. W niniejszym 

opracowaniu będziemy posługiwali się właśnie bezrobociem rejestrowanym – dane na jego 

temat pochodzą Banku Danych Lokalnych GUS (dostęp na dzień 28.04.2018r.). Opisują one: 

 liczbę bezrobotnych, 

 liczbę bezrobotnych z wyszczególnieniem wyksztalcenia, 

 liczbę bezrobotnych z wyszczególnieniem posiadanego stażu pracy, 

 odsetek bezrobotnych ze względu na płeć, 

 udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

wg wykształcenia. 
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Ponadto warto wspomnieć o Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL),  

które jest alternatywą dla bezrobocia rejestrowanego. Jest to rodzaj badania panelowego, 

w którym w każdej kolejnej ankieciewymieniana jest ¼ składu próby. 

6. Pomiar bezrobocia 

Podstawową miarą bezrobocia jest stopa bezrobocia.  Jest ona obliczana przez 

Powiatowe Urzędy Pracy na podstawie bezrobocia rejestrowanego– jest to odsetek siły 

roboczej, która nie ma zatrudnienia, w stosunku do liczby osób czynnych zawodowo (Begg, 

Fischer i Dornbusch, 2007, str. 551). Wzór na obliczenie stopy bezrobocia przedstawia 

Gołata(2004, str. 57): 

𝑈𝑅 = ,                                                                       (1) 

gdzie 

𝑈𝑅 – stopa bezrobocia, 

𝐸𝐴 – ludność aktywna ekonomicznie, 

𝑈 – zbiorowość osób bezrobotnych. 

Oprócz stopy bezrobocia należy wspomnieć o współczynniku aktywności zawodowej 

(Kwiatkowski, 2010, str. 391), który jest wyrażony wzorem:  

𝛼 = ,                 (2) 

gdzie 

𝑆  - osoby aktywne zawodowo (zasoby siły roboczej), 

𝐿 - osoby zdolne i gotowe do podjęcia pracy (na warunkach obecnie istniejących  

w gospodarce) 

Grupę biernych zawodowo tworzą pozostałe osoby w wieku produkcyjnym. Należy 

zaznaczyć, że im wyższy współczynnik, tym więcej osób w wieku produkcyjnym chce podjąć 

pracę. Kwiatkowski (2010, str. 392) podaje, że wysokość współczynnika aktywności 

zawodowej zależy od następujących czynników:  

 poziom i zmiana stawek płac, 

 preferencje jednostek w zakresie kształcenia modelu rodziny, liczby dzieci w rodzinie 

i ich wychowaniu, 

 możliwość znalezienia pracy. 

7. Miary dynamiki 

Do najprostszych miar dynamiki należy zaliczyć przyrosty – względne i bezwzględne. 

Ich podział oraz metodę wyliczanie obrazuje tab. 1. 
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Tabela 8. Podstawowe mierniki dynamiczne 

Przyrosty bezwzględne (absolutne) 
o podstawie stałej łańcuchowe 

𝚫 𝐲𝐭  / 𝐜 = 𝒚𝒕 − 𝒚𝒄 Δ y   / = 𝑦 − 𝑦  

Przyrosty względne 
o podstawie stałej łańcuchowe 

𝐏𝐭/𝐜 =
𝐲𝐭 − 𝐲𝐜

𝐲𝐜

 P / =
𝑦 − 𝑦

𝑦
 

gdzie 𝒚𝒕 oznacza cechę badaną w danym okresie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Kończak i Trzpiot, 2014, str. 245) 

W opracowaniu cechą badaną jest stopa bezrobocia i jej dynamika. 

8. Analiza dynamiki bezrobocia 

Analizując liczbę bezrobotnych (rys. 3) w poszczególnych województwach (w roku 

2012 i 2017) można zaobserwować, że najwięcej osób bezrobotnych znajduje się  

w województwie mazowieckim, następnie w śląskim imałopolskim, a najmniej w lubuskim  

i opolskim. 

 
Rys.4. Liczba bezrobotnych w poszczególnych województwach. Źródło: Opracowanie własne 

Warto zauważyć, że w badanym okresie liczba bezrobotnych w każdym województwie 

zmniejszyła się około dwukrotnie. Rysunki nr 4 i 5 obrazują strukturę bezrobocia ze względu 

na płeć. W roku 2017 udział kobiet w strukturze wzrósł nieznacznie w porównaniu do roku 

2012. 
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Rys.5. Struktura bezrobocia w Polsce (2012r.) ze względu na płeć

Rys.6. Struktura bezrobocia w Polsce (2017r.) ze względu na płeć

Kolejnym aspektem rozważań jest kwestia wykształcenie osób bezrobotnych. Ich liczbę 

właśnie ze względu na zdobyte wyks

Rys.7. Liczba bezrobotnych ze względu na zdobyte wykształcenie w 2012 roku

średnie 
ogólnokształcące

Struktura bezrobocia w Polsce (2012r.) ze względu na płeć. Źródło: Opracowanie własne

Struktura bezrobocia w Polsce (2017r.) ze względu na płeć. Źródło: Opracowanie własne

jnym aspektem rozważań jest kwestia wykształcenie osób bezrobotnych. Ich liczbę 

właśnie ze względu na zdobyte wykształcenie przedstawiają rys. 6 i 7. 

Liczba bezrobotnych ze względu na zdobyte wykształcenie w 2012 roku. Źródło: Opracowanie własne

51%

mężczyźni

kobiety

55%

mężczyźni

kobiety

603 912

583 184

472 460

250 989

226 270

zasadnicze zawodowe

gimnazjalne i poniżej

policealne, średnie 
zawodowe

wyższe

194 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Źródło: Opracowanie własne 

jnym aspektem rozważań jest kwestia wykształcenie osób bezrobotnych. Ich liczbę 

 
ódło: Opracowanie własne 

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

gimnazjalne i poniżej



 

195 
 

 
Rys.8. Liczba bezrobotnych ze względu na zdobyte wykształcenie w 2017 roku. Źródło: Opracowanie własne 

Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe 

oraz co najwyżej gimnazjalne, a najmniej średnie ogólnokształcące. Analizując zmianę w  

5 letnim okresie można również zauważyć zmniejszenie się około dwukrotne wielkości 

bezrobocia w tym aspekcie. 

Autor uważa, że wynika to z faktu, iż młodzi w Polsce zazwyczaj kontynuują edukację 

na uczelniach wyższych. Ponadto, bezrobocie rejestrowane uwzględnia tylko te osoby, które 

same się zarejestrowały.   

Z wyższym wykształceniem kojarzy się zazwyczaj większe prawdopodobieństwo 

znalezienia pracy, jednakże czy poziom wykształcenia jest skorelowany z liczbą 

bezrobotnych? Dla obu lat (2012 i 2017) obliczono współczynnik korelacji Spearmana, który 

wynosi odpowiednio: 

 -0,6 dla 2012 roku (istotność empiryczna 0,35), 

 -0,7 dla 2017 roku (istotność empiryczna 0,23). 

Można wyciągnąć wniosek, że wraz ze wzrostem wyksztalcenia maleje liczba 

bezrobotnych. Warto jednakże zauważyć, że te parametry są statystycznie nieistotne na 

poziomie ufności 0,9. 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnemu 

posiadających wyższe wyksztalcenie jest wyjątkowo niski. W latach2012-2016 stanowili oni 

nie więcej niż 1,1 % osób w wieku produkcyjnym w skali kraju. 
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Rys.9. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg wykształcenia 
Źródło: Opracowanie własne 

Istnieje powszechne przekonanie, że dłuższy staż pracy pomaga w łatwiejszym  

i szybszym znalezieniem pracy. Większość pracodawców oczekuje, co najmniej kilkuletniego 

doświadczenia zawodowego. Liczbę bezrobotnych ze względu na posiadany staż obrazuje 

rys. 9. 

 
Rys.10. Liczba bezrobotnych ze względu na posiadany staż pracy. Źródło: Opracowanie własne 

Liczba bezrobotnych (w obu analizowanych latach), którzy posiadają staż pracy od  

1 do 5 lat jest większa niż liczba bezrobotnych bez stażu pracy. Jest to dowód, że wcześniej 

wspomniane przekonanie niekoniecznie jest prawdziwe. 

Najlepszym i najczęściej wykorzystywanym miernikiem w analizach ekonomicznych 

zjawiska bezrobocia jest stopa bezrobocia. Obecnie stopa bezrobocia jest najniższa od 1991 r. 

i wynosi 6,6% (Główny Urząd Statystyczny) w skali kraju. Poszczególne wartości stopy 

bezrobocia w województwach oraz kraju przedstawia rys. 10. 
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Rys.11. Stopa bezrobocia w Polsce 2012/2017. Źródło: Opracowanie własne 

W analizowanych latach bezrobocie w województwach pomorskim, małopolskim, 

śląskim, mazowieckim i wielkopolskim kształtuje się poniżej stopy bezrobocia 

ogólnopolskiej. 

Tabela 9: Zmiany stopy bezrobocia w województwach (lata 2012/2017) 

 PRZYROST 

 względny [%] bezwzględny [p.p.] 

DOLNOŚLĄSKIE -58% -7,8 

KUJAWSKO-POMORSKIE -45% -8,1 

LUBELSKIE -38% -5,4 

LUBUSKIE -58% -9,3 

ŁÓDZKIE -51% -7,2 

MAŁOPOLSKIE -53% -6 

MAZOWIECKIE -48% -5,1 

OPOLSKIE -50% -7,2 

PODKARPACKIE -41% -6,7 

PODLASKIE -42% -6,2 

POMORSKIE -59% -7,9 

ŚLĄSKIE -53% -5,9 

ŚWIĘTOKRZYSKIE -45% -7,2 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE -45% -9,6 

WIELKOPOLSKIE -62% -6,1 

ZACHODNIOPOMORSKIE -52% -9,5 

POLSKA -51% -6,8 

Źródło: Opracowanie własne 

Analiza tab. 3 pozwala wyciągnąć wniosek, że w badanym okresie (2012-2017) 

bezrobocie w Polsce spadło o ponad 50%. Natomiast przeciętna zmiana w województwach 

wynosi 50%, a wartości odchylają się in plus in minus o 7 punktów procentowych. 

Największy względny spadek został odnotowany w województwie zachodniopomorskim,  

a najmniejszy w województwie lubelskim.  
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W bezwzględnej analizie stopy bezrobocia stopa procentowa w Polsce spadła o 6,8 

punktu procentowanego, a w województwach przeciętnie o 7,2 punktu procentowego. 

Wartości odchylają się średnio rzecz biorąc o 1,38 punktu procentowego od wartości średniej. 

Największy bezwzględny spadek odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim,  

a najmniejszy w mazowieckim. 

Tabela 10. Bezwzględne roczne przyrosty stopy bezrobocia [p.p.] 

Źródło: Opracowanie własne 

W dynamicznym ujęciu bezwzględnej zmiany stopy bezrobocia w województwach 

odnotowano (po roku 2013) coroczny, stabilny spadek. Największy miał miejsce  

w województwie lubuskim w 2014 w porównaniu z 2013 rokiem. 

Jak podaje Kubiczek (2018, str. 162), liczba kategorii przedstawionych na wykresie 

kołowym nie powinna być większa od 4, zatem do przedstawienia struktury został 

wykorzystany wykres mozaikowy. Analizując udział poszczególnych województw  

w tworzeniu w 2012 roku bezrobocia w Polsce największy udział mają województwa 

warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, natomiast w 2017 roku 

zamiast zachodniopomorskiegow trójce województw z największą stopą bezrobocia znalazło 

się województwo podkarpackie. 

  2013 2014 2015 2016 2017 

DOLNOŚLĄSKIE -0,4 -2,7 -1,9 -1,3 -1,5 

KUJAWSKO-POMORSKIE 0,1 -2,7 -2,3 -1,2 -2,0 

LUBELSKIE 0,2 -1,8 -0,9 -1,4 -1,5 

LUBUSKIE -0,2 -3,2 -2,0 -1,9 -2,0 

ŁÓDZKIE 0,1 -2,3 -1,5 -1,8 -1,7 

MAŁOPOLSKIE 0,1 -1,8 -1,4 -1,7 -1,2 

MAZOWIECKIE 0,4 -1,5 -1,3 -1,3 -1,4 

OPOLSKIE -0,2 -2,4 -1,7 -1,1 -1,8 

PODKARPACKIE -0,1 -1,7 -1,4 -1,7 -1,8 

PODLASKIE 0,4 -2,2 -1,1 -1,5 -1,8 

POMORSKIE -0,2 -2,1 -2,2 -1,8 -1,6 

ŚLĄSKIE 0,2 -1,7 -1,4 -1,6 -1,4 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 0,6 -2,5 -1,6 -1,7 -2,0 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 0,3 -2,9 -2,5 -2,0 -2,5 

WIELKOPOLSKIE -0,2 -2,0 -1,5 -1,2 -1,2 

ZACHODNIOPOMORSKIE -0,2 -2,5 -2,4 -2,2 -2,2 



 

 

Rys.12. Udział poszczególnych województw w tworzeniu stopy bezrobocia w Polsce (2012r.)
Opracowanie własne 

Rys.13. Udział poszczególnych województw w tworzeniu stopy bezrobocia w Polsce (2017r.)
Opracowanie własne 

  

ególnych województw w tworzeniu stopy bezrobocia w Polsce (2012r.)

Udział poszczególnych województw w tworzeniu stopy bezrobocia w Polsce (2017r.)
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ególnych województw w tworzeniu stopy bezrobocia w Polsce (2012r.) Źródło: 

 
Udział poszczególnych województw w tworzeniu stopy bezrobocia w Polsce (2017r.). Źródło: 
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8. Podsumowanie 

Na przestrzeni ostatnich 25 lat stopa bezrobocia ulegała dużym zmianom. Przemiany 

ustrojowe w Polsce dokonane na przełomie lat 80. i 90. XX wieku miały głównie wpływ 

na gospodarkę – racjonalizacja wielkości zatrudnienia na tle uwarunkowań finansowych, 

prowadzące do wzrostu bezrobocia. Wiele zakładów pracy zamykano, bądź też 

przeprowadzano reformę, które poskutkowało redukcją zatrudnienia. Ze stwierdzeniem tym 

nie zgadza się Gołata(2004, strony 28-32), która twierdzi, że samo przejście z gospodarki 

planowanej na rynkową nie wyjaśnia w pełni powstania wysokiej stopy bezrobocia, jednak 

jako jeden z innych powodów podaje nieodpowiednie kwalifikacje pracowników. 

Rozwój bezrobocia wpływa również na zachowanie ludzi i podejście do poszukiwania 

pracy. Człowiek, który przez długi okres pozostaje bez pracy i nie widzi szans na 

jakiekolwiek zatrudnienie, zniechęca się i zaprzestaje poszukiwań. Doprowadza to do 

obniżenia jego samooceny, a także do stopniowego załamania. Problem bezrobocia często jest 

określony, jako kryzys dla miasta, a nie kłopot dla jednostki. Najbardziej dotyka to „młodych 

dorosłych” (Kasprzak, 2006), którzy dla perspektywy znalezienia pracy, często opuszczają 

region i kraj. Zazwyczaj kierunkiem ich migracji są kraje Unii Europejskiej pomimo tego, że 

unijny rynek pracy jest mocno nasycony, to praca tam wiąże się ze stabilizacją pracy oraz  

z uzyskaniem większych dochodów. 

Analizując zjawisko bezrobocia można zaobserwować zachowania paradoksalne. Osoby 

bezrobotne celowo rezygnują z aktywnego poszukiwania pracy, a także odrzucają oferty 

podjęcia jakiejkolwiek pracy, aby uzyskać pomoc społeczną w postaci różnego typu zasiłków. 

Dlatego też ważna jest umiejętna walka ze zjawiskiem bezrobocia. Działania państwa w tym 

zakresie można podzielić na: 

 aktywną politykę państwa na rynku pracy, 

 aktywną politykę makroekonomiczną, 

 aktywną politykę mikroekonomiczną, 

 pasywną politykę państwa na rynku pracy (zasiłki dla bezrobotnych). 
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Summary 
The status of subjunctive mood is ambiguous, as linguists still debate over whether it should be considered  
a separate mood or rather a group of moods demonstrating similar properties. Romance languages, such as 
French, display overt morphological marking of the subjunctive. Polish lacks a designated morphological 
subjunctive form, though its occurrence may be established on semantic grounds. This paper is devoted to the 
analysis of subjunctive mood in Polish based on the comparative method. Structures which have been assumed 
to be employing the subjunctive in Polish are compared to corresponding structures in French. As a result of the 
comparative analysis, it has been established that the subjunctive exists in Polish and it is an independent 
grammatical category. Further research should be devoted to examining syntactic properties of the subjunctive 
and the conditional in order to differentiate between them. 
 
Keywords: linguistics, subjunctive, morphology, syntax 
 

W poszukiwaniu trybu łączącego w języku polskim 
 
Streszczenie 
Status trybu łączącego jest niejasny, jako że językoznawcy od dawna spierają się, czy powinno się go uważać za 
osobny tryb gramatyczny, czy raczej, jako grupę trybów o podobnych własnościach. Języki romańskie, jak na 
przykład francuski, wyróżniają tryb łączący, jako osobną kategorię, jednak istnienie trybu łączącego w języku 
polskim jest przedmiotem debaty w literaturze przedmiotu. Niniejszy artykuł poświęcony jest badaniu trybu 
łączącego w języku polskim w oparciu o metodę językoznawstwa porównawczego. Struktury podejrzane  
o stosowanie trybu łączącego w języku polskim zostaną porównane z odpowiadającymi im strukturami w języku 
francuskim, w którym tryb łączący jest wydrębniony, jako osobny tryb gramatyczny. W wyniku 
przeprowadzonej analizy porównawczej ustalono, że tryb łączący istnieje w języku polskim i można uznać go za 
odrębną kategorię gramatyczną. Dalsze badania powinny skupić się na rozróżnieniu cech składniowych trybu 
łączącego od trybu przypuszczającego. 
 
Słowa kluczowe: językoznawstwo, tryb łączący, morfologia, składnia 
 
1. Introduction 

This paper is devoted to the analysis of the grammatical phenomenon of subjunctive 

mood. Mood is a verbal category which can be realized in different ways in different 

languages. Languages distinguish many kinds of mood, and the status of the subjunctive is 

quite ambiguous. For instance, Romance languages, including French, Italian, and Spanish, 

clearly distinguish the subjunctive as an independent mood form. In these languages, which 

have retained rich verbal inflection, the subjunctive has prominent and distinct verbal 

morphology. Moreover, French is impressive with regard to its rich morphology and 

distinction between conjugations within subjunctive mood. 

Polish belongs to the family of Slavic languages, in which subjunctive mood is not 

distinctive, i.e. it is not reflected on the verb by separate morphology. Moreover, the 

subjunctive in Polish is usually classified under the wider term of conditional mood, which 

should not be the case. Such categorization is a result of the occurrence of the irrealis particle 
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by in conditional and subjunctive constructions. However, this particle does not behave in a 

uniform manner in those environments, which supports the hypothesis that Polish 

distinguishes the subjunctive from the conditional, and that the subjunctive should be 

recognized as an independent grammatical category in Polish. 

2. Subjunctive mood in French 

The status of subjunctive mood in French is not as ambiguous as it is in Polish. The 

subjunctive is classified as an irrealis mood, as opposed to the indicative mood, which is a 

realis mood. According to Mithun (1999), “the realis portrays situations as actualized, as 

having occurred or actually occurring, knowable through direct perception. The irrealis 

portrays situations as purely within the realm of thought, knowable only through 

imagination.” Depending on the speaker’s intention behind uttering a sentence, different 

mood is applied to the predicate. If the subjunctive is selected as the mood of the clause, the 

proposition of the clause is interpreted as not having a realization in the real world. 

In French, there are four conjugations for verbs within subjunctive mood: present 

subjunctive, past subjunctive, imperfect subjunctive, and pluperfect subjunctive. However, 

present and past subjunctive are the forms that are mostly used in Modern French. Sentences 

(1-3) provide examples of clauses with verbs marked for present subjunctive in French: 

1) Je veux     que tu    sois  patient. 

I  wantIND.1SG that you beSBJV.2SG  patient 

‘I want you to be patient.’ 

2) Il est  important que nous travaillions   ensemble. 

it beIND.3SG important  that we   workSBJV.1PLtogether 

   ‘It is important that we work together.’ 

3) C’est  dommage qu’ il   parte    ce soir. 

it  beIND.3SG pity that he leaveSBJV.3SG tonight 

  ‘It is a pity that he leaves tonight.’ 

The examples above illustrate notable features of present subjunctive in French.  

Firstly, subjunctive mood occurs in subordinate clauses, which are introduced by the 

complementizerque (‘that’). Secondly, the verbs in the subordinate clauses are conjugated for 

subjunctive mood. What is more, the subject of the matrix clause is different than the subject 

of the subordinate clause. Lastly, subjunctive mood in the subordinate clause is selected by 

the lexical elements in the matrix clause, such as the verb veux (‘want’), the adjective 

important (‘important’), and the noun dommage (‘pity’). 
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The subjunctive in French is used in a variety of contexts, and it is selected as the mood 

of the clause either due to semantic or syntactic reasons. Moreover, the verbal inflection of the 

subjunctive is not uniform. There are verbs which conjugate regularly, such as travailler in 

(2), and irregular verbs, such as êtrein (1). Nevertheless, the distinct verbal morphology is 

observed for the subjunctive in French in all of its forms. The present and the imperfect 

subjunctive constitute a separate conjugation, and the past and the pluperfect subjunctive are 

formed by combining the present and the imperfect subjunctive with the past participle.  

On balance, it is necessary to provide a list of morphological, semantic, and syntactic 

properties of the French subjunctive in order to conduct a comparative analysis between 

French and Polish subjunctive constructions. 

1. Morphology 

a. Separate verbal inflection for the present and imperfect subjunctive 

2. Semantics 

a. Subjunctive mood is employed in embedded clauses after lexical elements which 

express will, desire, permission, order, necessity, and judgment 

b. And after expressions of feelings, doubt, possibility, advice, preference, need, 

denial, or opinion 

3. Syntax 

a. The mood of subordinate clauses (with the exception of formulaic subjunctive) 

b. Different subjects of the main and the subordinate clauses 

c. The subjunctive selected by the complementizerque and compound 

complementizers derived from que 

There are also contexts in which the use of the subjunctive in French is optional and is 

dependent mainly on the speaker’s interpretation of the situation. One of such instances of 

choosing the subjunctive occurs when a main verb that does not normally select the 

subjunctive is negated. In such a case, the factor that is decisive about using the subjunctive is 

“whether the proposition in the subordinate clause is seen as hypothetical or depending upon a 

subjective interpretation of the proposition” (Offord 2006). Moreover, the subjunctive can be 

used in relative clauses referring to propositions in the predicate which are considered 

uncertain or improbable by the speaker. However, there are not many contexts in which the 

use of the subjunctive is optional, which is why these properties are not included in the main 

list of semantic and syntactic characteristics. 
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3. Subjunctive mood in Polish and French – a comparative analysis 

One of the methods of determining whether the subjunctive can be distinguished in Polish as a 

separate mood is the comparative method. The aim of the comparative method is to juxtapose 

structures found in at least two languages and to compare their properties in order to draw 

conclusions about their similarities and differences. This section focuses on conducting 

comparative research based on the data from French and Polish in order to determine the 

existence of the subjunctive in Polish. Sentences (4-5) are the French examples of the use of 

the subjunctive while sentences (6-7) are their Polish translations: 

6) Elle veut       que tu       sois      heureux. 

she wantIND.3SG that youSG beSBJV.2SGhappy 

‘She wants you to be happy.’ 

7) Il est  nécessaire que nous soyons   à l’heure. 

it beIND.3SG necessary  that we    beSBJV.1PL on time 

‘It is necessary that we be on time.’ 

8) Ona chce, żebyś       był       szczęśliwy. 

shewantIND.3SG that-by2SG bePAST.PRT.M.SGhappy 

‘She wants you to be happy.’ 

9) Wymagane jest, żebyśmy  byli  o czasie. 

necessary beIND.3SG that-by2PL bePAST.PRT.VIR.PLon time 

‘It is necessary that we be on time.’ 

 Morphology 

Sentences (6-7) present some of the characteristics of the subjunctive listed in Section 2. As 

regards morphology, in (6-7) the irregular verb être(‘be’) is used, and its morphology overtly 

displays the subjunctive conjugation. The verb is the lexical element on which the subjunctive 

mood is realized, as the complementizerque (‘that’) does not carry any features of the 

subjunctive. In Polish, however, the subjunctive is not expressed on the verb. The verb być 

(‘be’) is realized as an l-participle without a past reference (Orszulak 2016), and it is not the 

marker of mood in the subordinate clause. The element which carries the subjunctive is the 

complementizerże (‘that’) combined with the particle by. Polish can also use the derived 

forms of żeby to introduce the subordinate clauses, such as aby and iżby (Tomaszewicz 2009). 

They differ in terms of register and they are not acceptable in every context.  

In sentences (8-9), the compound complementizerżeby also carries the person and number 

inflectional suffixes-ś and -śmy. Contrary to the French examples, in which the verbal 

inflection is realized on the verb, the subjunctive in Polish is expressed via means of syntax, 
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by adjoing the inflectional suffixes to the complementizer. Sentence (10) presents an 

ungrammatical sentence in which the suffix is attached to the verb, rather than the 

complementizer: 

10) *Ona chce, żeby    byłeś  szczęśliwy. 

shewantIND.3SG that-by bePAST.PRT.M.3SG happy 

      *‘She wants that you were happy.’ 

French and Polish differ in terms of the subjunctive morphology. In French, it is the verb 

which carries the subjunctive marker of the irrealis meaning, while in Polish the subjunctive 

is realized on the compound complementizerżeby by means of inflectional suffixes attached to 

the verb followed by a past participle. 

 Semantics 

Certain lexical elements in the matrix clause impose a semantic requirement for the 

subjunctive to appear in the subordinate clause. This section will discuss the class of these 

lexical elements in more detail. The subjunctive in French is used to express ideas or actions 

that are subjective or uncertain. Subjunctive mood is employed in embedded clauses after 

expressions of will, desire, permission, order, necessity, and judgment (Coffman Crocker 

2008). These expressions can be realized by using a verb, a noun, or an adjective that fulfills 

the aforementioned semantic requirement. 

Sentences (6-7) illustrate that the subjunctive in the subordinate clauses is introduced by the 

verb vouloir (‘want’) and the adjective nécessaire (‘necessary’). Sentences (8-9) show that in 

Polish the subjunctive is also selected by the verb chcieć (‘want’) and the adjective wymagane 

(‘necessary’). However, this similarity is not enough to state that the contexts for the 

subjunctive in French and in Polish are identical. Sentences (11) and (12) illustrate the 

difference in the distribution of the subjunctive in French and in Polish. Sentence (11) is 

adopted from Coffman Crocker (2008): 

11) Je suis   heureux que vous puissiez    venir. 

I  beIND.1SG glad       that you  canSBJV.2PLcomeINF 

    ‘I am glad that you can come.’ 

12) Cieszę    się,          że    możecie   przyjść. 

begladIND.1SG reflexivethat  canIND.2PLcomeINF 

‘I am glad that you can come.’ 

Subjunctive mood in French can also be employed in embedded clauses after expressions of 

feelings, doubt, possibility, advice, preference, need, denial, or opinion. In sentence (11), the 

adjective heureux (‘happy’) is the lexical element which selects the subjunctive as the mood 
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of the subordinate clause, as it is an adjective that expresses an emotional state. In (12), the 

reflexive verb cieszyćsię (‘be happy/glad’) selects not the subjunctive as the mood of the 

subordinate clause, but the indicative. This can be noted through the selection of the 

complementizerże instead of żeby, as well as on the inflected verb form możecie (‘you can’) 

that the subjunctive is not the mood of the clause. The next section of this paper includes 

examples which illustrate that employing the subjunctive in the subordinate clause of (12) 

results in grammaticality. For now, however, it is necessary to investigate the semantic 

contexts in which the subjunctive is selected in Polish. 

Orszulak (2016) provides a list of verbs which “select for the complements introduced only 

by żeby,” which may be treated as an indicator that the complements of those verbs are 

realized in subjunctive mood. Following Orszulak (2016), the two languages employ the 

subjunctive in almost the same manner. Both of the languages use it when the matrix verb 

denotes will, desire, permission, order, necessity, and judgment, all of which are the most 

common contexts for using the subjunctive crosslinguistically. Moreover, the subjunctive in 

French, as well as in Polish, is used after expressions of doubt, possibility, advice, preference, 

need, denial, or opinion. One of the instances in which the subjunctive is employed in French, 

but not in Polish, is with expressions of feelings, as exemplified in (11) and (12). It is, 

however, worth mentioning that not all verbs, nouns, and adjectives which express the 

abovementioned denotations, always select for the subjunctive. Providing an exhaustive list of 

those contexts is outside the scope of this paper. Nevertheless, semantically, the subjunctive 

in Polish is highly similar in its distribution to the subjunctive in French, which is an 

argument proving the hypothesis of the existence of the subjunctive in Polish. 

 Syntax 

This section discusses the syntactic properties of the subjunctive in French and juxtaposes 

them with the syntactic properties of the subjunctive structures in Polish. The first syntactic 

feature of the French subjunctive is that it is used in the subordinate clauses in which the 

subject is different than the subject in the main clause. If the subjects are the same, indicative 

mood is employed, and the embedded clause contains an infinitival construction, as shown in 

(13-14): 

13) Il veut       que  tusoislà. 

      he wantIND.3SGthat you beSBJV.2SGthere 

‘He wants you to be there.’ 
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14) Il veut êtrelà. 

      he wantIND..3SGbeINFthere 

‘He wants to be there.’ 

In (13), the subjects of the main and subordinate clauses are different, which enables the 

subjunctive to be employed. In (14), the subject is the same in the two clauses, and the 

infinitive is used in the subordinate clause. The same rule can be observed for Polish in 

examples (15-16): 

15) On chce, żebyśtam była. 

he wantIND.3SGthat-by2SGthere bePAST.PRT.F.SG 

‘He wants you to be there.’ 

16) On chce tam być. 

he wantIND.3SGthere beINF 

‘He wants to be there.’ 

Examples (13-16), as well as the previous examples illustrate another syntactic property of the 

subjunctive – namely, that this is the mood of subordinate clauses. There are instances of the 

subjunctive used in main clauses butits use is more restricted and they are less 

common.Subjunctive mood in main clauses, called formulaic subjunctive, functions as fixed 

expressions in which the subjunctive is preserved. Example (17) illustrates the formulaic 

subjunctive in French and example (18) is the Polish equivalent: 

17) Vive  la   France! 

liveSBJV.3SG the France 

 ‘Long live France!’ 

18) Niechżyje  Francja! 

      long   liveIND..3SG  France 

‘Long live France!’ 

As can be observed, Polish does not employ the subjunctive in the main clause. It can be due 

to the lack of the particle by attached to niech, which is not the complementizer which 

introduces the subjunctive in Polish. However, main clause subjunctive in Polish is  

a phenomenon which still requires further research 

The last syntactic property of the subjunctive is that in French the subjunctive is chosen by the 

complementizerque and compound complementizers derived from que. While the 

abovementioned examples illustrate the use of que, example (19), adopted from Coffman 

Crocker (2008), illustrates the use of a compound complementizerbien que (‘although’):  
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19) Bien qu’  il  soit           chez lui,   il  ne   répond           pas au      téléphone.  

well  that he beSBJV.3SG at     him, he NEG answerIND.3SG not at the telephone 

 ‘Although he is at home, he does not answer the telephone.’ 

As was mentioned in the section devoted to morphology, the subjunctive in Polish is 

introduced by the complementizerże with the particle by attached to it. There are also forms of 

żeby, such as aby or iżby, which are permitted in the subjunctive structures. As regards 

complementizers with other denotations, such as mimo/pomimo (‘although’), they are not used 

in subjunctive structures and they cannot be combined with the particle by. In fact, żeby in 

Polish is a compound complementizer. The complementizerże corresponding to que does not 

select the subjunctive. Therefore, while in French the subjunctive can be introduced by a 

simple or a compound complementizer, the Polish subjunctive can be introduced only by a 

compound complementizer. Moreover, the behavior of the particle by is syntactically 

regulated as regards the elements to which it adjoins. Consider examples (20-22): 

20) On chce,         żebyś/byś           tam   była. 

he wantIND.3SGthat-by2SG/by2SGthere bePAST.PRT.F.SG 

‘He wants you to be there.’ 

21) *On chce,  żetam byśbyła. 

he wantIND.3SGthat there by2SG bePAST.PRT.F.SG 

‘He wants that you there be.’ 

22) *On chce,  żetam byłabyś. 

he wantIND.3SGthat there beCOND.F.SG 

‘He wants that there you would be.’ 

Sentence (20) represents the appropriate use of the subjunctive, and the properties discussed 

so far (the use of the complementizerżeby inflected for person and number, followed by the l-

participle) are implemented. It also shows that the inflected particle by can appear on its own, 

without że, and it still introduces the subjunctive. Sentences (22-23) illustrate that the by 

particle has restricted syntactic distribution. As Tomaszewicz (2009) observes, “the mere 

presenceof by-auxiliary inside of the complement clause (in which case the verb is in the 

conditional form) is not enough to satisfy the requirements of want.” To sum up, the syntactic 

properties of the French subjunctive correspond to the syntactic properties of the Polish 

subjunctive. 

4. Conclusions 

The aim of this paper was to analyze the phenomenon of subjunctive mood in French and 

Polish. The comparative analysis provided evidence supporting the hypothesis that 
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subjunctive mood should be treated as an independent grammatical category in Polish, and it 

showed similarities between these two languages with respect to how the subjunctive is used. 

The semantic environment for the subjunctive is broader in French than in Polish, but the 

contexts in which the subjunctive occurs in Polish are also the contexts for the subjunctive in 

French. The subjunctive in French and Polish is not based on the same morphological 

principles. In French, subjunctive mood is realized on verbs as a separate class of inflection 

distinct from other conjugations. In Polish, it is the compound complementizerżeby, formed 

by the complementizerże (‘that’) combined with the particle by, that introduces the 

subjunctive in Polish. The syntax of the subjunctive clauses in French and Polish is, to a large 

extent, similar. In both languages the subjunctive is the mood occurring mostly in subordinate 

clauses employed only when the subjects of matrix and subordinate clauses are different and 

it is introduced by a complementizer selecting the subjunctive.  

The hypothesis formulated for the purpose of this paper has been confirmed. The subjunctive 

in Polish is distinct from other moods due to its semantics, syntax, and morphology, which 

shows that the subjunctive must be classified as an independent grammatical category. 

However, there are still areas which require further research in the discussion of the Polish 

subjunctive. For instance, a thorough analysis of properties of conditional mood should be 

conducted in order to differentiate between the conditional and the subjunctive in Polish, as in 

both of these moods the particle by is employed.  

5. References 

Coffman Crocker, M.E., 2008. Schaum’s Outline of French Grammar. Chicago: McGraw-Hill 

Education: 200-217. 

Mithun, M., 1999. The Languages of Native North America. Cambridge: Cambridge 

University Press:173. 

Offord, M., 2006. A Student Grammar of French. Cambridge: Cambridge University Press: 

70-81. 

Orszulak, M., 2016. “What does żebyintroduce? Old and new research questions about the 

Polish żebycomplementizer.” [In:] Questions and Answers in Linguistics, V. 3,2. De Gruyter 

Open: 27-47. 

Tomaszewicz, B., 2009. “Subjunctive mood in Polish.” [In:] G. Zybatow, U. Junghaus, D. 

Lenertova, and P. Biskup (Eds.), Studies in Formal Slavic Phonology, Morphology, Syntax, 

Semantics and Information Structure: Proceedings of FDSL 7.Frankfurt am 

Main: Peter Lang: 221-233. 



 

213 
 

Mieszkać w mieście – alternatywne sposoby zamieszkania. Analiza 
wybranych przykładów 

Łukasz Kamil Mazur(1) 
 
1Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej 
ŁukaszKamil Mazur: lukasz.mazur@pwr.edu.pl 
 
Streszczenie 
Współczesne miejskie środowiska mieszkaniowe rozrastają się, a do przestrzeni zurbanizowanych przybywa 
coraz więcej mieszkańców. Aglomeracje miejskie nie radzą sobie z tak szybkim przyrostem nowych obywateli. 
Skutkuje to pogarszającymi się warunkami mieszkaniowymi, sytuację taką możemy zaobserwować 
wmetropoliach (bez względu na położenie geograficzne). W omawianej pracy autor przedstawi wybrane 
alternatywne możliwości zamieszkiwania w miastach. Temat zostanie omówiony na przykładach: kooperatywy 
mieszkaniowej, cohousingu, co-livingu, mieszkań o umiarkowanym czynszu (Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego), domów na wodzie orazspołecznego ruchu małych domów (ang. tinyhousemovement). Dodatkowo 
autorzaprezentuje ich podział oraz charakterystykę, w opinii autora są to najciekawsze możliwości zamieszkania 
w mieście, a dojście do nich jest możliwe bez zaciągnięcia kredytu na 30 lat życia.  
 
Słowa kluczowe: architektura mieszkaniowa, miasto, kooperatyw mieszkaniowy. 
 

Living in the city - alternative ways of living. Analysis of selected examples 
 
Summary 
Contemporary housing environments are expanding, more and more new residents are coming to urbanized 
spaces. Urban agglomerations do not cope with such a rapid growth of newcitizens. This results in  
a deterioratinghousingsituation, such a situationisobserved in largecities (regardless of location). In the present 
paper, the author presents some opportunities inflected residence in Polish cities.the author will present the 
irdivision and characteristics, and the uninteresting ones include: a housing cooperative, Cohousing, Co-Living, 
a flat with a moderate rent of the Social Housing Association, houses on the water and tiny house movement. In 
the author's opinion, theseare the most interesting possibilities of living in a city, and access to them is possible 
without taking out a loan for 30 years of life. 
 
Keywords: housing architecture, city, housing cooperative. 
 

„Mieszkanie to nie jest luksusowy samochód, bez którego można żyć. 
 To coś, co pozwala ludziom normalnie funkcjonować.” 

Filip Springer (Ruszkowska  2016) 
1. Wstęp 

Sytuacja mieszkaniowa w Polsce na tle krajów członkowskich Unii Europejskiej 

prezentuje się niepokojąco – alarmują analitycy, a fakty potwierdzane są przez samych 

mieszkańców. Według aktualnych danych statystycznych dotyczących mieszkalnictwa w Unii 

Europejskiej, aż 43,4% Polaków żyje w przeludnionych mieszkaniach. W porównaniu do 

średniej UE, która wynosi 16,7% jest to dramatyczny wynik, w gorszej sytuacji są tylko 

mieszkańcy Rumunii 49,7% (Eurostat 2017). Fundacja Habitat for Humanity(organizacja 

pomagająca niezamożnym rodzinom w zdobyciu własnego mieszkania) przeprowadziła 

badania, z których wynika, że 52% Polek i Polaków uważa brak mieszkań za jeden  

z 3 najważniejszych problemów polskich rodzin. Co gorsze aż 14% badanych żyje w lokalach 

niespełniających norm budowlanych, w których mieszkają pozbawieni dostępu do bieżącej 
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wody czyprywatnej łazienki (Habitat 2018). Do głównych problemów polskiego rynku 

mieszkaniowego można zaliczyć przepełnienie i niewystarczającą ilość lokali mieszkalnych,  

a kształtowanie rynku wyłącznie mieszkaniami deweloperskimi może prowadzić do 

negatywnych praktyk monopolistycznych.  

Współcześnie Polacy dążą do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych głównie poprzez 

kupno lokalu na własność. Zajmujemy czołowe miejsce w porównaniu do innych krajów UE 

w ilości mieszkań własnościowych – aż 83,4% Polaków posiada mieszkanie lub dom na 

własność. Wskaźnik ten jest prawie dwukrotnie wyższy w porównaniu z rozwiniętymi 

krajami takimi jak Szwajcaria (42,5%) czy Niemcy (51,7%); (Eurostat 2017). Rynek 

mieszkaniowy w Polsce daje skromne możliwości alternatywnych rozwiązań w opozycji do 

zaciągnięcia kredytu na 30 lat życia. Bardziej zamożni Szwajcarzy czy Niemcy są skłonni na 

racjonalne oszacowanie swoich możliwości kredytowych i wynajęcie mieszkania. Brak 

możliwości wynajęcia mieszkania na bezpiecznych długookresowych zasadach spowodował, 

że według opinii ekspertów najbardziej opłacalne pozostaje kupno mieszkania, niż wynajęcie 

lokalu na rynku prywatnym. Fundamentalnym problemem rynku mieszkań na wynajem jest 

po prostu brak wystarczającej liczby mieszkań, tym bardziej z umiarkowanym czynszem. 

Większość mieszkań na wynajem znajduje się w sektorze prywatnym, gdzie wynajmującym 

oferowana jest umowa cywilno-prawna na najem okazjonalny, skutkuje to brakiem 

jakiejkolwiek stabilności w użytkowaniu mieszkania (mieszkańcy nie są objęci ustawą  

o ochronie praw lokatorów). Państwo posiada niski udział w kreowaniu sytuacji 

mieszkaniowej w Polsce, mieszkania społeczne na wynajem (o umiarkowanym czynszu), 

stanowią zaledwie 8% rynku, podczas gdy w Austrii 26% a w Holandii aż 35% (OECD 

2015). 

Organy rządowe pozostawiły po roku 1980 rynek mieszkaniowy w rękach prywatnych 

deweloperówz nadzieją, że rynek sam się ukształtuje. Jednak już dzisiaj wiemy, nauczeni 

błędami przeszłości, że sytuacja taka się nie sprawdza, ponieważ mieszkania ciągle drożeją  

a ludzi przestaje na to stać. Dlatego biorąc pod uwagę dalszy rozwójpolskich miast, należy 

powiększyć bazę mieszkań na wynajem z umiarkowanym czynszem. Jednak, aby polski rynek 

mieszkań na wynajem podwyższył się do przynajmniej 30% potrzebujemy dużych nakładów 

ze strony państwa, które będą realizowane systematycznie w okresie długoterminowym. 

Natomiast na dzień dzisiejszy w opinii autora część mieszkańców może zdecydować się na 

alternatywne możliwości zamieszkania, a ich wybrane przykłady zostaną opisane w dalszej 

części pracy. 
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2. Alternatywne sposoby zamieszkania 

Proces budowy budynku wielorodzinnego uważany jest za skomplikowany mechanizm, 

zarezerwowany wyłącznie dla specjalistów znających od podstaw branżę budowlaną.  

W konsekwencji osoby kupujące mieszkanie w stanie deweloperskim ponoszą znaczące 

koszty za usługi osób z taką wiedzą. Zyski firm deweloperskich nie są jednoznaczne, 

zależnesą m.in. od standardu realizacji, kwoty te mogą sięgać od 30- 50%ceny mieszkania 

(Molga 2016). Dlatego aby pomniejszyć koszty można samodzielnie zająć się procesem 

budowlanym, w takim przypadku okres kredytowania skraca się nawet o 10 lat. 

Przykładem działań osób, które postanowiły współdziałać w zaspokojeniu swoich 

potrzeb mieszkaniowych jest kooperatyw mieszkaniowy. Członkowie kooperatywu 

dobrowolnie zrzeszają się, a często zdarza się, że są to osoby utrzymujące ze sobą kontakty 

towarzyskie, które zaowocowały chęcią wybudowania wspólnymi siłami budynku 

mieszkaniowego. Osoby chcące wybudować kooperatyw mogą nawiązywać kontakty za 

pomocą przeznaczonych do tego celu stron internetowych czy grup społecznościowych. 

Dopiero po tym etapie następuje rozpoczęcie procesu budowlanego, w tym m.in. wybranie 

działki oraz przygotowanie odpowiedniego do potrzeb i wymagań użytkowników projektu 

budowlanego. Projekt kooperatywu zakłada, że każda rodzina zajmuje samodzielny lokal 

mieszkaniowy, dodatkowo do dyspozycji mieszkańców dostępna jest wspólna przestrzeń, 

może to być ogród, taras czy plac zabaw. Ważnym punktem kooperatywu jest stworzenie 

przyjaznego środowiska mieszkaniowego, w którym sąsiedzi utrzymują ze sobą życzliwy 

kontakt (Zeuli i Cropp 2004). Przykładem takiej realizacji jest Kooperatywa Mieszkaniowa 

Pomorze, która składa się z czterech budynków wielorodzinnych, w sumie 36 mieszkań. 

Projekt, jako pierwszy w Polsce powstał bez wsparcia samorządu lokalnego, a inicjatorami 

przedsięwzięcia były wyłącznie osoby chcące razem wybudować mieszkanie. „Kooperatywa 

Mieszkaniowa Pomorze jest dowodem na to, że wspólna praca popłaca” – piszą członkowie 

wspólnotyoraz zachęcają innych do tańszego dostępu do własnego mieszkania (Kooperatywa 

2018).  

Kolejną inicjatywą oddolną, zrzeszającą osoby pragnące własnymi siłami wybudować 

przestrzeń mieszkaniową jest cohousing. W porównaniu do kooperatywu mieszkaniowego,  

w cohousinguorganizują się osoby chcące razem wybudować budynek mieszkaniowy 

(jednorodzinny lub wielorodzinny) oraz przestrzeń ogólnodostępną np. w postaci domu 

wspólnego. Po wybudowaniu i wprowadzeniu się mieszkańcy tworzą społeczność, gdzie 

razem zarządzają całym gospodarstwem.Każda rodzina posiada samodzielne mieszkanie,  

w którym możliwe jest korzystanie z przestrzeni wspólnej. W wydzielonej strefie 



 

216 
 

ogólnodostępnej może znajdować się m.in. pomieszczenie dzienne, strefa kuchenna  

z jadalnianą, miejsce do odpoczynku, przestrzeń zabaw dla dzieci, pokój gościnny oraz teren 

działki (Tummers 2017). Przykładem współczesnego cohousingu jest realizacja  

w podparyskiej miejscowości Nanterre. Projekt przygotowany został przez architektów  

z pracowni Ma Oarchitectes + Tectône w 2015 roku (rys. 1). Przy realizacji projektu 

inwestorzy partycypowali od samego początku, co zaowocowało 15 mieszkaniami 

dostosowanymi do indywidualnych potrzeb mieszkańców. Projekt składa się z dwóch 

budynków połączonych zewnętrzną otwartą klatką schodową, układ ten zapewnia duży 

poziom oświetlenia naturalnego mieszkań oraz sprzyja częstym kontaktom lokatorów.  

W kondygnacji parterowej pierwszego budynku znajdują się przestrzenie wspólne takie jak 

pomieszczeniewielofunkcyjne (60m2), kuchnia, pralnia, warsztat dla majsterkowiczów  

i rowerownia.Mieszkańcy mają również do dyspozycji wspólny teren działki, na którym 

znajduje się ogród warzywny, przestrzeń do rekreacji i tarasy (Nanterre 2015). 

Miejskim sposobem zamieszkania zyskującym na popularności przez młodych ludzi 

jest, co-living. Idea opiera się na wynajmowaniu pojedynczych pokojów w budynku,  

w którym rozbudowana jest struktura pomieszczeń wspólnych. Do dyspozycji mieszkańców 

Rysunek 14. Cohousing w Nanterre (Francja). Projekt przygotowany został przez architektów z pracowni MaO 
architectes + Tectône (rysunek autora) 
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przeznaczone są m.in. kuchnia, jadalnia, toalety, pomieszczenia wielofunkcyjne do pracy czy 

zabaw. Strefa prywatna mieszkańców ogranicza się wyłącznie do sypialni, w której nie 

zawsze jest osobna łazienka. Poszerzona przestrzeń ogólnodostępna sprzyja wychodzeniu 

mieszkańców z części prywatnej i integrowaniu (Shafique 2018). Z opisu co-living 

przypomina formułą polskie akademiki lub hostele, jednak odróżniają go potencjalni klienci. 

Przykładem co-livingu jest budynek The CollectiveOldOak w Londynie, zaprojektowany  

z myślą o młodych osobach robiących karierę, które nie mają dodatkowego czasu na 

zajmowanie się domem. Właściciele budynku oferują wynajęcie pokoju – w zależności od 

standardu jest to 200 – 360 funtów tygodniowo.Koszty te należą do jednych z najwyższych  

w Londynie, pomimo to chętnych nie brakuje, a inwestor planuje kolejne realizacje.  

W zamian mieszkańcy otrzymują minimalistyczne pomieszczenie sypialne (za dopłatą  

z prywatną toaletą), wspólną kuchnię i jadalnię, ogród na dachu, bibliotekę, siłownię, salę 

kinową, pokój do gier, pralnię, przestronną restaurację, spa. Dodatkowo dla mieszkańców 

organizowane są imprezy integracyjne, takie jak grillowanie na dachu, wspólne gry czy 

oglądanie filmów. Mieszkańcy o nic się nie martwią, mają zagwarantowane sprzątanie pokoju 

w zamian za systematyczne płacenie cotygodniowego czynszu. „Wszystko, czego możesz 

potrzebować, zostało już zaplanowane i dostarczone, nie musisz się o nic martwić” – 

rekomenduje Josie jedna z mieszkanek (Thecollective 2018). 

Pozyskanie mieszkania o niższych kosztach niż rynkowe w Polsce możliwe jest dzięki 

spółkom Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które oferują lokale o umiarkowanym 

czynszu (Nykiel 2012). Jednak aby ubiegać się o mieszkania z zasobów TBS należy spełnić 

określone wymagania, m.in. nie można posiadać innego lokalu mieszkaniowego na własność, 

należy posiadać stałe źródło dochodów a wynagrodzenie to nie może przekraczać określonego 

minimum przez ustawodawcę (dla jednej osoby jest to maksimum 5 465,80 zł brutto); (TBS 

2018). Dodatkowo należy pokryć koszty partycypacji w budowie, jest to wkład pieniężny na 

poziomie 30% kosztów realizacji mieszkania. Kwota ta jest zwracana po zwolnieniu lokalu 

przez osobę wyprowadzającą się a następnie opłacana jest przez przyszłego najemcę. 

Interesującym przekładem realizacji TBS jest projekt budynku z serwisem opiekuńczym dla 

osób starszych i niepełnosprawnych w Nowych Żernikach we Wrocławiu. Projekt ten zakłada 

budowę60 mieszkań na wynajem oraz 70 mieszkań dla osób starszych i niepełnosprawnych. 

W czterokondygnacyjnym budynku na parterze zaprojektowano funkcje usługowe takie jak 

stołówka, lokale usługowe, pomieszczenia rekreacyjne oraz pomieszczenie dziennego domu 

pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych, a dodatkowo od strony północnej 
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przedszkole. W zabudowanym kwartale patio będzie przestrzenią wspólną dla wszystkich 

mieszkańców(Nowezerniki 2017).  

Ludność w miastach poszukując miejsca do zamieszkania adaptuje ostatnie wolne 

tereny, w tym nieużytki, tereny poprzemysłowe a również rzeki. Domy na wodzie zarówno  

w rozwiniętych krajach Europy jak i krajach globalnego południa należą do znanych 

rozwiązań. Wpolskich miastach widok ten wzbudza ciekawość, przykładem jest dom na rzece 

Odrze we Wrocławiu, zacumowany przy moście Grunwaldzkim (Zaremba 2006). Pływające 

domy czyteżbarki niewątpliwie górują nad mieszkaniami w blokowisku, ich najbardziej 

docenianą zaletą jest urokliwość życia na wodzie. Kolejną zaletą jest mobilność, należy tylko 

pamiętać, że dom nie jest statkiem, dlatego przy jego przemieszczaniu niezbędne są kutry 

rybackie. Koszty pływających domów zaczynają się od 4 tysięcy zł za metr kwadratowy, 

polskie firmy potrafią wybudować 60m2 dom w cenie 260 tysięcy złotych. Inwestycja na 

wodzie jest tańsza, ponieważ nie trzeba liczyć kosztów kupna działki, które mogą sięgać 

nawet 100 – 200 tysięcy złotych. Mieszkańcy żyjąc na barce zobowiązani są do płacenia 

podatku za miejsce na nabrzeżu, które wynosi rocznie około 1 000zł. Trzeba również liczyć 

się z problemami w otrzymaniu kredytu hipotecznego, ponieważ w rozumieniu polskiego 

prawa budowlanego barka na wodzie nie jest to domem (Majak 2016).  

W opozycji do narastającego konsumpcjonizmu, jedną z form oszczędzania pieniędzyna 

wielkich luksusowych mieszkaniach jest koncepcja tiny house movement, czyli idea małych 

Rysunek 15. Przykładowy rzut małego domu zgodny z ideą tiny house movement (rysunek autora) 
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domów (Mitchell 2016). Jest to idea społeczno-architektoniczna, która propaguje prosty styl 

życia poprzez ograniczenie zbędnych przedmiotów w naszym życiu, dzięki czemu możliwe 

jest życie w małym, mobilnym domu. Obiekty projektowane na przyczepach samochodowych 

pozwalają użytkownikowi na swobodnepodejmowanie decyzji o miejscu jego położenia. 

Małe domy mieszczą się poniżej 30m2, zostają zaprojektowane maksymalnie funkcjonalnie 

tak, aby pomieściły program mieszkania tj. kuchnię, łazienkę, sypialnię oraz przestrzeń 

dzienną(rys. 2). Projekty te często oferowane są jako przejściowe rozwiązanie, ponieważ są 

bardziej dostępne dzięki zastosowaniu ekonomicznych i zrównoważonych rozwiązań. 

Minimalna powierzchnia prowadzi do redukcji materiałów potrzebnych na wybudowanie 

domu. Mieszkańcy przeprowadzający się do małego mieszkania zabierają ze sobą tylko 

najpotrzebniejsze rzeczy, z powodu małej przestrzeni niemożliwe jest kupowanie 

dodatkowych przedmiotów, ubrań czy dekoracji (Mitchell 2014). Koszty takiego domu są 

zróżnicowanew zależności od wkładu pracy własnej inwestora, ponieważ możliwe jest 

kupnoprojektu i wybudowanie samemu domu. Istnieje również możliwość kupienia gotowego 

domu, jedna z polskich firm wycenia 13m2 domu„na kółkach” na 99 tysięcy złotych(Tiny 

2018). Ruch małych domów w Polsce jest jeszcze niszowy, dlatego na rynku nie istnieje duża 

konkurencja. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych (a dokładniej w Pensylwanii) za 

domek około 18m2 zapłacimy 22,5 tysiąca dolarów. 

3. Wnioski/ Podsumowanie 

Polski rynek mieszkaniowy, aby dogonić warunki mieszkaniowe państw europejskich, 

potrzebuje m.in. odpowiedniego programu naprawczego oraz środków na inwestycje. Proces 

ten jest zaniedbywany przez wszystkie ekipy rządzące po 1989 roku, a jego negatywne skutki 

odczuwalne są w dzisiejszych miastach. Mieszkania na rynku prywatnym sprzedają się 

bardzo dobrze, rok 2016 deweloperzy ogłosili najlepszym pod względem sprzedaży 

mieszkań, sprzedaż wzrosła o około 20% w stosunku do roku poprzedniego. Jednak 

mieszkania takie często niesą dostępne dla najbardziej potrzebujących mieszkańców, co 

prowadzi do wykluczeń społecznych czy segregacji.  

Przedstawione w pracy przykłady alternatywnych sposobów zamieszkiwania  

w miastach można podzielić na następujący grupy: 1) mieszkania czynszowe; 2) wspólna 

budowa mieszkań; 3) minimalna jednostka mieszkaniowa. 

Według przedstawionego podziału do mieszkań czynszowych należą realizacje 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego i formułaco-livingu. W tej grupie przedstawione 

zostały dwa skrajne przykłady, ponieważ realizacje TBS działają dla potrzeb dobra 

publicznego w celu wsparcia osób potrzebujących. Natomiast co-living działa na rynku 
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prywatnym z nastawieniem na zyski. Formuła co-livingu ma bardzo duży potencjał dla 

rozwiązania problemów mieszkaniowych osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo 

domowe. Mieszkania czynszowe są współcześnie najbardziej potrzebną formułą w miastach. 

Do działań grupy osób współpracujących nad pozyskaniem mieszkańmożna zaliczyć 

kooperatywę mieszkaniową oraz cohousing. Obydwie formuły zakładają zwiększony wkład 

pracy przyszłych mieszkańców, zarówno na etapie projektowym jak i budowlanym. 

Przedstawione przykłady realizacji są dowodami na potwierdzenie tezy, że wspólna praca 

popłaca, a proces budowlany może zakończyć się sukcesem również dla osób bez 

doświadczenia. 

Duże inwestycje budowlane generują zwiększone koszty oraz czas realizacji, dlatego 

idea minimum mieszkaniowego pozyskuje coraz więcej zwolenników. Mieszkania 

zawierające pełen program funkcjonalny zostały maksymalnie pomniejszone i tak powstały 

miejskie domy na wodzie czy idea małych domów. Obydwa przykłady charakteryzują się 

dodatkowo mobilnością, ponieważ jest możliwa bezproblemowa zmiana lokalizacji domu na 

wodzie czy mieszkania na platformie samochodowej.   
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Streszczenie 
Celem niniejszej pracy jest próba dokonania analizy zjawiska graffiti pod kątem norm prawnokarnych, a także 
zbadania tego, czy w aktualnym porządku prawnym występują odpowiednie środki, za pomocą, których można 
zwalczać powyżej wskazany czyn zabroniony. Obiektem badań są akta normatywne, które w swej treści 
poruszają problematykę graffiti. W opracowaniu wykorzystano metodę historyczno-prawną, metodę 
dogmatyczną oraz metodę teoretyczno-prawną. Omówione w niniejszym opracowaniu poszczególne instrumenty 
prawne pozwalają na gruncie obowiązujących przepisów penalizować w istocie wszystkie możliwe kryminalne 
zachowania dotyczące nielegalnego graffiti. Aktualny stan prawny nie wymaga zmian legislacyjnych 
w podniesionej kwestii. Obowiązujące przepisy dają sądom wystarczające instrumenty do zastosowania wobec 
sprawcy adekwatnej represji karnej oraz orzeczenia kompensaty wyrządzonej szkody. Działania zmierzające do 
wyeliminowania niepożądanych zachowań powinny koncentrować się na podnoszeniu świadomości prawnej 
społeczeństwa, podejmowaniu przedsięwzięć profilaktycznych, w których istotnym elementem jest szeroko 
rozumiane bezpieczeństwo oraz zapobieganie wszelkim aktom wandalizmu i chuligaństwa oraz wykorzystaniu 
instrumentów prawnych już istniejących.  
 
Słowa kluczowe: graffiti, kodeks karny, kodeks wykroczeń, Policja, wandalizm 
 

Graffiti in Criminal Law 
 
Summary 
The aim of this work is to attempt to analyze graffiti in terms of criminal law, as well as to examine whether 
there are appropriate measures in the current legal order by means of which the above prohibited act can be 
combated. The object of research are normative files, which in their content deal with the problems of graffiti. 
The study uses a historical and legal method, a dogmatic method and a theoretical and legal method.The study 
uses a historical and legal method, a dogmatic method and a theoretical and legal method. The various legal 
instruments discussed in this report allow basically to penalize all possible criminal behavior on illegal graffiti. 
The current legal status does not require legislative changes in the issue raised.The applicable provisions give the 
courts sufficient instruments to apply to the perpetrator of adequate criminal repression and a decision to 
compensate for the damage caused. Actions aimed at elimination of undesirable behavior should focus on raising 
public awareness of the society, undertaking preventive undertakings, in which an important element is broadly 
understood security and prevention of any acts of vandalism and hooliganism and the use of existing legal 
instruments. 
 
Keywords: graffiti, Penal Code, Petty Offences Code, Police, vandalism 
 

Graffti nie należy widzieć jedynie jako destrukcji i wandalizmu; 
jest to nieraz swoiste ożywienie tych betonowych pustkowi (Golka 2002) 

1. Wstęp 

Stanowi ono zbiorcząnazwę dla różniących się tematem i przeznaczeniem elementów 

wizualnych (np. obrazów, podpisów lub rysunków), które są umieszczane w przestrzeni 

publicznej lub prywatnej za pomocą różnych technik. Zazwyczaj tworzone w sposób 

anonimowy i bez odpowiednich zezwoleń lub – rzadziej – za zgodą albo na zamówienie 

właściciela malowanego obiektu. Te, które jest nielegalnie umieszczane w przestrzeni 

publicznej, przez jednych traktowane jest, jako akt wandalizmu, przez innych – jako forma 

sztuki. Mowa tu rzecz jasna o graffiti. 
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Człowiek od zarania dziejów odczuwał potrzebę tworzenia, jak również pozostawienia 

po sobie śladu. Co ciekawe, już w okresie górnego paleolitu (około 40 tysięcy lat p.n.e.) 

pokrywał sklepienia jaskiń malunkami (quasi-graffiti) wykonywanymi farbami pochodzenia 

naturalnego,w starożytnym Egipcie ozdabiał ściany świątyń, drobne elementy konstrukcyjne 

oznaczaswoim imieniem (np. kolosy Memnona).Już w starożytnym Rzymie borykano się  

z analogicznym problemem, np. w Pompejach umieszczano na murach zaklęcia, wróżby, 

groźby, slogany wyborcze czy epitafa (sgraffiti). Począwszy, zatem od prehistorycznych 

wizerunków bizonów czy mamutów, poprzez starożytne hasła w katakumbach, aż po 

osiemnastowieczne poetyckie zapisy na szybach londyńskich toalet (Bartkowiak 2008), 

krystalizowała się współczesna sztuka ulicznych malowideł. 

Początki współczesnego graffti sięgają przełomu lat 60. i 70. ubiegłego stulecia, kiedy 

to w dzielnicachNowego Yorku, Filadelfi i Los Angeles popularne stało się umieszczanie 

w różnych miejscach tzw.tag’ów (ang. tag „metka, etykietka”; nametag „identyfkator”). Były 

to wykonane flamastrem lub farbąstylizowane zapisy imion lub pseudonimów młodych ludzi, 

którzy w ten sposób znakowali teren (Golka 2008). W Polsce natomiast graffti pojawiło się 

nieco później — w latach 80. i 90. XX wieku(Michow 1995). 

Celem niniejszej pracy jest próba dokonania analizy zjawiska graffiti pod kątem norm 

prawnokarnych, a także zbadania tego, czy w aktualnym porządku prawnym występują 

odpowiednie środki, za pomocą, których można zwalczać powyżej wskazany czyn 

zabroniony (o ile ktoś nie posiada odpowiedniej zgody na wykonanie określonego graffiti). 

Tytułem wstępu należy podkreślić, że w związku z zapytaniami skierowanymi 

w ostatnim czasie m.in. do Ministerstwa Sprawiedliwości (zob. Interpelację nr: 1891, 2274, 

17232, 26182, 26713, 30492), zostały przeprowadzone prace analityczne dotyczące oceny 

obecnie obowiązujących rozwiązań, prawnokarnych, które mogą mieć zastosowanie do aktów 

wandalizmu w postaci umieszczania wprzestrzeni publicznej nielegalnego graffiti. Analiza 

aktualnego stanu prawnego wskazuje, że obowiązujące instrumenty natury karnej sensu largo 

w sposób pełny i kompleksowy sankcjonują zachowania opisane w niniejszym opracowaniu. 

Autor zastosował kilka metod badawczych, tj. metodę historyczno-prawną, metodę 

dogmatyczną oraz metodę teoretyczno-prawną. 

2. Część merytoryczna 

Sprawcy aktów wandalizmu polegających na niszczeniu mienia działają, jak podkreśla 

Hołyst (1984), najczęściej bez wyraźnego celu lub w celu zaszkodzenia innemu człowiekowi. 

Niszczenie mienia jest zaliczane do zachowań agresywnych, których etiologia obejmuje 

zarówno złe funkcjonowanie rodzin, państwa, społeczeństwa, jak też szereg przyczyn 
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biologicznych, kulturowych, ekonomicznych i środowiskowych (Biernat 2015). Przyczyn 

wzrostu liczby podobnych zachowań, zdaniem M. Kulik i J. Piskorskiego, upatrywać należy 

w obserwowanych zjawiskach wzrostu brutalizacji, szczególnie wśród młodzieży, unifikacji 

zachowań agresywnych we wszystkich warstwach społecznych (do lat osiemdziesiątych XX 

w. agresja była kojarzona głównie ze środowiskami marginesu społecznego) oraz 

manifestowania zachowań agresywnych, także w przestrzeniach dotychczas uważanych za 

nieprzyzwalające na takie zachowania. Niszczenie i uszkadzanie cudzych rzeczy jest także 

zjawiskiem stosunkowo często obserwowanym wśród sprawców nieletnich (Kulik, Piskorski 

2015). 

Odnosząc się do problematyki prawnokarnej ochrony przeciwko nielegalnemu graffiti, 

a tym samym nawiązując do celu niniejszego opracowania, należy przypomnieć, że zgodnie 

z art. 63a § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, 

z późn. zm.), dalej „k.w.”, kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym 

ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny 

w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia 

wolności albo grzywny. W razie popełnienia tego wykroczenia można nadto orzec przepadek 

przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie 

stanowiły własności sprawcy, oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek 

przywrócenia do stanu poprzedniego. Podżeganie i pomocnictwo są karalne (Grzegorczyk 

2013). Przedmiot ochrony określony w art. 63a k.w. ma dwojaki charakter, z jednej strony 

chroni przed bezprawnym plakatowaniem, a z drugiej strony ochrania prawo do decydowania 

przez właściciela, zarządzającego miejscem o sposobie jego wykorzystania, w tym przypadku 

decydowania o umieszczeniu ogłoszenia, plakatu, afisza, apelu, ulotki, napisu lub rysunku. 

Przepis ten chroni, więc porządek publiczny w zakresie samowoli związanej z umieszczaniem 

przedmiotów określonych w treści przepisu.  

Jeżeli w wyniku zachowania wskazanego w art. 63 ak.w. dojdzie do uszkodzenia 

mienia, np. ściany, płotu lub innego podłoża, przy wykonywaniu rysunku lub napisu 

w miejscu publicznym do tego niewyznaczonym lub niepublicznym bez zgody dysponenta 

tego miejsca, może zaktualizować się odpowiedzialność z art. 124k.w. lub art. 288 ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.), dalej 

„k.k.” (Bojarski, Radecki 2013, Stefański 2017). 

Umieszczenie napisu lub rysunku w miejscu do tego niewyznaczonym może stanowić 

„uszkodzenie mienia” w rozumieniu art. 212 k.k. (albo w zależności od wysokości szkody – 

wykroczenie przewidziane w art. 124 k.w.) tylko wówczas, gdy w wyniku tego działania 
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nastąpiło pomniejszenie wartości materialnej lub użytkowej budynku, obiektu lub innej 

rzeczy w takim stopniu, że do usunięcia tego uszkodzenia konieczne jest naruszenie ich 

substancji (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1984 r. VI KZP 48/83, OSNKW 

1984/7-8/71; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 sierpnia 2002 r. V KKN 362/01, LEX Nr 

55209, Prokuratura i Prawo 2003/5/15, Prokuratura i Prawo (2004), Nr 5). 

Zgodnie z art. 124 § 1 k.w. kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni 

niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega 

karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. W razie popełnienia tego wykroczenia 

można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub obowiązek 

przywrócenia do stanu poprzedniego (Daniluk 2016). 

Zgodnie z art. 288 § 1 k.k. kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do 

użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej 

wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 

roku. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 288 § 1 k.k. w stosunku do mienia 

znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 (art. 294 § 1 k.k.). 

Tej samej karze podlega sprawca, który dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 288 § 

1 k.k. w stosunku do dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury (art. 294 § 2 k.k.) 

(Grześkowiak i Wiak 2017).  

Jeżeli konsekwencją umieszczenia nielegalnego graffiti jest uszkodzenie mienia, 

kwalifikowanie takiego czynu, jako przestępstwa albo wykroczenia zależy od wysokości 

szkody majątkowej, której granicę określono na poziomie 1/4 minimalnego wynagrodzenia 

(Bojarski i Radecki 2013).  

Na gruncie kodeksu wykroczeń kara aresztu trwa najkrócej 5, najdłużej 30 dni (art. 19 

k.w.), kara ograniczenia wolności trwa 1 miesiąc (art. 20 § 1 k.w.), grzywnę wymierza się 

w wysokości od 20 do 5000 złotych (art. 24 § 1 k.w.), nawiązkę orzeka się na rzecz 

pokrzywdzonego (art. 32 k.w.). Ponadto wymierzając karę ograniczenia wolności, organ 

orzekający może zobowiązać ukaranego do naprawienia w całości albo w części szkody 

wyrządzonej wykroczeniem (art. 22 pkt 1 k.w.), a jako okoliczności obciążające przy 

wymiarze kary uwzględnia się m.in. działanie w sposób zasługujący na szczególne 

potępienie, chuligański charakter wykroczenia (art. 33 § 4 pkt 3 i 6 k.w.) (Lis-Walewska  

i Mańko-Czajka 2013). Charakter chuligański mają wykroczenia polegające na umyślnym 

godzeniu w porządek lub spokój publiczny albo umyślnym niszczeniu lub uszkadzaniu 

mienia, jeżeli sprawca działał publicznie oraz w rozumieniu powszechnym bez powodu lub 

z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie podstawowych zasad 



 

226 
 

porządku prawnego (art. 47 § 5 k.w.). Jeżeli wykroczeniem o charakterze chuligańskim 

została wyrządzona szkoda, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych na rzecz 

pokrzywdzonego albo na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża lub na inny cel społeczny 

wskazany przez organ orzekający (art. 37 k.w.) (Daniluk 2016). 

Na gruncie ustawy karnej w razie skazania sąd może orzec środek kompensacyjny 

w postaci obowiązku naprawienia szkody albo nawiązki (art. 46 § 1 i § 2 k.k.), w razie 

warunkowe umorzenie postępowania sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody 

albo orzeka nawiązkę (art. 67 § 3 k.k.), a w razie warunkowego zawieszenia wykonania kary 

pozbawienia wolności sąd może zobowiązać skazanego do naprawienia szkody (art. 72 § 2 

k.k.). Występkiem o charakterze chuligańskim jest występek polegający na umyślnym 

zamachu na zdrowie, na wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo 

powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na 

porządek publiczny, albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną do 

użytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście 

błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego (art. 115 § 21 

k.k.) (Grześkowiak i Wiak 2017). Skazując za występek o charakterze chuligańskim, sąd 

wymierza karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości nie niższej od 

dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę oraz orzeka nawiązkę na 

rzecz pokrzywdzonego, chyba, że orzeka obowiązek naprawienia szkody, obowiązek 

zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub nawiązkę na podstawie art. 46 k.k. Jeżeli 

pokrzywdzony nie został ustalony, sąd może orzec nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (art. 57a k.k.) (Bieńkowska 2016). Sprawcy 

występku o charakterze chuligańskim sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary 

pozbawienia wolności jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach (art. 69 § 4 k.k.). 

Akty wandalizmu w postaci nielegalnego graffiti mogą być także penalizowane 

na gruncie innych przepisów kodeksu wykroczeń i kodeksu karnego.  

Jeżeli napis lub rysunek zawiera treści nieprzyzwoite zachowanie sprawcy wyczerpuje 

dyspozycję art. 141 k.w.; jeżeli autor graffiti uszkodził ogłoszenie instytucji państwowej, 

samorządowej lub społecznej albo artystycznej, rozrywkowej lub sportowej zachowanie 

sprawcy wyczerpuje dyspozycję art. 67 k.w.; jeżeli przez wykonanie graffiti uległy 

uszkodzeniu lub stały się nieczytelne napisy ostrzegające o niebezpieczeństwie zachowanie 

sprawcy wyczerpuje dyspozycję art. 74 § 1 k.w.; jeżeli uszkodzone zostało urządzenie 

ostrzegające o niebezpieczeństwie zachowanie sprawcy wyczerpuje dyspozycję art. 85 § 1 

i § 2 k.w. 
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Kwalifikacja prawna umieszczenia nielegalnego graffiti może także zależeć od treści, 

które zawiera np.: publiczne nawoływanie m.in. do wyniszczenia w całości albo w części 

grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub grupy o określonym 

światopoglądzie – art. 126a k.k. w zw. z art. 118 § 1 k.k.; zniewaga Narodu lub 

Rzeczypospolitej Polskiej – art. 133 k.k.; pomówienie – art. 212 § 1 k.k.; znieważenie – art. 

216 § 1 k.k.; publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa – art. 255 § 1 i 2 k.k.; 

obrażenie uczuć religijnych innych osób poprzez znieważenie publicznie przedmiotu czci 

religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych – 

art. 196 k.k.; publiczne propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju 

państwa lub nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, 

rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość – art. 256 § 1 k.k.; publiczne 

znieważanie grupy ludności albo poszczególnej osoby z powodu jej przynależności 

narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości – art. 257 

k.k.; znieważenie pomnika lub innego miejsca publicznego urządzonego w celu 

upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby – art. 261 k.k (Grześkowiak, 

Wiak 2017). 

W kontekście niniejszego opracowania warto zasygnalizować, że Ministerstwo 

Sprawiedliwości i Prokuratura Krajowa nie gromadzi danych statystycznych dotyczących 

sposobu popełniania poszczególnych przestępstw i wykroczeń. Niemniej jednak w oparciu 

o posiadane dane statystyczne ustalono jedynie ogólną liczbę prawomocnych skazań 

w 2015 r. z art. 228 § 1 k.k. – 5457, z art. 288 § 2 k.k. – 357, z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 

288 § 1 k.k. – 3. W sprawach o wykroczenie z art. 124 k.w. w 2015 r. orzeczono kary w 7745 

przypadkach, a w 2016 r. w 7332 przypadkach (Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce, 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 2017). Wskazane dane dotyczą ogólnej 

liczby prawomocnych skazań za przestępstwa i wykroczenia niszczenia mienia bez względu 

na sposób popełnienia tych czynów zabronionych. Co ważne, w tych przypadkach występuje 

tendencja spadkowa. 

Dodatkowo należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 

6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.) do podstawowych zadań 

Policji należą: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami 

naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz inicjowanie 

i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń 

oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, 

samorządowymi i organizacjami społecznymi. W ramach tych zadań Policja podejmuje 
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działania mające na celu zwalczanie czynów polegających na umieszczaniu na murach 

budynków, ogrodzeniach oraz pojazdach transportu miejskiego lub wagonach kolejowych 

różnego rodzaju napisów lub malunków (Opaliński, Rogalski, Szustakiewicz 2015). Należy 

zwrócić uwagę, iż w zakresie powyższych działań ważną rolę odegrać powinny także 

jednostki samorządu terytorialnego.  Sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli należą do zadań własnych gminy (art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) (Hauser, Niewiadomski 

2011). Do ochrony porządku publicznego na terenie gminy tworzone są straże gminne 

(miejskie), do zadań, których należy w szczególności ochrona spokoju i porządku 

w miejscach publicznych oraz inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu 

zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym 

i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami 

społecznymi (art. 1 ust. 1 i art. 11 ust. 1 pkt 1 i pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o strażach gminnych, Dz. U. z 2016 r. poz. 706) (Drembkowski 2018). Zwalczanie 

umieszczania nielegalnego graffiti i ustalanie sprawców tego typu czynów wymaga 

wykorzystania różnych form działań oraz współdziałania Policji i straży gminnych 

(miejskich). Zakres i formy działania powinny być dostosowane do poziomu aktywności grup 

grafficiarzy oraz specyfiki działań na danym obszarze. 

Przykładem odmiennego podejścia do przedmiotowej problematyki jest Francja 

czy Wielka Brytania, bowiem w Paryżu władze miejskie po przeprowadzeniu konkursu 

podpisały kontrakt z przedsiębiorstwami, których zadaniem jest usuwanie graffiti z elewacji 

prywatnych kamienic. Z kolei w Anglii procedura usuwania graffiti jest regulowana aktem 

normatywnym rangi ustawowej. Zgodnie z przepisami sekcji 48 ustawy o walce ze 

zjawiskami szkodliwymi społecznie (Anti-socialBehaviourAct, 2003 c. 38) na właścicielach 

nieruchomości ciąży obowiązek usuwania napisów oszpecających elewacje budynków. Jeśli 

właściciele nieruchomości nie dopełnią tego obowiązku w ustawowo zdefiniowanym czasie 

liczonym od wystosowania odpowiedniego wezwania, służby porządkowe mają uprawnienia, 

by samodzielnie usunąć te napisy (odpowiedź na Interpelację nr 8512). Nie ulega więc 

wątpliwości, że przepisy brytyjskie dają służbom porządkowym odpowiednie środki w walce 

z nielegalnym graffiti. 

3. Wnioski 

Biorąc powyższe pod uwagę, należy podkreślić, że omówione instrumenty prawne 

pozwalają na gruncie obowiązujących przepisów penalizować w istocie wszystkie możliwe 

kryminalne zachowania dotyczące nielegalnego graffiti (jako wykroczenie lub przestępstwo), 
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przyjąć należy zatem, że aktualny stan prawny nie wymaga zmian legislacyjnych 

w podniesionej kwestii. Obowiązujące przepisy dają sądom wystarczające instrumenty do 

zastosowania wobec sprawcy adekwatnej represji karnej oraz orzeczenia kompensaty 

wyrządzonej szkody.  

Ewentualne zaostrzenie przepisów prawa w tym zakresie nie pozostaje w związku 

z zapobieganiem popełnianiu czy wykrywalnością tych czynów zabronionych. Zdaniem 

Autora niniejszego opracowania, działania zmierzające do wyeliminowania niepożądanych 

zachowań powinny koncentrować się na podnoszeniu świadomości prawnej społeczeństwa, 

podejmowaniu przedsięwzięć profilaktycznych, w których istotnym elementem jest szeroko 

rozumiane bezpieczeństwo oraz zapobieganie wszelkim aktom wandalizmu i chuligaństwa 

oraz wykorzystaniu instrumentów prawnych już istniejących.  
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Streszczenie 
Karpacz jest jednym z głównych ośrodków turystycznych Dolnego Śląska. Na co dzień mieszka w nim niecałe 
pięć tysięcy mieszkańców, podczas gdy w sezonie turystycznym liczba ta wzrasta do ponad 15 tys. Wywołuje to 
liczne problemy komunikacyjne zarówno mieszkańców jak i turystów przebywających w mieście. W wysokim 
sezonie turystycznym, miast boryka się z problemem kongestii, wynikającej z dużej ilości turystów i 
niedostosowaniem infrastruktury logistycznej. Celem artykułu jest wskazanie kierunków rozwoju w oparciu o 
ideę logistyki miasta, poprawy komunikacji turystycznej. Badania skupiły się przede wszystkim na obserwacji 
oraz danych statystycznych. 
 
Słowa kluczowe: logistyka miejska, komunikacja miejska  
 

The concept of urban logistics for improving communication in the city of 
Karpacz 
 
Summary 
Karpacz is one of the main tourist centers inthe Lower Silesia. In Karpacz lives less than a five thousand 
inhabitants. In the tourist season the number of inhabitants is over 15,000. This causes numerous of 
communication problems for both residents and tourists arriving to the city. In the high tourist season, the city is 
struggling with the problem of congestion. It is a result of the large number of tourists and inadequate logistics 
infrastructure. The aim of the article is to indicate the directions of development based on the idea of the city's 
logistics and improvement of tourist communication. Research focused primarily on observation and statistical 
data. 
 
Key words: urban logistics, public transport 
 
1. Wstęp 

Logistyka miejska jest koncepcją związaną z zarządzaniem miastem, która 

ukierunkowana jest na wywołanie zmian w celu poprawy jego funkcjonowania. Jest to także 

skuteczne narzędzie wspierające rozwój obszarów (Pasternak i Sadowski, 2014). Działania 

logistyki miasta obejmują przepływy zarówno dóbr jak i osób (m.in. turystów, mieszkańców – 

użytkowników miasta), w ramach systemu logistycznego miasta oraz przepływów 

informacyjnych. Inaczej rzecz ujmując do logistyki miasta zaliczymy: transport, 

magazynowanie, sieci transportowe gospodarkę komunalną oraz utylizację odpadów. 

(Jaroszyński i Chłąd 2015, Szołtysek 2009). Zatem celem logistyki miasta będzie, więc 

„efektywne sterowanie przepływami wszelkich zasobów w obrębie miasta pomiędzy jego 

subsystemami”. (Szołtysek, 2009) Jednocześnie należy podkreślić, że działania te muszą być 

realizowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz w poszanowaniu 

użytkowników miasta. 

Karpacz pełni znaczącą rolę ośrodka turystycznego na Dolnym Śląsku. Mnogość 

atrakcji turystycznych, zróżnicowana baza noclegowa oraz liczne imprezy kulturalne, 
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sportowe i turystyczne wpływają na wzrost liczby osób zainteresowanych pobytem  

w mieście. Szczególnie jest to widoczne podczas wzmożonego ruchu turystycznego.Wpływa 

to przede wszystkim na płynność komunikacyjną w mieście. Zapewnienie dobrej komunikacji 

wymaga, więc odpowiednej koordynacji działań tj. przede wszystkim (Szołtysek 2009). 

 zwiększenia sprawności i dostępności infrastruktury transportowej, 

 poprawy funkcjonalności i nowoczesności infrastruktury miasta, 

 modernizacji i rozwoju infrastruktury miasta, 

 racjonalizacji ruchliwości komunikacyjnej ludności. 

Celem artykułu jest wskazanie kierunków rozwoju, w oparciu o ideę logistyki miasta, 

poprawy komunikacji turystycznej w Karpaczu. Badania oparto przede wszystkim na 

obserwacji oraz analizie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

2. Karpacz jako miasto turystyczne 

Pierwsze informacje na temat Karpacza, pochodzą z 1599 roku, kiedy to pojawia się 

wzmianka historyczna o osadzie na Krzywej Górze (Cromhübel). Pierwsze domynatomiast 

wybudowano około 50 lat wcześniej. (Kulik 2013) Karpacz powstał w wyniku integracji  

i rozbudowy osiedli, które funkcjonowały tu przed II wojną światową. Centrum miasta 

zlokalizowane jest nad rzeką Łomnicą (dawniej osiedle drwali, górników i zielarzy) i to tu 

najpierw zaczęła rozwijać się funkcja turystyczna obszaru. Kolejno dołączały sąsiednie osady: 

Karpacz Górny (dawniej Bierutowice), Wilcza Poręba, Zarzecze (dawniej Płóczki) oraz 

Osiedle Skalne (najmłodsza jednostka przestrzenna miasta). Miasto położone jest u podnóża 

Śnieżki, w Karkonoszach, a swój miejski charakter zyskało dzięki rozwojowi funkcji 

turystycznej, która jest dominującą funkcją gospodarczą Karpacza. Początkowo zmiany  

w strukturze przestrzennej wyrażone były poprzez zagęszczenie rozproszonej infrastruktury, 

kolejno wynikały z ekspansji na tereny rolne oraz leśne (Potocki i in. 2013). 

W 2017 roku w Karpaczu mieszkało 4711 mieszkańców, tj. o niemal 300 osób mniej 

niż 10 lat wcześniej, w 2008 roku. Linia trendu wskazuje, że mieszkańców z roku na rok jest 

coraz mniej (rys.1) Malejąca liczba urodzin dzieci, a także zjawisko dezurbanizacji miast 

stało się powszechnym w ostatnich latach (Czarnecki 2011), również w Karpaczu. 
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Rys.1. Liczba mieszkańców Karpacza w latach 2008-2017. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku 
Danych Lokalnych 

Karpacz, jako miejscowość turystyczna rozwija się bardzo dynamicznie. Dane 

regionalne GUS wskazują na to, że miejsc noclegowych w Karpaczu jest ponad dwukrotnie 

więcej niż mieszkańców miasta. W 2016 było to 10 360 miejsc (w 140 obiektach 

noclegowych – 10 i więcej miejsc noclegowych). Podczas gdy w 2008 roku było ich 7485. 

Warto podkreślić, że liczba obiektów od tego czasu zmniejszyła się ze 155 do 140.Ta 

dynamika przyrostu miejsc noclegowych jest jedną z największych w Polsce. Na przestrzeni 

ostatnich lat znacznie zmieniła się struktura rodzajowa hoteli. Inwestycje skupiają się na 

wielkich kompleksach hotelowych, które zmieniają układ sił na rynku turystycznym 

Karpacza. Obiekty nowe posiadają nowoczesne kompleksy rekreacyjne, zaspokajające 

szerokie potrzeby turystów (Gryszel i in. 2010).  

Do największych atrakcji turystycznych Karpacza należy Śnieżka, najwyższy szczyt 

Karkonoszy. W sezonie turystycznym wchodzi na nią około 3 000 osób dziennie 

(www.karpacz.pl). Podczas gdy Karkonoski Park Narodowy odwiedza rocznie 2 mln 

turystów.Warto też wspomnieć o Świątyni Wang, która jest jedną z najbardziej 

rozpoznawalnych budowli Karpacza. Statystyki Polskiej Organizacji Turystycznej podają, że 

w 2016 roku zobaczyło ją niemal 200 tys osób, podczas gdy Muzeum Sportu i Turystyki 

ponad 16 tys turystów (Kruczek 2016).Oznacza to, że w niespełna 5 tysięcznym mieście  

w szczycie sezonu turystycznego może przebywać ponad 15 tysięcy osób (mieszkańców  

i turystów korzystających z noclegu). Do liczby tej należałoby dodać również 
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odwiedzających, którzy nie korzystają z noclegów, a jedynie przyjeżdżają w celach 

turystycznych – zobaczenia atrakcji turystycznych miasta.  

3. Analiza infrastruktury komunikacyjnej Karpacza 

Karpacz skupiony jest wokół jednej głównej drogi. Są to ulice Wielkopolska, 

Konstytucji 3-Maja, Parkowa i Karkonoska. Wyjątek stanowi boczna droga prowadząca do 

Osiedla Skalnegooraz dzielnicy Wilcza Poręba – uliceObrońców Pokoju oraz Skalna (rys 2.). 

W tym obszarze miasta skupiły się jedne z największych obiektów noclegowych Karpacza. 

Wybudowano hotel Skalny na około 300 miejsc noclegowych, hotel Sandra z 550 miejscami, 

hotel Alpejski 80 łóżek, apartamentowiec na około 300 -400 miejsc oraz hotel Artus ze 120 

miejscami. Szacunkowo, biorąc pod uwagę również inne obiekty, pojemność ich wyniesie od 

2 do 2,5 tys. miejsc noclegowych. Stąd też dość duże obciążenie obu ulic. 

 

Rys. 2 Mapa Karpacza. Źródło: https://www.karpacz.pl 

Komunikacja turystyczna Karpacza opiera się głównie na infrastrukturze drogowej 

(liniowej i punktowej), choć miasto dysponuje również infrastrukturą kolejową. Historia kolei 

w Karpaczu sięga końca XIX wieku. Do 2000 roku, w funkcjonowała tu stacja kolejowa, 

prowadziła do niej linia kolejowa nr 340 (dawniej Kolejka Karkonoska), łącząca miasto  

z miejscowością Mysłakowice (długość linii 7,055 km) (www.plk-sa.pl) a dalej z Jelenią Górą 

(linia 308). Kursowało na niej w od 3 – 6 par pociągów na dobę. Obecnie trwają działania  
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w kierunku przywrócenia połączeń kolejowych do Karpacza, o czym świadczą zapisy  

w dokumentach strategicznych miasta (www.karpacz.pl) a także działalność społeczna 

miłośników kolejki karkonoskiej (Stowarzyszenie Kolej Karkonoska). Budynek dworca PKP 

w Karpaczu jest własnością samorządu (od 2009 roku) i aktualnie siedzibą Biblioteki oraz 

Muzeum Zabawek. Znajduje się tam również punkt informacji turystycznej.  

Do drogowej infrastruktury liniowej zalicza się sieć drogową tj. wydzielony pas terenu, 

który przeznaczony jest do ruchu bądź postoju pojazdów. Natomiast dworce autobusowe, 

przystanki czy stacje techniczne kwalifikowane są do infrastruktury punktowej. Ponadto drogi 

cechujące się dużym natężeniem turystycznym powinny być wyposażone m.in. w: znaki 

drogowe związane z turystyką (atrakcjami turystycznymi), zatoki drogowe, punkty 

gastronomiczne oraz stacje benzynowe. (Panasiuk 2008) 

Na terenie miasta zlokalizowanych jest 10 przystanków autobusowych (www.karpacz.pl): 

1. Karpacz Dworzec Kolejowy 

2. Karpacz Bachus 

3. Karpacz Ośrodek Zdrowia 

4. Karpacz Biały Jar 

5. Karpacz Morskie Oko 

6. Karpacz Pegaz 

7. Karpacz Wang 

8. Karpacz Górny 

9. Karpacz Krucze Skały 

10. Karpacz Skalna-Granitowa. 

Wykorzystywane są one przez PKS Tour Jelenia Góra oraz prywatnych przewoźników. 

Z Karpacza autobusem, można dojechać bezpośrednio do takich miejscowości jak Głogów, 

Jelenia Góra, Kowary, Legnica, Pec pod Sniezką, Szklarska Poręba i Wrocław (www.e-

podroznik.pl). Od października 2017 roku pasażerowie, którzy podróżują koleją z Wrocławia, 

mają możliwość zakupu biletu zintegrowanego do Karpacza. Projekt ten jest realizowany przy 

współpracy Kolei Dolnośląskich ze spółką PKS Tour Jelenia Góra. Oferta biletu 

zintegrowanego umożliwia zakup biletu na pociąg i autobus w promocyjnej cenie.  

W tygodniu uruchomionych jest szesnaście takich kursów, w niedzielę dziewięć. Autobusy  

w ramach zintegrowanej współpracy dają możliwość przewiezienia dużego bagażu, rowerów 

oraz wózków dziecięcych (https://archive.is/fvq0L#selection-3255.0-3255.62). 

Najczęściej jednak turyści przyjeżdżają do Karpacza własnymi samochodami. Wynika to 

przede wszystkim z komfortu, jaki daje im podróż własnymi środkami transportu. Krótszy 
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czas podróży, lepsza dostępność miejsc atrakcyjnych turystycznie a także bezpośredniość 

połączeń pozwala na większą swobodę podróżowania.  

Z końcem grudnia 2012 roku, otwarto w Karpaczu 100 metrowy tunel, który zmniejszył 

ruch samochodowy w centrum miasta. Pozwoliło to na stworzenie deptaku wzorem 

zakopiańskich Krupówek. W ścisłym centrum znajdują się 4 parkingi miejskie (płatność  

w parkomacie), oraz 6 parkingów prywatnych. Ponadto miejsca parkingowe płatne dostępne 

są także przy wyciągu Winterpol na Białym Jarze (parkingi miejskie i prywatne), przy 

wejściu do Karkonoskiego Parku Narodowego (Łomniczka, Wyciąg na Kopę, Świątynia 

Wang) – miejskie i prywatne, oraz przy hotelu Gołębiewski. W zasadzie nie ma w mieście 

bezpłatnych parkingów (poza niewielkimi wyjątkami). Skupienie miejsc parkingowych przy 

głównych atrakcjach miasta, biorąc pod uwagę, że ruch samochodowy koncentruje się tylko 

na jednej ulicy, wywołuje w sezonie turystycznym zjawisko kongestii. 

Na podstawie obserwacji głównych skrzyżowań w mieście w okresie od 27 kwietnia 

2018 do 6 maja 2018 tj. podczas wzmożonego ruchu turystycznego, możliwe jest wskazanie 

miejsc, które stanowią swego rodzaju wąskie gardło w komunikacji miasta. 

1. Skrzyżowanie ulic Kowarska, Wielkopolska, Konstytucji 3-Maja – jest to miejsce,  

w którym krzyżują się drogi dojazdowe z Jeleniej Góry i Kowar.  

2. Skrzyżowanie typu rondo ulice Konstytucji 3 Maja oraz Obrońców Pokoju - ulica 

Obrońców Pokoju prowadzi na Osiedle Skalne oraz Wilczą Porębę gdzie położona jest 

duża część obiektów noclegowych. 

3. Ulica Parkowa – ulica równoległa do deptaku, przy której znajduje się 8 parkingów. 

4. Skrzyżowanie ulicy Konstytucji 3 Maja, Gimnazjalnej i Karkonoskiej – w tym 

miejscu zlokalizowany jest wyciąg całoroczny, krzesełkowy Winterpol oraz stacja 

benzynowa Orlen. 

5. Ulica Olimpijska, na odcinku przy wejściach do Karkonoskiego Parku Narodowego - - 

zlokalizowanych jest tu 6 parkingów. 

Przyczynkiem donarastającego problemu kongestii w Karpaczu stała się m.in. 

nadmierna rozbudowa bazy hotelarskiej w mieście. Zatłoczenie w szczycie sezonu 

turystycznego jest dużo większe niż w czeskich miejscowościach turystycznych. Sam hotel 

Gołębiewski oraz Sandra spowodowały zwiększenie pojemności recepcyjnej Karpacza  

o około 2 tysiące miejsc. Ponadto tak intensywny rozwój miasta może budzić wiele 

kontrowersji, z jednej strony będzie postrzegany jako przejaw dynamicznego rozwoju 

gospodarczego natomiast jednak z drugiej przeinwestowanie z jakim mamy do czynienia 

powoduje tłok w sezonie turystycznym, co może odbijać się na atrakcyjności miasta (Potocki 
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i in. 2013). Ważnym aspektem, mającym wpływ na komunikacje w mieście jest kalendarz 

imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych. Realizacja tego typu wydarzeń wiąże się ze 

wzmożonym ruchem turystycznym w mieście. W samym 2018 roku zaplanowanych zostało 

40 różnych wydarzeń. Część z nich wymaga zamknięcia głównej ulicy w Karpaczu, co 

wpływa na płynność ruchu w mieście.Warto podkreślić także aspekt dużego natężenia ruchu 

pojazdami autokarowymi. Wąskie ulice miasta, niewielka ilość parkingów dla autobusów  

a także duże nachylenie dróg nie sprzyjają swobodnemu poruszaniu się autokarów 

turystycznych i wywołująproblemy komunikacyjne.  

4. Koncepcja utworzenia zintegrowanej komunikacji turystycznej  

Aby zapewnić prawidłową komunikację w Karpaczu, należy uwzględnić fakt, że podróż 

każdej osoby przybywającej do miasta bądź jego mieszkańca, składa się z pojedynczych 

przemieszczeń tworzących łańcuch. Wykonywane są one pieszo lub z użyciem środków 

transportu. Zjawisko masowej motoryzacji, zmienia rolę transportu publicznego. Szczególnie 

w miastach turystycznych. Systematycznemu wzrostowi bazy noclegowej, nie towarzyszy 

budowa dodatkowej infrastruktury drogowej. Co stało się przyczyną do wzmożonego 

zjawiska kongestii w mieście podczas wysokiego sezonu turystycznego.  

Aby ograniczyć negatywne skutki wynikające z nadmiernej ilości samochodów warto 

zintensyfikować działania służące rozwojowi komunikacji miejskiej. Jednym z takich działań 

może być utworzenie parkingów park&ride przy wjeździe do miasta. Rozwiązanie to 

doskonale sprawdza się w wielu miastach na świecie. Dzięki niemu zachęca się 

użytkowników miast (w szczególności turystów przybywających do miasta na 1 dzień) do 

ograniczenia korzystania z samochodów prywatnych na rzecz komunikacji miejskiej. Po 

dojechaniu na parking typu park&ride byłaby możliwość pozostawienia pojazdu na 

uprzywilejowanych warunkach (niższa cena, brak opłat za postój, preferencyjne ceny biletów 

lub inne zachęty) i kontynuowanie podróży środkami komunikacji publicznej. Na tego typu 

parkingach można zapewnić dostęp do informacji turystycznej, aby ruch turystyczny odbywał 

się płynnie nie powodując obciążenia komunikacyjnego. (Szoltysek 2009) Takie miejsca 

powinny znaleźć się przy ulicy Wielkopolskiej, Nadrzecznej, Mostowej, Marii Skłodowskiej-

Curie oraz Orkana – dla ruchu turystycznego z kierunku Kowary i Jelenia Góra oraz na ulicy 

Karkonoskiej dla pojazdów przybywających z Podgórzyna i Sosnówki. Problemem przy 

wdrażaniu tego typu rozwiązań stają się sami użytkownicy pojazdów, którzy nie chcą 

korzystać z transportu publicznego i są przywiązani do swoich samochodów (poczucie 

wolności i elastyczności w podróżowaniu). Park &ride to także doskonałe rozwiązanie 

poprawy warunków ekologicznych w mieście.  
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Innymi rozwiązaniami, które wpłynęłyby pozytywnie na zmniejszenie zjawiska kongestii 

w mieście byłoby: 

1. Dla miłośników turystyki rowerowej projekt roweru miejskiego. Przy czym ze 

względu na specyfikę regionu nie mogłyby to być tradycyjne rowery miejskie,  

a wypożyczalnie musiały by być zlokalizowane w bliskiej odległości od siebie.  

Z jednoczesnym zakazem poruszania się nimi po obszarze Karkonoskiego Parku 

Narodowego. Dla osób, które poruszałby się swoimi rowerami, wato zapewnić 

cyklobusy tj. autobusy dostosowane do przewozu rowerów. 

2. Przy okazji rozwiązań systemowych warto zastanowić się nad poszerzeniem oferty 

zintegrowanego biletu (kolej + autobus), również o inne miejscowości a także 

przewoźników prywatnych. 

3. Rozwiązania Smart City – wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych  

i komunikacyjnych do zarządzania miastem. Takie rozwiązania są podstawą do 

tworzenia inteligentnych i zrównoważonych systemów komunikacyjno-

transportowych, oraz wpływają na zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców. 

Przykładami rozwiązań typu smart są wszelkie aplikacje mobilne ułatwiające 

poruszanie się po mieście (np. użyczanie samochodu, usługa samochód na żądanie, 

omijanie korków lub wyszukiwanie miejsc postojowych) czy elektroniczne tablice 

informacyjne – znacznie ułatwiają przepływ informacji i jednocześnie wpływają na 

płynność ruchu (Kauf 2016). 

5. Zakończenie 

Współczesne miasta dążąc do satysfakcji swoich użytkowników, muszą podjąć się 

zadaniu integrowania przemieszczania osób. Można to osiągnąć poprzez usprawnianie 

procesów podróżowania – skracanie czasu dojazdu, zmniejszenie zjawiska kongestii, ochronę 

środowiska oraz zaspokojenie potrzeb mobilności. 

Karpacz jest małym miastem, zaledwie kilkutysięcznym. W codziennym 

funkcjonowaniu istniejąca infrastruktura liniowa i punktowa jest wystarczająca, nie występują 

zwiększone problemy komunikacyjne. Jednak, Karpacz jest również miastem turystycznym,  

a więc oznacza to, że w miesiącach podwyższonego ruchu turystycznego, kilkutysięczne 

miasto, staje się miastem kilkunastotysięcznym. Wówczas dostępność komunikacyjna miasta 

staje się ograniczona. Niewystarczająca liczba parkingów oraz wzmożony ruch samochodów 

na ulicach, powoduje wydłużanie czasu dojazdu i wzmożenie zjawiska kongestii. Brak jest też 

alternatywnych rozwiązań, które mogliby wybierać turyści udający się do Karpacza. 
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Szczególnie jest to ważne dla turystów jednodniowych, którzy nie korzystają z noclegu  

w mieście. 

Niniejszy artykuł miał na celu wskazanie kierunków rozwiązań, jakie mogłyby zostać 

wprowadzone w Karpaczu, zwłaszcza podczas wzmożonego ruchu turystycznego. Jest to 

szczególnie ważne z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej miasta i komfortu życia jego 

mieszkańców. Liczba turystów z roku na rok rośnie, wprowadzanie nowoczesnych 

technologii i rozwiązań drogowych, będzie koniecznością. 
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Streszczenie 
Współcześnie informatyzacja oraz komunikacja za pośrednictwem nowych technologii odrywają coraz większą 
rolę na wielu płaszczyznach funkcjonowania człowieka, w szczególności w obszarach społecznych, 
gospodarczych i politycznych. W implikacji zastosowania nowych mediów sfera polityki przeobraża się  
w bardzo dynamiczny sposób.  Stosowanie narzędzi elektronicznych w demokracji przyniosło wiele zmian  
w przestrzeni publicznej, związanych z partycypacją obywateli, upowszechnieniem zjawiska e-administracji 
oraz większym dostępem do informacji. Celem niniejszego artykułu jest teoretyczna analiza pojęcia e-
demokracja, która w obecnych czasach jest coraz bardziej popularyzowana. Autorka artykułu przedstawiła istotę 
elektronicznej demokracji, a także wskazała na wyzwania i zagrożenia związane z rozwojem nowych 
technologii, a w szczególności Internetu. 
 
Słowa kluczowe: e-demokracja, nowe technologie, e-administracja, e-partycypacja 
 

E-democracy - the Internet as an instrument of civic activity 
 
Summary 
Nowdays, computerization and communication through new technologies play an important role in many areas 
of human functioning, in particular in social, economic and political areas. In the implications of the use of new 
media, the sphere of politics is transforming in a very dynamic way. The use of electronic tools in democracy has 
brought many changes in the public space related to the participation of citizens, the dissemination of the 
phenomenon of e-administration and larger access to information. The aim of this article is the theoretical 
analysis of the concept of e-democracy, which is now increasingly popularized. The author of the article 
presented the essence of electronic democracy, and also pointed out challenges and threats related to the 
development of new technologies, in particular the Internet. 
 
Keywords: e-participation, new technologies, e-administration, e-democracy,  
 
1. Wprowadzenie 

Rozwój nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, określany często, jako 

rewolucja informacyjna, doprowadził do wielu zmian w życiu społecznym, gospodarczym  

i politycznym. Przeobrażenia, które dokonały się w sferze życia politycznego dotknęły nie 

tylko zachowań indywidualnych obywateli, ale również dokonały znacznych konwersji  

w funkcjonowaniu instytucji publicznych.  

Pierwsze próby wykorzystania nowych technologii w celu włączenia i aktywizacji 

społeczeństwa datuje się na lata 70. XX wieku w USA. W Ohio Columbus powstał 

eksperymentalny system zakładający interaktywne możliwości telekonferencji. Mieszkańcy 

za pomocą pilota w wielkości książki mieli możliwość przełączania kanałów, a także 

partycypacji w głosowaniach na żywo. Za pomocą systemu regularnie przeprowadzano 

ankiety społeczne i referenda polityczne, a także wykorzystywano go w transakcjach 

handlowych (Glassman 1997). Obecnie Internet dostępny jest niemal w każdym miejscu na 

świeci. Dzięki wykorzystaniu nowych mediów tradycyjne uprawianie polityki coraz częściej 
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zastępowane jest przez elektroniczną demokrację. Największą różnicą pomiędzy mediami 

tradycyjnymi a nowymi mediami jest interaktywność. Dzięki możliwości wyrażania opinii  

w sieci działalność polityczna i przestrzeń publiczna staje się coraz bardziej 

spersonalizowana, a jednocześnie zwiększa to poziom zaangażowania wśród obywateli. 

Media internetowe ze względu na niskie koszty, umożliwiają zwykłym ludziom możliwość 

rozpowszechniania oraz tworzenia własnych informacji (Gajowniczek 2015). Jak wskazują 

Ambramson, Arterton i Orren, można wyróżnić cztery fundamentalne cechy nowych 

technologii, które w znaczny sposób wpływają na procesy polityczne. Zalicza się do nich: 

przekraczanie tradycyjnych granic przede wszystkim w przepływie informacji, zwiększenie 

kontroli obywateli nad pozyskanymi informacjami, przepływ informacji bez względu na 

wszelkie ograniczenia czasoprzestrzenne, a także decentralizacja kontroli nad środkami 

telekomunikacyjnymi (Lakomy 2013).  

Celem niniejszego artykułu jest teoretyczna analiza pojęcia e-demokracja, która  

w obecnych czasach jest coraz bardziej popularyzowana. Autorka artykułu przedstawiła istotę 

elektronicznej demokracji, a także wskazała na wyzwania i zagrożenia związane z rozwojem 

nowych technologii, a w szczególności Internetu.  

2. E-demokracja – wyzwania i zagrożenia 

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele określeń dotyczących zmian  

w demokratycznym systemie. Badacze określają to często, jako teledemokracja, demokracja 

cyfrowa, cyberdemokracja, e-demokracja czy elektroniczna demokracja (Porębski 2001a). 

Niezależnie jednak od tego, która nazwa jest stosowana - wspólną cechą jest wiara, iż dzięki 

funkcjom nowych technologii, takim jak interaktywność, możliwość komunikacji zwrotnej, 

szybszy tryb przekazywania informacji czy duża liczba danych - rewolucja informacyjna 

pozytywnie wpłynie na mechanizmy demokratyczne. Najczęściej stosowanymi terminami 

jest elektroniczna demokracja oraz e-demokracja (Grodzka 2009). Dorota Grodzka wskazuje, 

iż „w dużym uproszczeniu można zdefiniować ją, jako zastosowanie technologii 

informacyjno-telekomunikacyjnych do zwiększenia uczestnictwa obywateli w procesach 

demokratycznych, zarówno w ujęcia ilościowym, jak i w formie realnego wpływu 

wywieranego przez jednostki na funkcjonowanie instytucji publicznych” (Grodzka 2009). 

Zakres pojęcia e-demokracja jest bardzo szeroki. Trudno jednoznacznie określić, jakie 

dokładne sfery zastosowania Internetu w procesach politycznych wpływają na większy 

poziom partycypacji obywatelskiej. Z tego powodu, w niniejszym artykule inspirację stanowi 

koncepcja A. Korac-Kakabades oraz N. Korac-Kakabadse, w której badacze wyróżnili cztery 

główne płaszczyzny e-demokracji. Należą do nich: 
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 elektroniczna biurokracja, do której można zaliczyć możliwość załatwiania przez 

obywateli różnych spraw publicznych; 

 zarządzanie informacją polityczną, czyli zapewnienie dostępu do informacji w sieci 

dotyczących działalności struktur rządowych, ciał przedstawicielskich 

lub sądowniczych; 

 procedury demokracji bezpośredniej, czyli wszelkie działania umożliwiające 

obywatelom wyrażania własnej opinii dzięki wykorzystaniu nowych mediów, a także 

możliwość oddawania głosów w referendach czy wyborach za pośrednictwem 

Internetu; 

 budowa społeczeństwa obywatelskiego, czyli wykorzystywanie sieci w celu 

polepszenia relacji pomiędzy obywatelami, społecznościami lokalnymi oraz 

sąsiadami.  Priorytetem są debaty publiczne na temat życia codziennego 

mieszkańców, a w implikacji zwiększenie partycypacji obywatelskiej (Porębski 

2001b). 

Elektroniczna biurokracja nazywana jest e - administracją. Jak podaje Komisja 

Europejska, e-administracja to inaczej stosowanie technologii informatycznych w publicznej 

administracji. Głównym celem jest poprawa, jakości usług, które świadczone są na rzecz 

obywatela oraz przedsiębiorców (Zalewska-Bochenko 2012). W ramach elektronicznej 

administracjizakłada się usprawnienia i konwersje organizacyjne, szeroką optymalizację  

i modernizację procesów administracyjnych pod kątem efektywności. Jak zaznacza Piotr 

Solarz, „E-government to proces ciągłego doskonalenia, jakości rządzenia i świadczenia usług 

administracyjnych przez przekształcanie relacji wewnętrznych i zewnętrznych  

z wykorzystaniem Internetu i nowoczesnych środków komunikacji” (Solarz 2017). Obecnie 

istnieje nowy sposób organizacji działań administracyjnych w państwie nazwany koncepcją 

otwartego rządu (Open Government – OG), cechującą się wykorzystywaniem nowoczesnych 

narzędzi informatycznych do komunikowania się ze społeczeństwem, w celu większej 

partycypacji obywatelskiej we współrządzeniu. Wykorzystywanie zaangażowania oraz 

wiedzy jednostek do realizacji kreatywnych rozwiązań i skuteczniejszego rozwiązywania 

problemów ma w implikacji doprowadzić do współodpowiedzialności i współdecydowania 

obywateli za lokalne inicjatywy. Główną przesłanką upubliczniania zasobów informacyjnych 

instytucji publicznych jest swobodne spożytkowanie baz danych przez społeczeństwo. 

Jednocześnie dodatkową korzyścią open government jest przybliżenie jednostkom procedur 

podejmowania decyzji publicznych, dzięki czemu administracja państwowa staje się bardziej 



 

243 
 

transparentna i przyjazna dla obywateli. Umożliwia to weryfikację wszelkich działań 

administracyjnych na wszystkich szczeblach, co sprzyja zwiększeniu zaufania społeczności 

do instytucji publicznych, a także następuje znaczna poprawa dialogu pomiędzy władzą  

a obywatelami będący fundamentem funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego 

(Papińska-Kacperek i in. 2017). 

Fundamentalnym atrybutem e-administracji jest powszechna dostępność. Każdy 

obywatel może korzystać z urzędów państwowych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

Ponadto, bardzo istotną kwestią jest zmiana sposobu załatwiania spraw urzędowych. Dzięki 

informacjom na stronach internetowych oraz wykorzystaniu nowych technologii istnieje 

możliwość rozwiązania większości problemów bez wychodzenia z domu, co jednocześnie 

zmniejsza kolejki we właściwych organach administracji publicznej. Cyfrowe urzędy coraz 

częściej nazywane są instytucjami „na czasie”, dzięki którym kontakt z samorządowymi 

i rządowymi jednostkami organizacyjnymi stał się znacznie uproszczony. Jest to otwarty, 

elastyczny i bardziej przyjazny mechanizm, który zapewnia współdziałanie pracowników na 

różnych szczeblach w celu realizacji indywidualnych spraw interesantów (Fleszer 2014). 

Pomimo wielu pozytywnych stron e-administracji, występują także bariery ograniczające 

popularyzację wspomnianych usług. Jedną z podstawowych jest brak odpowiednich regulacji 

organizacyjnych, a także brak infrastruktury dotyczący osób zagrożonych wykluczeniem 

cyfrowym, np. osób starszych, mieszkających na wsi, dla których dostęp do sieci jest znacznie 

ograniczony. Ponadto brak edukacji w kwestiach technologicznych oraz w zakresie 

stosowania nowych technologii uniemożliwia w wielu przypadkach korzystanie z usług 

internetowych. Wiąże się z tym również bariera psychologiczna, w szczególności wśród osób 

starszych, dla których Internet nie jest bezpiecznym miejscem, gdzie można komunikować się 

z instytucjami administracji publicznej. Nie bez znaczenia jest także niechęć starszych stażem 

pracowników do zmian technologicznych w miejscu pracy i dostosowania się do nowych 

wyzwań i obowiązków. Pracownicy przyzwyczajeni do papierowego obiegu dokumentów czy 

istniejących procedur biurokratyzacji niezbyt skłonni są do reorganizacji własnych 

zobowiązań (Kasprzyk 2011).  

Badacze zajmujący się wykorzystywaniem nowych technologii w przestrzeni publicznej 

uważają, iż prawa i obowiązki obywateli będą w przyszłości realizowane przede wszystkim 

dzięki infrastrukturze, która bazować będzie na ICT (Musiał-Karg2011). Już dzisiaj Internet 

dla większości obywateli służy, jako pomoc w załatwianiu różnych spraw urzędowych, ale 

także jest to miejsce do wyrażania i dzielenia się własną opinią na temat konkretnych spraw 

publicznych. Coraz częściej samorządy korzystają z sieci społecznościowych, aby zapoznać 
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się ze stanowiskiem mieszkańców. Jednocześnie, poza działaniami umożliwiającymi 

obywatelom wyrażanie własnej opinii na drodze elektronicznej, jedną z fundamentalnych 

form demokracji bezpośredniej realizowanej przy pomocy Internetu, która już dziś 

implementowana jest w wielu krajach jest e-voting, czyli głosowanie elektroniczne. Mirosław 

Kutyłowski mianem e-votingu określa głosowanie przy pomocy elektronicznych maszyn do 

głosowania we właściwych lokalach wyborczych, a także głosowanie przy użyciu osobistych 

urządzeń elektronicznych poza lokalem wyborczym (Kutyłowski 2009). Można wyróżnić trzy 

poziomy wykorzystywania nowych technologii. W pierwszym techniki elektroniczne 

stosowane są przede wszystkim w procesie wizualizacji wyników wyborczych. Komputery  

i sieć internetowa pełnią tylko rolę pomocniczą poprzez zaprezentowanie wyników wyborów 

przeprowadzonych w formie tradycyjnej. Na poziomie drugim nowe technologie 

wykorzystywane są do zliczania głosów (tzw. głosomaty). Takie rozwiązania od bardzo 

dawna stosowane są w Stanach Zjednoczonych. Natomiast na ostatnim poziomie, Internet 

używany jest do bezpośredniego głosowania bez konieczności wychodzenia z domu  

i udawania się do lokali wyborczych. Głosowanie wówczas odbywa się w wybranym przez 

wyborcę miejscu, tylko wynik przekazywany jest do serwerów komisji wyborczych (Balicki 

2008). Istnieje wiele zalet głosowania przez Internet. Można do nich zaliczyć przede 

wszystkim: 

 niskie koszty organizacyjne – oszczędność papieru i druku, a także ograniczenie ilości 

osób w komisjach wyborczych; 

 niskie koszty uczestnictwa obywateli – osoby chcące uczestniczyć w głosowaniu nie 

muszą przychodzić do lokali wyborczych, mogą w dowolnym czasie wziąć smartfona, 

tableta czy laptopa i oddać swój głos; 

 możliwość rozwijania pytań i wprowadzania do nich objaśnień, które w tradycyjnej 

formie głosowania były zazwyczaj ograniczane; 

 umożliwienie głosowania poza aktualnym miejscem zameldowania – 

jest to szczególnie istotne ze względu na coraz większą mobilność młodych ludzi, 

którzy coraz częściej zmuszani są do wyprowadzki z obecnego miejsca zamieszkania 

(Duda 2011). 

 Pomimo wielu zalet istnieją również negatywne strony głosowania elektronicznego. 

Są to przede wszystkim wysokie koszty stworzenia niezawodnego systemu informatycznego, 

edukacja społeczeństwa w zakresie e-votingu ze względu na odmienną technikę głosowania,  

a także brak przykładów na świecie, które w bezawaryjny sposób wprowadziły dane 



 

 

rozwiązania (Kutyłowski 2009). System głosowania przy pomocy komputerów

dotykowym został wprowadzony między innymi w

natomiast głosowanie przez Internet odbywa się np. w Estonii (Duda 2011).

Wykres 1. Rodzaje i formy elektronicznego głosowania (źródło: opracowanie własne
Karg, 2011)  

Zdaniem wielu badaczy rozwój nowych technologii niesie ze sobą liczne o

dotyczące wpływu Internetu

z zagrożeń jest niebezpieczeństwo atrofii uczestnictwa politycz

demokratycznych instytucji w implikacji zniechęcenia obywateli do partycypacji w polityce 

i przestrzeni politycznej. Według Daniela Midera, taki kryzys może być wywołany przez 

media. Videoapatia, czyli sposób myślenia o pejoratywnym wpł

obywatelski coraz częściej przytaczany jest w literaturze przedmiotu. Nowe media 

sprowadzają jednostkę do roli biernego konsumenta informacji, który ważne wiadomości 

spycha na drugi plan na rzecz informacji przyjemnych i ciekawych. 

o którym wspomina D. Mider jest niebezpieczeństwo wprowadzenia totalitarnej kontroli nad 

społeczeństwem, spowodowane korelacją rozwoju rejestracji danych i technik nadzoru 

z rozwojem Internetu (Mider 2008). Rozwój różnych form uczes

w Internecie połączony z legitymizacją i instytucjonalizacją państw demokratycznych może 

sprzyjać, a także doprowadzić do zmiany obowiązującego reżimu politycznego na totalitarny. 

W tym kontekście beneficjentami nowego ładu będą nie p

transnarodowe, które są twórcami oraz dysponentami wspomnianych technologii. Ponadto, 

• e-wybory
• e-referenda

Elektroniczne głosowanie

(e-voting) 

rozwiązania (Kutyłowski 2009). System głosowania przy pomocy komputerów

dotykowym został wprowadzony między innymi w Stanach Zjednoczonych, Belgii i Brazylii, 

natomiast głosowanie przez Internet odbywa się np. w Estonii (Duda 2011).

Rodzaje i formy elektronicznego głosowania (źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Musiał

Zdaniem wielu badaczy rozwój nowych technologii niesie ze sobą liczne o

dotyczące wpływu Internetu na prawidłowe funkcjonowanie demokracji. Pierwszym 

z zagrożeń jest niebezpieczeństwo atrofii uczestnictwa politycznego, czyli zaniku 

demokratycznych instytucji w implikacji zniechęcenia obywateli do partycypacji w polityce 

i przestrzeni politycznej. Według Daniela Midera, taki kryzys może być wywołany przez 

media. Videoapatia, czyli sposób myślenia o pejoratywnym wpływie mediów na aktywizm 

obywatelski coraz częściej przytaczany jest w literaturze przedmiotu. Nowe media 

sprowadzają jednostkę do roli biernego konsumenta informacji, który ważne wiadomości 

spycha na drugi plan na rzecz informacji przyjemnych i ciekawych. Kolejnym zagrożeniem, 

o którym wspomina D. Mider jest niebezpieczeństwo wprowadzenia totalitarnej kontroli nad 

społeczeństwem, spowodowane korelacją rozwoju rejestracji danych i technik nadzoru 

z rozwojem Internetu (Mider 2008). Rozwój różnych form uczestnictwa politycznego 

w Internecie połączony z legitymizacją i instytucjonalizacją państw demokratycznych może 

sprzyjać, a także doprowadzić do zmiany obowiązującego reżimu politycznego na totalitarny. 

W tym kontekście beneficjentami nowego ładu będą nie państwa, ale wielkie korporacje 

transnarodowe, które są twórcami oraz dysponentami wspomnianych technologii. Ponadto, 

•Internet Voting at the Polling Place 
(wybory  w specjalnie wydzielonych 
miejscach przy wykorzystaniu 
Internetu)

•Remote Internet Voting (głos można 
oddać w "kioskach wyborczych", a 
także z własnych urządzeń np. 
laptopów, smatphonów)

Elektroniczne głosowanie Formy e-votingu 
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rozwiązania (Kutyłowski 2009). System głosowania przy pomocy komputerów z ekranem 

Stanach Zjednoczonych, Belgii i Brazylii, 

natomiast głosowanie przez Internet odbywa się np. w Estonii (Duda 2011). 
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badacze wskazują na zagrożenie związane z wolnością i swobodą komunikacji w sieci. Do 

dyskursu publicznego dopuszczane są wszystkie poglądy, również te naruszające zasady 

demokratyczne. Dopuszczenie do głoszenia poglądów propagujących totalitaryzm może 

skutkować ich normalizacją w debacie politycznej, a w konsekwencji dążeniem do 

wprowadzenia wspomnianego systemu (Mider 2008).  

3. Podsumowanie 

Elektroniczna demokracja to po części odpowiedź na najważniejsze problemy 

demokracji. Entuzjaści nowych technologii zaznaczają, że dzięki nim proces podejmowania 

decyzji publicznych staje się bardziej przejrzysty, a dostęp do wszelkich informacji jest coraz 

lepszy. Nowe kanały konsultacji i komunikacji pozwalają dostosować politykę do oczekiwań 

społecznych, a także zachęcają obywateli do większej partycypacji w życiu publicznym. 

Państwa angażują się w tworzenie możliwości wypowiadania się na tematy publiczne dla 

wszystkich obywateli poprzez stopniową wirtualizację administracji, biurokratyzacji, a także 

lepszy dostęp do informacji dotyczących sfery publicznej i decyzji politycznych. Wdrażanie 

innowacyjnych koncepcji elektronicznej administracji, np. open government ma na celu 

zwiększenie poziomu partycypacji obywatelskiej, która obecnie jest jednym z fundamentów 

funkcjonowania państw demokratycznych. Włączenie społeczności do zarządzania  

i kontrolowania decyzjami publicznymi, a także większy dostęp do informacji przyczynia się 

do wzrostu zaufania dla instytucji administracyjnych, a jednocześnie implikuje większe 

zaangażowanie w życie publiczne.Pomimo upowszechnienia nowych technologii również  

w sferze publicznej i politycznej, coraz częściej pojawiają się bariery w funkcjonowaniu  

e-demokracji. Niebezpieczeństwo atrofii uczestnictwa politycznego, możliwość 

rozpropagowania systemów totalitarnych czy inwigilacja obywateli to tylko nieliczne 

zagrożenia współczesnej demokracji związanej z rewolucją technologiczną. Rozwój nowych 

mediów, a w szczególności upowszechnienie Internetu niesie ze sobą wiele nowych 

możliwości, wyzwań i zagrożeń, które stają się nieodłącznym elementem życia społecznego. 
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Streszczenie 
W opracowaniu podjęto próbę wyjaśnienia roli modelu biznesowego w życiu przedsiębiorstwa i jego wpływu na 
innowacyjność podejmowanych działań. Wykazano, że nie ma jedynego słusznego modelu biznesowego 
odpowiedniego dla wszystkich przedsiębiorstw oraz, że w trakcie życia przedsiębiorstwa model biznesowy ulega 
zmianom, co jest niezbędne dla jego prawidłowego funkcjonowania i rozwoju. Zwrócono jednocześnie uwagę na 
fakt, że brak innowacyjnego modelu biznesowego przyczynić się może do schyłku działania przedsiębiorstwa. 
 
Słowa kluczowe: model biznesowy, przedsiębiorstwo, firma, innowacyjność 
 

Business models in organization: their diversity and development 
 
Summary 
The study attempts to explain the role of the business model in the life of the company and its impact on the 
innovation of the activities undertaken. It has been shown that there is no only right business model suitable for 
all enterprises and that during the life of the enterprise the business model undergoes changes which are 
necessary for its proper functioning and development. At the same time, attention was drawn to the fact that the 
lack of an innovative business model may contribute to the decline of the company's operations. 
 
Keywords: business model, enterprise, innovativeness 
 
1. Wstęp 

Model biznesowy odnosi się najogólniej rzecz ujmując do opisu zależności między 

elementami, których współistnienie i współpraca umożliwi kreowanie i dostarczanie wartości 

dla klienta, a także uzyskanie wartości dla przedsiębiorstwa. Rzeczywistość gospodarcza 

wskazuje, że często wykorzystanie innowacyjnego modelu biznesowego jest źródłem sukcesu 

przedsiębiorstwa (Rudny 2013). 

Jest to termin, który często pojawia się w korporacjach jak również w niewielkich, 

lokalnych przedsiębiorstwach. Wykorzystuje się go do opisywania bieżącej działalności 

przedsiębiorstwa lub sygnalizowania konieczności wprowadzenia w nim zmian, aby możliwe 

było jego dalsze funkcjonowanie w dochodowy sposób. Istnieje jednak wiele rozbieżności 

dotyczących dokładnej definicji i znaczenia tego pojęcia (Grassmann i in. 2017).  

Określenie “model biznesu” sugeruje, że chodzi w nim o jakiś wzór, zgodnie, z którym 

należy zorganizować i prowadzić przedsiębiorstwo. Niezależnie od wielkiej różnorodności  

w sposobie organizacji czy działania przedsiębiorstw, wielu autorów podejmuje się 

klasyfikacji firm według różnych kryteriów. Dzięki temu istniejąw literaturze dostępne 

opracowania kategoryzujące przedsiębiorstwa ze względu na realizowany model biznesowy. 
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Nieodłączną towarzyszką modelu biznesowego jest strategia, a pojęcia te są często ze 

sobą utożsamiane lub pokazywane, jako komplementarne. Istotny jest fakt, iż zarówno model 

biznesowy jak i strategia to pojęcia, które opisują nie tylko działanie przedsiębiorstw 

nastawionych na zysk, ale również projektów społecznych czy organizacji pozarządowych. 

Nie można również zapominać o oddziaływaniu strategii i modelu biznesowego na 

podejmowane w przedsiębiorstwie działania reklamowe czy marketingowe. 

Opracowanie ma charakter przeglądu literatury ostatnich lat poświęconej omawianej 

tematyce. Wzbogacone jest ono o wnioski własne autorki pochodzące z wieloletniej 

obserwacji rynku marketingowo-reklamowego.  

2.Strategia 

Obecnie przedsiębiorstwo realizujące określoną strategię, oczekuje osiągnięcia korzyści  

z realizacji zaplanowanych działań. Wynika z tego, że aktualnie strategia jest ogólnym 

programem działalności przedsiębiorstwa, skierowanym na wykorzystanie znajdującego się  

w nim potencjału produkcyjnego oraz zasobów, dla osiągnięcia założonych celów. Zależnie 

od wybranego parametru możemy dokonać podziału strategii ze względu na: kierunek zmian, 

rynek i produkt, relacje między przedsiębiorstwami (https://mfiles.pl/pl/index.php/Strategia ). 

Istnieją cztery podstawowe powody tworzenia strategii dla biznesu. Są nimi: zwiększenie 

stopy zwrotu z kapitału własnego, zmiana pozycji firmy na rynku, maksymalizacja silnych 

stron i wykorzystanie szans, stworzenie podstaw do podejmowania działań (Tracy 2017). 

3. Model biznesowy 

Jako pierwowzór modelu biznesowego przyjąć należy pojawienie się w II poł. XIX 

wieku idei biznesplanu, a następnie w latach 60-tych XX wieku idei przedsiębiorczości, która 

stała się kolejnym krokiem w kierunku działających obecnie modeli biznesowych. 

Muhlhhausen pisze, że “model biznesowy zaczyna się tam, gdzie kończy się 

przedsiębiorczość”. Twierdzi on ponadto, że modele biznesowe poza ewolucją biznesowego 

myślenia, przyspieszają pojawienie się zysków (Muehlhausen 2018). 

Po raz pierwszy pojęcie to pojawiło się u R. Bellmana i C. Clarka w 1957 roku. Jako 

pierwszy w tytule i abstrakcie umieścił je w 1960 roku G. Jones (Bis 2013). Przez ostatnie 

dekady pojęcie modelu biznesowego zyskuje na znaczeniu. Najbardziej jest to widoczne od 

końca lat 90- tych XX wieku, a znaczący wpływ na taki stan rzeczy ma dynamiczny rozwój 

Internetu i e-biznesu.  

Dostępnych jest wiele definicji pojęcia „model biznesowy”. Wszystkie one wskazują 

jednak na fakt, że jest to sposób działania przedsiębiorstwa. Stanowi on system założeń, pojęć 

i zależności funkcjonujących między nimi, pozwalających opisać w sposób przybliżony 
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pewien wycinek rzeczywistości. Ważne, aby wykorzystywane modele były proste, adekwatne 

do rzeczywistości oraz zrozumiałe, ale jednocześnie nie upraszczały rzeczywistości, w której 

funkcjonuje przedsiębiorstwo (https://mfiles.pl/pl/index.php/Model_biznesowy).  

Idea modelu biznesowego bywa utożsamiana z pomysłem na zarabianie pieniędzy przez 

przedsiębiorstwo oraz jako metoda powiększania i wykorzystywania zasobów, aby 

przedstawić klientom oferty produktów i usług o wartości przewyższającej ofertę konkurencji. 

Oferta ta ma zapewnić jednocześnie firmie dochodowość (Koźmińska 2004, Pierścieniak 

2016).  

Dobry model biznesowy ma za zadanie uzyskanie przewagi konkurencyjnej i jej 

utrzymanie w późniejszym okresie. Zaliczany jest do trzech głównych determinantów 

efektywności gospodarczej (Nęcki 2013). 

Grassman, Frankenberger i Csik przedstawiają ogólny model biznesowy zobrazowany 

na poniższym rysunku (rys. 1). 

 

Rys. 1.  “Magiczny trójkąt” - innowacje modelu biznesowego 

Na podstawie: Grassmann O., Frankenberger K., Csik M., Nawigator modelu biznesowego. 

55 modeli, które zrewolucjonizują Twój biznes, Helion S.A., Gliwice 2017, str. 23. 

Jego celem jest pokazanie, że znajomość takich aspektów jak klient docelowy, proponowane 

wartości, łańcuch wartości czy mechanizm powstawania zysku kształtują i wyjaśniają model 

biznesowy. Mogą one stanowić podstawę przyszłych innowacji w przedsiębiorstwie. 

Niezależnie od wybranego modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa klient 

docelowy jest najważniejszy. Ważne jest, aby bardzo precyzyjnie określić jak wygląda 

segment klientów, do których ze swoją ofertą chce dotrzeć firma. Proponowane wartości 

definiują ofertę firmy i opisują sposoby zaspokajania potrzeb klientów docelowych. Łańcuch 
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wartości dotyczy sposobu wytwarzania oferowanych produktów. Mechanizmy powstawania 

zysku wyjaśniają, jaki czynnik wpływa na opłacalność zastosowanego modelu biznesowego. 

Model biznesowy jest układem czterech uzupełniających się elementów. Są to: formuła 

generowania zysków, kluczowe zasoby oraz kluczowe procesy, źródło wartości dla klienta 

(Szpringer 2012). 

Kenneth C. Laudona i Carlo G. Traver dowodzą, że efektywny model biznesowy 

powinien składać się z ośmiu kluczowych elementów. Są nimi: propozycja wartości, model 

przychodów, możliwość wejścia na rynek, konkurencja, przewaga konkurencyjna, strategia 

rynkowa, rozwój organizacyjny, zespół kierowniczy (Laudon i Traver 2004). 

 

Rys. 2. Elementy modelu biznesowego. Źródło: Peszko-Doktor M., 2018 

Małgorzata Zysińska zestawiła dwadzieścia trzy koncepcje dotyczące modeli 

biznesowych, co pozwoliło na identyfikację najczęściej pojawiających się komponentów. Są 

to: propozycja wartości dla klienta, źródła przychodów, kształt łańcucha wartości/miejsce  

w łańcuchu dostaw, kluczowe zasoby, kompetencje i ich konfiguracja, segmenty 

rynku/klienci, relacje z otoczeniem/partnerami, źródła zysków, strategia, oferta firmy, koszty  

i rentowność (Zysińska 2013). 

Jak twierdzi Alex Osterwalder - jeden z najbardziej rozchwytywanych autorytetów 

biznesowych - “Dobre firmy tworzą wspaniałe modele biznesowe. Wyróżniające się firmy 

stale je poprawiają” (Zaraziński, https://www.hbrp.pl/b/alex-osterwalder-innowator-skupiony-

na-prostocie/SljEZGum).  
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Do najczęściej wymienianych komponentów modeli biznesu należą: wartość dla klienta, 

docelowi klienci, źródła przychodów, strategia lub jej elementy, relacje z partnerami, 

oferowane produkty, a także zasoby (kompetencje). Zauważa on, że w publikacjach 

poświęconych modelom biznesowym wyróżnia się następujące podejścia do tego 

zagadnienia: zdefiniowanie pojęcia modelu biznesowego i jego opisanie, jako koncepcji 

teoretycznej wraz ze wskazaniem jego elementów składowych, wyodrębniania typów modelu 

biznesowego i analizy ich specyfiki, konceptualizacja i prezentacja modeli biznesowych 

przeznaczonych dla konkretnego rodzaju firm (Gołębiowski i in. 2008).  

Podejście to nie jest jednak wolne od wad. Wystarczy przytoczyć przypadek dwóch 

sklepów internetowych działających w tym samym modelu biznesowym, a ich rentowność 

może być różna. Podobnie będzie w przypadku, gdy porównamy dwa samochody tej samej 

klasy. Będą one wykonane z podobnych podzespołów, ale mogą dostarczyć zupełnie różną 

wartość dla kupującego.  

Henry Chesbrough twierdzi, że model biznesu służy “stworzeniu i przechwyceniu 

wartości” (Chesbrough, Strategy and Ledership", t. 23, nr 6, str. 12-17). Podobnie do 

zagadnienia podchodzi też Mark W. Johnson, który uważa, że “model biznesu definiuje to, 

jak organizacja tworzy wartości dla klienta i równocześnie buduje wartości dla samej siebie” 

(Jankowski 2013). 

Warto zwrócić uwagę, że uwzględnienie w modelu biznesowym wyłącznie pojęcia 

wartości dla klienta, nie daje pełnego obrazu. Klienci mogą być jedynie biernymi nabywcami 

usług czy produktów, a przez to mieć niewielki wpływ na działania firmy lub wpływać na nią 

w znacznym stopniu. Szczególnie dobrze jest to widoczne na przykładzie firm usługowych.  

Szerszym spojrzeniem jest podejście podmiotowe. Zgodnie z nim model biznesowy jest 

“opisem ról i relacji między konsumentami, klientami, sojusznikami i dostawcami 

przedstawiającym najważniejsze przepływy produktów, informacji i pieniędzy, a także istotne 

korzyści dla uczestników”(Weill i Vitale 2001). Na szersze spojrzenie pozwala uwzględnienie 

podmiotów zewnętrznych, których zwykle nie uwzględnia się w modelu biznesowym. Jak 

zauważa Sylwia Sysko-Romańczuk, w analizach modeli biznesowych pomijany jest często 

tak ważny element jak przedsiębiorca (Doligalski 2014). 

Tadeusz Falencikowski podaje natomiast odmienną definicję. Jest ona utrzymana  

w nurcie teorii systemów i cybernetyki, a jej brzmienie jest następujące: “model biznesu to 

względnie odosobniony, konceptualny obiekt wieloskładnikowy opisujący układ 

przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową, który przez struktury wyłania logikę 

tworzenia wartości dla klienta i przechwytywania tej wartości przez przedsiębiorstwo” 
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(Falencikowski  2013). Allan Afuah i Christopher L. Tucci opisują model biznesu jako 

“system złożony z wzajemnie ze sobą powiązanych elementów, które oddziałują na siebie w 

czasie” (Afuah i Tucci 2003). 

Zaletą podejścia polegającego na analizie przedsiębiorstwa przez model biznesu jest 

podjęcie próby zrozumienia całości organizacji, a nie koncentracja na takich jej elementach 

jak marketing, finanse czy zasoby ludzkie. 

4. Model biznesowy a strategia 

Warto również na chwilę zatrzymać się przy porównaniu pojęć strategia i model 

biznesu. W uproszczeniu można przyjąć, że model biznesu przedstawia to, czym firma jest,  

a strategia opisuje to, co firma chce osiągnąć i w jaki sposób chce to uzyskać. W literaturze 

ekonomicznej znaleźć można opinie o nadrzędności jednego pojęcia nad drugim. Widoczna 

jest również u niektórych autorów skłonność do preferowania jednego z nich, a pomijania 

drugiego. Trudno jednak znaleźć jedną konkretną zależność między tymi pojęciami. Łączą je 

jednak pewne podobieństwa. Zarówno model biznesowy jak i strategia dotyczą kluczowych 

aspektów działania firmy. W większości przypadków są one niezmienne w krótkiej 

perspektywie czasowej (Doligalski 2014). 

Tabela 1. Model biznesowy a strategia - porównanie 

 model biznesu strategia 

co 
przedstawia? 

czym jest firma - uproszczony obraz 
firmy 

co firma chce osiągnąć i w jaki sposób chce 
to zrobić - plan działania 

kierunek 
działania 

wnętrze firmy, tworzenie wartości 
ekonomicznej, podstawowa logika 
działania 

tworzona w odniesieniu do innych graczy 
na rynku, dotyczy kwestii pozycjonowania i 
przewagi konkurencyjnej 

czas obraz organizacji uchwycony w 
określonym momencie 

istnieje wymiar czasowy oraz widoczny jest 
kierunek zmian 

“widoczność
” 

widoczny i łatwy do uchwycenia nie jest w pełni obserwowalna, a widoczna 
jedynie w konsekwencjach 

kto ma każda firma nawet jeśli nie jest tego 
świadoma 

firma może jej nie mieć 

Źródło: opracowanie własne  

Saul Kaplan twierdzi, że “firmy non-profit, agencje rządowe, przedsiębiorstwa pożytku 

publicznego, szkoły i organizacje pozarządowe nieustannie podkreślają, że nie są firmami, 

przez co reguły rządzące biznesem nie mają w ich przypadku żadnego zastosowania”  

(https://www.hbrp.pl/b/modele-biznesowe-nie-sa-zarezerwowane-dla-biznesu/L5xpOWQC). 

Jednak w rzeczywistości wygląda to inaczej. Jeśli organizacja dysponuje sprawdzonym 

sposobem tworzenia, dostarczania i wykorzystywania wartości, to mamy w niej do czynienia 
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z modelem biznesowym. Nie ma tu znaczenia fakt, czy działania nastawione są na zysk czy 

mają wymiar jedynie społeczny. Organizacje non-profit nie generują zysków finansowych dla 

właścicieli czy inwestorów, ale konieczne jest w ich przypadku tworzenie wartość, bo to 

dzięki tym wartościom możliwe jest pozyskiwanie sponsorów i darczyńców na realizację 

działalności statutowej organizacji. Organizacje pożytku publicznego realizują swoją misję 

poprzez generowanie tzw. dobra społecznego zamiast zwrotu finansowego, ale nie zmienia to 

faktu, że nadal potrzebują stabilnego modelu biznesowego, aby uzyskać zamierzony efekt 

działania.  

Wynika z tego, że wszystkie organizacje mają model biznesowy. Błędem jest, zatem 

przekonanie, że model biznesowy to pojęcie stworzone wyłącznie na potrzeby biznesu. Każda 

instytucja chcąca osiągać wyniki, kreować wartości i utrzymać się w swojej branży, musi 

sformułować i rozwijać model biznesowy. Stabilny model biznesowy jest gwarantem 

prawidłowego funkcjonowania organizacji, a bez niego jej funkcjonowanie nie będzie 

możliwe. 

W związku z dynamicznym rozwojem technologii modele biznesowe nie są już tak 

długowieczne jak w przeszłości. Pojawiają się nowi gracze na rynku i nie chcą przestrzegać 

reguł gry pochodzących z minionych epok. Innowatorów modeli biznesowych nie ograniczają 

już wyłącznie istniejące modele biznesowe, a liderzy chętnie sięgają po innowacje w tym 

zakresie.  

Konieczne staje się stworzenie wspólnego języka modeli biznesowych dla sektora 

publicznego, prywatnego, non-profit m.in. w takim zakresie jak przedsiębiorczość, służba 

zdrowia, edukacja czy energetyka. Sytuacja taka spowoduje powstanie sieci modeli 

biznesowych na styku kilku różnych sektorów. Obecnie obserwujemy powstawanie 

organizacji pożytku społecznego prowadzących działalność gospodarczą nastawioną na zysk 

oraz przedsiębiorstw ukierunkowanych na zysk, realizujących ważne misje społeczne. 

Powoduje to rozmycie granicy pomiędzy dawniej funkcjonującymi podziałami sektorowymi, 

a liderzy organizacji muszą się ciągle uczyć prowadzenia działalności w obszarze nowych 

modeli biznesowych (Doligalski 2014). 

Przedstawione koncepcje, pokazują różne spojrzenia na modele biznesowe. Ich wspólną 

cechą jest całościowe spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Posiadają one również 

wiele różnic. W zakresie tych różnic zwrócić należy uwagę na: dynamikę proponowanych 

podejść, prostotę lub złożoności podejścia, ujęcie aspektów łatwo identyfikowalnych  

i abstrakcyjnych, własności emergentne, czyli takie jak np. przewaga konkurencyjna czy 
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kultura organizacyjna, które zaczynają pojawiać się wraz z rozwojem systemu (Doligalski 

2014). 

5. Wnioski 

Wykazano, że model biznesowy nie jest domeną wyłącznie przedsięwzięć 

komercyjnych, zaprojektowanych dla zysku finansowego, lecz elementem, który powinien 

towarzyszyć każdej inicjatywie, w której pozyskiwane lub wydatkowane są środki finansowe. 

W przypadku organizacji pozarządowych (NGO) nie mówimy o zysku finansowym, ale 

mamy do czynienia z dobrem (zyskiem) społecznym. Nie znaczy to jednak, że takie 

organizacje nie potrzebują modelu biznesowego. Jest on dla nich niezbędny tak samo jak  

w przypadku podmiotów komercyjnych. Organizacje te tworzą wartości, które są niezbędne 

do pozyskiwania środków na działalność statutową. Środki na ich finansowanie pozyskiwane 

są z grantów oraz od sponsorów i darczyńców, więc jeśli organizacja nie mogłaby pokazać 

modelu, w jakim działa, nie miałaby szansy na ich pozyskanie.  

Wypracowanie stabilnego modelu biznesowego jest niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania realizowanych projektów, a innowacyjny model biznesowy wydaje się być 

najlepszym sposobem na budowanie przewagi konkurencyjnej. 

W związku z dużą dynamiką zmian zachodzących na rynku, konieczna jest częsta 

korekta modeli biznesowych, ponieważ ulegają one “zużyciu”. Częste zmiany modeli 

biznesowych wymuszać będą konieczność ciągłego uczenia się przez liderów projektów, firm 

czy organizacji.  
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Streszczenie 
Celem niniejszego artykułu jest określenie, jaką rolę odgrywa poszukiwanie wsparcia przez uczestników forum 
internetowych w obliczu choroby i niepełnosprawności. W opracowaniu ukazano, zarówno kwestie teoretyczne 
związane ze wspomnianymi sytuacjami trudnymi dla jednostki oraz zaprezentowano różne wymiary społecznego 
wsparcia. Ponadto skoncentrowano się również na dokonaniu analizy jakościowej wypowiedzi zamieszczonych 
na wybranych forach internetowych. Umożliwi to próbę rozwiązania sporu, pomiędzy tym, czy szukanie 
pomocy w świecie wirtualnym stanowi dobrą strategię, czy być może efekt ludzkiej bezradności. Końcowa 
dyskusja oraz wnioski stanowić mogą swoistą refleksję na poruszane tematy, a przy tym być jednocześnie 
wskazówką dla jednostek pomocy szukających, a przy tym ich bliskich oraz instytucji pomocowych.   
  
Słowa kluczowe: choroba, niepełnosprawność, forum internetowe, wsparcie 
 

Looking for a support in the face of disease and disability on Internet 
forums – good strategy or effect of powerlessness? 
 
Summary 
The aim of this article is to define the role of seeking support from the participants of an internet forum in the 
face of illness and disability. The paper presents both theoretical issues related to the above mentioned difficult 
situations for the individual and various dimensions of social support. In addition, the focus was also on a 
qualitative analysis of the contributions made to selected online forums. This will make it possible to try to 
resolve the dispute between whether seeking help in the virtual world is a good strategy or perhaps an effect of 
human helplessness. The final discussion and conclusions can provide a kind of reflection on the topics 
discussed, and at the same time provide guidance to help individuals seeking help, and at the same time to their 
relatives and aid institutions. 
 
Keywords: disease, disability, Internet forums, support 
 
1. Wstęp 

Każdy człowiek napotyka w swoim życiu na wiele problemów, nierzadko znacznie 

dezorganizujących jego dotychczasowe funkcjonowanie. Zarówno choroba, jak  

i niepełnosprawność jednostki stanowią czynniki ingerujące w jej egzystencję, a co za tym 

idzie, wymagające zmian w wielu obszarach codzienności. Przed osobą, która sama staje się 

dotknięta wspomnianą wcześniej chorobą lub niepełnosprawnością – staje wiele wyzwań,  

a przy tym narasta szereg problemów. Trudna sytuacja następuje także w momencie, gdy 

chorym, bądź niepełnosprawnym staje się ktoś wyjątkowo bliski, członek rodziny, partner, 

czy też przyjaciel.  

Na potrzeby niniejszego artykułu warto zastanowić się nad znaczeniem pojęć, takich 

jak: „niepełnosprawność” oraz „choroba”. Współcześnie, definiując niepełnosprawność 

zwraca się uwagę na kryterium biologiczne oraz kryterium społeczne. Pierwsze z nich wiąże 

się z uszkodzeniem narządów i ich czynności, co wpływa na naruszenie, bądź obniżenie ich 
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sprawności w funkcjonowaniu, a to z kolei przekłada się na działanie całego organizmu. 

Kryterium społeczne natomiast, wskazuje na występowanie pewnych skutków wspomnianego 

uszkodzenia, które mogą determinować obniżenie sprawności w wielu istotnych sferach życia 

(Wolski 2013). Analizując znaczenie choroby można je rozpatrywać w kategoriach 

subiektywnych, takich jak: złe samopoczucie, brak dobrostanu fizycznego, psychicznego  

i społecznego oraz odczuwanie bólu. Ze względu na stan obiektywny, natomiast – choroba 

wynika z oceny zmian, które w organizmie zachodzą, a to stwierdzić można na podstawie 

kryteriów oraz norm przyjętych w medycynie, na podstawie aktualnego stanu wiedzy 

medycznej (Kawczyńska-Butrym 2008). 

Rozwój współczesnego świata ściśle wiąże się z istnieniem nowych technologii. Fora 

internetowe obecnie stanowią jedną z form międzyludzkiej komunikacji. Ludzie 

niejednokrotnie odczuwają większy komfort i zaufanie do kogoś, kogo nigdy wcześniej nie 

widzieli i przy kim mogą czuć się anonimowi. Według Barbary Szmigielskiej Internet na daną 

jednostkę może wpływać w sposób zamierzony, bądź niezamierzony, co zależy od kontekstu, 

w jakim człowiek w nim funkcjonuje (Szmigielska 2011). Wyróżnić, zatem można: aspekt 

przebywania osoby w wirtualnym świecie (np. sposób nawiązywania, a przy tym 

utrzymywania kontaktów), skutki bycia członkiem wirtualnej rzeczywistości (np. 

zaspokojenie różnych potrzeb, wliczając w to potrzebę wsparcia), korzystanie z Internetu, 

jako źródła informacji, odnośnie wielu dziedzin wiedzy, życia codziennego i rozrywki (Barta 

i in. 2011). 

2. Terminologia i rodzaje wsparcia 

Na gruncie pedagogiki społecznej wsparcie definiuje się, jako: „określone działanie 

(kompleks czynności) jednych ludzi (jednostek, grup społecznych) wobec innych. Działanie 

to może być świadome lub nieświadome, zamierzone lub niezamierzone, najczęściej 

niesformalizowane i nieprofesjonalne (…). Jest ukierunkowane, zorientowane na osoby 

(jednostki), grupy społeczne (określone zbiorowości, które znalazły się w sytuacji trudnej, 

uwarunkowanej czynnikami immanentnymi lub zewnętrznymi” (Jarzębińska 2014). Zdaniem 

psychologów wsparcie społeczne może posiadać dwa wymiary – strukturalny oraz 

funkcjonalny, które wzajemnie się dopełniają. Wsparcie strukturalne stanowi obiektywnie 

istniejące, a tym samym dostępne sieci społeczne, wyróżniające się od innych sieci tym, iż 

dzięki istnieniu więzi, kontaktów społecznych i przynależności – mogą pełnić funkcję 

pomocną wobec tych osób, które znajdują się w trudnej sytuacji (Winiarski 2015). Analizując 

wsparcie społeczne w ujęciu funkcjonalnym należy określić je, jako pewną interakcję, 

zaistniałą w wyniku pojawienia się danego problemu, sytuacji stresowej. Celem tej interakcji 



 

260 
 

są wówczas między innymi aspekty, takie jak: podtrzymanie nastroju, zmniejszenie poczucia 

stresu, a także tworzenie poczucia bezpieczeństwa i przynależności. Wsparcie społeczne ma, 

bowiem przybliżyć daną osobę do wyjścia z sytuacji, która jest dla niej trudna. Interakcja ta 

może mieć charakter jednostronny, kiedy dana jednostka staje się odbiorcą wsparcia oraz 

dwustronny, kiedy jednostka, zarówno odbiera, jak i udziela wsparcia. W tym działaniu 

pomocowym uczestniczą różne osoby, do których można zaliczyć wspierające, poszukujące  

i otrzymujące wsparcie. W procesie komunikowania przekazuje się wiele emocji, informacji, 

instrumentów działania, a nawet dóbr materialnych. Najistotniejsze jest, jednak to, by rodzaj  

i wielkość wsparcia odpowiadały oczekiwaniom osoby, która pomocy poszukuje (Knol-

Michałowska i in. 2012). 

Biorąc pod uwagę wszelkie aspekty, związane z tym, co jest treścią wymiany w toku 

interakcji, pomiędzy dawcą, a odbiorcą wsparcia wyróżnia się takie rodzaje wsparcia, jak: 

emocjonalne, informacyjne, instrumentalne, rzeczowe, a także duchowe (Szafrańska 2015). 

Wsparcie emocjonalne polega głównie na okazywaniu troski, przekazywaniu pozytywnych 

emocji. Osoba, która poszukuje tego rodzaju wsparcia na ogół stara się wyrazić swoje 

uczucia, obawy, a także wzbudzić w innych empatię. Na ogół kojarzy się ono z komunikacją 

niewerbalną. W Internecie można przekazywać je w postaci pocieszających komunikatów 

(np. „rozumiem Cię”, „trzymam kciuki”), a także graficznych symboli – emotikon, 

obrazujących dla przykładu uścisk, bądź przytulenie (Knol-Michałowska i in. 2012). 

Wsparcie informacyjne wiąże się z udzieleniem danej jednostce informacji i porad, które 

mogą być istotne i pomocne w rozwiązywaniu problemu, a także lepszemu zrozumieniu 

sytuacji (Szafrańska 2015). Dane osoby mogą, więc wymieniać się swoimi doświadczeniami, 

na przykład na forach internetowych. Wsparcie instrumentalne polega na udzielaniu 

wskazówek, odnośnie sposobu postępowania. Można je utożsamiać z pewną instrukcją, 

związaną z dalszym postępowaniem, zdobywaniem informacji, a nawet dóbr materialnych. 

Celem tego działania jest kształtowanie efektywnych sposobów radzenia sobie z określonym 

problemem. Na forum internetowym wystarczy zatem zadać pytanie, a inni użytkownicy 

zamieszczą swoje propozycje poradzenia sobie z tą sytuacją (Knol-Michałowska i in. 2012). 

Wsparcie rzeczowe, określane również jako materialne stanowi świadczenie pomocy 

rzeczowej oraz finansowej lub bezpośrednie działanie na rzecz drugiej osoby (Szafrańska 

2015). Wsparcie duchowe, natomiast jest swego rodzaju szczególnym rodzajem wsparcia, 

ponieważ następuje w krytycznych, nierzadko traumatycznych sytuacjach, czego przykładem 

może być śmierć bliskiej osoby (Szafrańska 2015).  
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3. Zastosowane metody badawcze 

Celem niniejszego artykułu było ukazanie roli szukania wsparcia ze strony uczestników 

forum internetowych w obliczu choroby i niepełnosprawności. Do wyszukiwarki Google 

wpisano hasła, takie jak „forum niepełnosprawność” oraz „forum choroba”. Wybrano kilka 

losowych forum internetowych, na których uczestnicy dzielili się doświadczanymi 

sytuacjami. Zarówno ich wypowiedzi, jak i wypowiedzi ukazujące reakcje pozostałych 

uczestników – poddano analizie jakościowej. W wybranych forach znalazły się: 

www.forum.interia.pl, www.netkobiety.pl oraz www.psychiatria.pl/forum. Na potrzeby 

artykułu i cytowanych wypowiedzi przypisane im zostały konkretne oznaczenia: I – 

www.forum.interia.pl, N – www.netkobiety.pl, P – www.psychiatria.pl/forum. W dalszej 

części scharakteryzowane zostały różne elementy wspomnianych wypowiedzi, poczynając od 

samych motywów, skłaniających do dzielenia się trudną sytuacją w świecie wirtualnym,  

a kończąc na rodzaju udzielanego wsparcia ze strony forumowiczów.  

4. Szukanie wsparcia na forach internetowych – czynniki motywujące 

Osoby, które pragną otrzymać wsparcie ze strony pozostałych uczestników forum, na 

ogół zmagają się z jakąś sytuacją trudną. Na potrzeby tego artykułu za przykłady tego typu 

zdarzeń uznano doświadczanie choroby i niepełnosprawności. Warto skoncentrować się na 

motywach, które skłaniają dane jednostki do pisania o swoich problemach w świecie 

wirtualnym. Rozważyć należy, czy celem tych wypowiedzi jest szukanie konkretnych form 

pomocy, czy też może zwykła potrzeby rozmowy z drugim człowiekiem.  

Jeden z mężczyzn, uczestniczących na forum boryka się z niepełnosprawnością, o której 

pisze w następujący sposób: „Nie wybierałem sobie takiego życia i nie chcę tak żyć. Przez 

całe dzieciństwo musiałem udowadniać wszystkim, że jestem człowiekiem i starać się o to, co 

inni zdrowi ludzie mają gratis. Poszedłem na studia, ale tam spotkałem się z pogardą  

i odrzuceniem. (…) We wszystkim, co robię zawsze znajdzie się ktoś ode mnie lepszy, moje 

kontakty z płcią przeciwną to seria niekończących się upokorzeń. (…) Właściwie to 

chciałemsię tylko wyżalić i powiedzieć, że jestem bezużytecznym śmieciem. Nie planuję 

żadnych prób samobójczych. Po prostu postaram się dalej ciągnąć te wegetację”(P). 

Wypowiedź mężczyzny wskazuje na odczuwane przez niego poczucie niesprawiedliwości 

oraz żal do otaczającego świata. Nie podaje on szczegółów, które dotyczą 

niepełnosprawności, z jaką się zmaga, a bardziej koncentruje się na towarzyszących 

negatywnych doznaniach. Niskie poczucie własnej wartości dominuje w tej wypowiedzi.  

Z inną sytuacją zmaga się uczestniczka forum, chorująca na stwardnienie rozsiane: 

„Niedawno dowiedziałam się, że mam stwardnienie rozsiane. Nie wiem, co robić. Mam jedną 
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córeczkę (5 lat). Sama mam 32 lata i planowaliśmy z mężem drugie dziecko. Podobno po 

porodzie albo się pogarsza, albo polepsza. Generalnie każdy dzień to wielka niewiadoma, czy 

wstanę z łóżka. Zaryzykować ciążę?” (I). Wypowiedź, z której początkowo dowiadujemy się 

o trudnościach, jakie towarzyszą stwardnieniu rozsianemu, nagle przeradza się w swoiste 

pytanie, odnośnie tego, czy autorka niniejszego wpisu – powinna być w ciąży. Kobieta 

oczekuje porad w kwestii jej ewentualnego macierzyństwa, a dokładniej samego 

zdecydowanie się na kolejne dziecko.  

Inna z kobiet piszących na forum zmaga się z nowotworem piersi: „Wczoraj 

dowiedziałam się, że mam raka piersi. Jestem załamana, nie wiem, co robić, tak bardzo boję 

się, że stracę pierś. A co jeśli nie wyzdrowieję, jeśli umrę? Nie wiem, czy mam tyle siły, żeby 

walczyć. Tak bardzo się boję. (…) Poza tym nie wiem jak zniosę chemię, jak będę wyglądać  

i jak będę się czuć. Jeszcze nikomu nie powiedziałam. Mam świetną pracę, cudowne, 

poukładane życie, stabilność finansową. Właśnie zaczęliśmy się starać z mężem o pierwsze 

dziecko... Wszystko do tej pory wydawało się być idealne. Co będzie dalej?” (I). W tym 

przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której autorka wypowiedzi tuż po dowiedzeniu 

się o swoim stanie zdrowia – najprawdopodobniej nie poinformowała o nim nikogo z bliskich 

jej osób. Odbiorcami towarzyszących jej negatywnych emocji i wielu wątpliwości stają się 

pozostali uczestnicy forum. Kobieta dzieli się z nimi swoimi obawami, próbując analizując 

ówczesną sytuację z dotychczasowym życiem, które zgodnie z wypowiedzią układało się 

pomyślnie. Pytanie „Co będzie dalej?”, które kończy niniejszy wpis, może świadczyć nie 

tylko o tym, że obcy ludzie stają się powiernikami tajemnic, a o tym, że to właśnie od nich 

kobieta oczekuje pomocy, drogowskazu oraz możliwych scenariuszy na dalsze życie. 

Bycie rodzicem to dla wielu ludzi bardzo duże wyzwanie, które staje się jeszcze 

trudniejsze gdy u dziecka występują problemy zdrowotne. Na forach internetowych często 

wsparcia szukają rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz tych zmagających się z różnymi 

chorobami. W tym celu należy przytoczyć niniejszą wypowiedź: „Osobiście mam 7-

miesięcznego synka, z wadą serca. Czeka nas operacja. Na razie czekamy na wizytę u prof. 

kardiologa, który zdecyduje, co dalej. Jestem fizjoterapeutką pracującą z dziećmi  

i niemowlętami. Z chęcią porozmawiam z rodzicami dzieci, których los doświadczył”(N). 

Głównym motywem, który skłonił autorkę do napisania zacytowanego wpisu może być chęć 

wymiany doświadczeń rodziców dzieci zmagających się z różnymi schorzeniami. Kobieta  

w przeciwieństwie do wcześniejszych wypowiedzi innych uczestników forum, nie 

koncentruje się na towarzyszących jej emocjach. Skupia się bardziej na chęci nawiązania 
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relacji z innymi, w następstwie, której nastąpi wymiana własnych przeżyć, ponadto oferuje 

swoją pomoc.  

5. Oferowane formy wsparcia ze strony uczestników forum internetowych w obliczu 

choroby i niepełnosprawności 

Uczestnicy forum internetowych na wypowiedzi osób, zmagających się z konkretnymi 

problemami – reagują w różny sposób. Niekiedy są to konkretne rady – w innych sytuacjach 

krótkie komunikaty, nacechowane pozytywnymi emocjami. Ponadto należy zauważyć, że 

wśród tych wypowiedzi znajdują się także te nacechowane krytyką, a nawet słowami 

obraźliwymi. Wiele zależy również od samego problemu autora danego wpisu, a przy tym 

sposobu, w jaki wypowiada się o trudnych dla niego zdarzeniach.  

Na forach w odpowiedziach na wyznania osób, borykających się z chorobą lub 

niepełnosprawnością pojawiają się często przejawy troskliwości w postaci życzeń zmiany na 

lepsze – „Kochana życzę ci dużo siły w walce z chorobą”(I), „Zdrówka życzę i głowa do 

góry”(I). Wypowiedzi te stanowią przejawy wsparcia emocjonalnego – wiążą się, bowiem  

z przekazywaniem pozytywnych emocji, troską. Nierzadko tego typu wypowiedziom 

towarzyszą graficzne symbole w postaci emotikon, wyrażającym gesty, takie jak przytulenie, 

bądź zwykły uśmiech.  

W analizowanych wypowiedziach zaobserwować można, również przejawy wsparcia 

instrumentalnego. Osoby wymieniają się swoimi doświadczeniami – „Mam okazję często 

przebywać w takich rodzinach, mam sąsiadów zajmujących się chorymi dziećmi, na przykład 

matka z dziewczyną lekko umysłowo upośledzoną. Niestety ojciec zniknął zaraz po 

porodzie.Ona ma już ze 20 parę lat, chodzi codziennie z matką za rękę - nierozłączne, chyba 

on tego by nie zniósł, ale to go nie usprawiedliwia od ucieczki”(N). Charakterystyczne jest 

również zadawanie pytań, mających na celu podtrzymanie konwersacji – „Napisz proszę coś 

więcej o swojej sytuacji. Na jaką chorobę genetyczną cierpi twoje dziecko? Jak sobie radzicie 

?” (N), „Na co cierpi maluch? Pamiętaj, że tu wszyscy są anonimowi, a twoje doświadczenie 

w wychowywaniu niepełnosprawnego dzieciaczka może pomóc niejednej osobie”(N). 

Osoby piszące o doświadczaniu sytuacji trudnych na forach internetowych – mogą 

otrzymywać konkretne rady, które są mniej lub bardziej adekwatne, a tym samym pomocne  

w doznawanych zdarzeniach. Spotkać można rady o charakterze religijnym – „Wiara czyni 

cuda – zaufaj Panu i Matce Jego…”(I). Uczestnicy forum mogą otrzymać także inne 

wskazówki - „Koniecznie odwiedź najbliższy klub „Amazonki” – tam otrzymasz 

wsparcie…”(I). Niektóre z osób obecnych na forum proponują pomoc w postaci prywatnej 

rozmowy – „Jak będziesz chciał czasami popisać, to daj znać to ci jakieś namiary do mnie 
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mogę dać…”(P). Przytoczone przykłady stanowią przejawy wsparcia instrumentalnego, 

ukierunkowanego na próby radzenia sobie z sytuacją problemową.  

6. Dyskusja nad znaczeniem szukania wsparcia na forach internetowych 

Zarówno niepełnosprawność, jak i choroba stanowią sytuacje trudne, które wiążą się  

z występowaniem określonych barier, problemów, a przy tym nierzadko również  

z reorganizacją dotychczasowego życia i koniecznością wprowadzenia do niego pewnych 

zmian. Jednostka, która wspomnianych zjawisk doświadcza – może przystosowywać się do 

tego w indywidualny dla siebie sposób. Poszukiwanie wsparcia jest czynnością, która często 

tym osobom towarzyszy. Jednak często dochodzi do momentów, w których powiernikiem 

wielu wątpliwości oraz negatywnych uczuć i emocji – nie jest ktoś bliski ani tym bardziej 

pracownik konkretnej instytucji, a osoby obce i z pozoru całkowicie anonimowe, które 

goszczą na forach internetowych.  

Nie można znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na pytanie wysunięte już na początku 

artykułu, związane z tym, czy szukanie pomocy w obliczu choroby i niepełnosprawności  

w wirtualnym świecie – jest efektem bezradności, czy też może dobrą strategią. Można jednak 

stwierdzić, że wiele zależy od form wsparcia, jakie jednostka otrzymuje od pozostałych 

członków forum. Jak wskazano w części teoretycznej – wsparcie społeczne może posiadać 

różne wymiary, niekiedy polegając na pozytywnych komunikatach, innym razem na dzieleniu 

się nawzajem swoimi doświadczeniami, a w jeszcze innym przypadku – na udzielaniu 

konkretnych, rzeczowych rad odnośnie dalszego postępowania. Bezradność niejako  

z poszukiwaniem wsparcia ściśle współgra. Nie można, bowiem stwierdzić, że osoba 

poszukująca pomocy – sama rozwiązała już swoje problemy. Dla wielu jednostek otrzymane 

na forum internetowym odpowiedzi mogą posiadać niezwykle istotne znaczenie, nawet, jeśli 

polegają jedynie na wsparciu emocjonalnym.  

Sam fakt poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania oraz dzielenie się uczuciami, 

które towarzyszą trudnym doświadczeniom – może stanowić sygnał, zarówno dla rodzin, jak  

i nawet samych instytucji, które z niepełnosprawnym lub chorym są w stałej relacji. Często to 

właśnie poczucie niezrozumienia, brak wystarczającego zaufania, a nawet niewiedza  

w kwestii postępowania w określonym przypadku – prowadzi jednostkę do tego typu 

czynności.  

7. Podsumowanie 

Analizowane fragmenty wypowiedzi, pochodzących z wybranych forum internetowych 

wskazują na fakt, że w obliczu sytuacji trudnych, takich jak na przykład doświadczanie 

choroby i niepełnosprawności – ludzie na ogół oczekują wsparcia ze strony innych. Do 
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wyjawiania prywatnych zdarzeń ze swojego życia na forach internetowych może skłaniać ich 

wiele czynników. W wirtualnym świecie ludziom towarzyszy poczucie anonimowości – mogą 

napisać o wszelkich emocjach im towarzyszących bez obawy na to, że w ten sposób ucierpi 

bliska osoba. Często to właśnie strach przed rozmową z krewnym, bądź przyjacielem, 

przyczynia się do pisania o swoich uczuciach na płaszczyźnie internetowej. Innym 

czynnikiem do takich czynności skłaniającym może być także potrzeba uzyskania pomocy  

w postaci specjalistycznego poradnictwa, czy też chęć wymiany doświadczeń z kimś, kto 

zmaga się z podobną sytuacją. 

Rodziny i osoby bliskie dla osób zmagających się z niepełnosprawnością i chorobą 

powinny być monitorowane i wspierane przez pracowników socjalnych oraz inne osoby  

i instytucje do tej pomocy ustawowo zobligowane. Powinno się tworzyć i prowadzićwięcej 

form zindywidualizowanej pomocy i terapii, zwłaszcza dla osób młodych i mieszkających na 

wsiach i w małych miastach. Możliwość korzystania z pomocy w środowisku lokalnym 

mogłaby się przyczynić do większej integracji z otoczeniem, a tym samym zminimalizować 

zagrożenie wykluczeniem społecznym. 
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Streszczenie 
Dynamiczny rozwój współczesnych miast oraz ewolucja ludzkich potrzeb doprowadziły do konieczności 
poprawy jakości życia mieszczan, gwarancji zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa. Antidotum na 
powstałe obostrzenia jest z pewnością proces rewitalizacji. Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie istoty działań 
rewitalizacyjnych w ujęciu przestrzennym, a nade wszystko – społecznym, który to w głównej mierze rzutuje na 
poprawę bezpieczeństwa społeczności miejskich. Meritum refleksji stanowić będzie analiza prowadzonych  
w Polsce rewitalizacji oraz projektów odnowy miast realizowanych w wybranych państwach Europy Zachodniej. 
Porównanie to pozwoli wykazać czy polska polityka rewitalizacji miejskich spełnia w rzeczywistościkluczowe 
jej funkcje takie jak: zapewnienie harmonijnego rozwoju, aktywizację mieszkańców czy zapobieganie 
wykluczeniu społecznemu. 
 
Słowa kluczowe: rewitalizacja, bezpieczeństwo publiczne, przestrzeń miejska, aktywizacja mieszkańców 
 

Socio-spatial aspect of revitalization and security of urban environments 
 
Summary 
The dynamic development of modern cities and the evolution of human needs led to the need to improve the 
quality of life of townsmen, guarantees of sustainable development and security. The antidote to the existing 
restrictions is certainly a process of revitalization. This article aims to indicate the essence of revitalization 
activities in spatial and, above all, social terms, which mainly affects the improvement of the security of urban 
communities. The reflection will be focused on the analysis of revitalization projects carried out in Poland and 
urban renewal projects implemented in selected Western European countries. This comparison will show 
whether Polish urban regeneration policy in fact meets one of its key elements, namely ensuring harmonious 
development, activating residents or preventing social exclusion. 
 
Keywords: revitalization, public safety, urban space, activation of residents 
 
1. Wprowadzenie 

Bezpieczeństwo mieszkańców przestrzeni miejskich w obecnej dobie wydaje się 

nadzwyczaj istotne. Zważywszy na wieloaspektowość współczesnych obszarów 

zurbanizowanych, coraz większe ich zaludnienie i zróżnicowanie społeczne, ale też 

anonimowy styl życia oraz zanik potrzeby przynależności do wspólnoty lokalnej – miasta 

stają się miejscami generującymi coraz to nowsze zagrożenia (Barczykowska 2011). Istotą 

jest także ewolucja ludzkich potrzeb. W przypadku społeczeństw miejskich w głównej mierze 

są to wymogi zapewniające podstawy egzystencji, komfortu i bezpieczeństwa, które można 

zaspokoić między innymi poprzez odpowiednio ukształtowaną przestrzeń. Służą temu 

działania rewitalizacyjne, które poprzez dokonanie odpowiednich zmian przestrzennych 

umożliwiąprzystosowanie czy też ożywienie obszarów miejskich zgodnie z preferencjami 

społeczeństw lokalnych. Oprócz odpowiedniego ukształtowania miast, konieczne jest jednak 

uspołecznianie procesu rewitalizacji. Poprzez zaangażowanie społeczne możliwe jest, 



 

267 
 

bowiem wykreowanie tożsamości z miejscem, a w dalszej kolejności – powstanie kapitału 

bądź kontroli społecznej, która jest niezbędnym elementem warunkującym bezpieczeństwo 

mieszczan. W związku z tym, niniejszy artykuł ma na celu ukazanie istoty działań 

rewitalizacyjnych w ujęciu społecznym i przestrzennym oraz ich wpływ na poprawę 

bezpieczeństwamieszkańców aglomeracji. Oprócz rozważań teoretycznych, autorka 

przybliży, w jaki sposób koncepcja społeczno-przestrzennej odnowy miast wdrażana jest 

obecnie w Polsce, a w jakiej skali realizują ją wybrane państwa Europy Zachodniej. 

2. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej – ujęcie społeczne i przestrzenne 

Rewitalizacja to idea polityki miejskiej i proces kształtujący przestrzeń miejską. 

Dotyczy zdegradowanych terenów, naktórych oprócz zaniedbań przestrzennych należy 

dostrzec niepożądane zjawiska społeczne tj. ubóstwo i wykluczenie, przestępczość, deficyt 

usług, zanik kapitału społecznego czy niekorzystne warunki mieszkalne (Przywojska 2016). 

Rewitalizacja jest, więc procesem naprawczym, który wymaga wielu rozłożonych w czasie  

i skoordynowanych działań. Za cel nadrzędny uznaje się ożywienie modernizowanego 

miejsca, skoncentrowanie działań w przestrzeni oraz współpracę ze społecznością lokalną, co 

w rezultacie umożliwi uzyskanie synergicznego efektu (Nita 2014). Z uwagi na tematykę 

artykułu należy też wyjaśnić znaczenie wybranych aspektów rewitalizacji.Jednym z nich jest 

ujęcieprzestrzenno-infrastrukturalne, które polega na przystosowaniu stanu zagospodarowania 

miasta do zmiennych potrzeb społeczności miejskich. Aspekt ten obejmuje budownictwo, 

modernizację infrastruktury, mieszkalnictwo, planowanie przestrzenne, jak też ekologię  

i zielone obszary miasta. W tym kontekście, celem rewitalizacji jest nade wszystko 

zapewnienie harmonijnego i wieloaspektowego rozwoju miasta przy jednoczesnym 

zachowaniu starych zasobów, jak i konsolidacji form historycznych i współczesnych. Ważne 

jest również, by postęp planistyczny ukierunkowany był na obszar całego miasta, 

uwzględniając nie tylko architekturę czy infrastrukturę techniczną, ale by skupiony był na 

wszystkich dziedzinach funkcjonowania aglomeracji, przy czym – realizacja winna być 

wdrażana poprzez metodę bezpośrednich konsultacji z mieszkańcami. Takie ujęcie 

rewitalizacji jest z pewnością najpopularniejsze i powszechnie znane, ale też nadużywane.  

W polskich realiach podczas prowadzonych działań rewitalizacyjnych zapominano 

dotychczas oistocie społecznego ujęcia rewitalizacji, czyli między innymi o integracji  

i aktywizacji mieszkańców, partycypacji i inkluzji społecznej, współpracy czy warunkach 

mieszkaniowych i bezpieczeństwie (Przywojska 2016). Aspekt ten dotyczy rozwoju obszarów 

kryzysowych i zdegradowanych, którego celem jest rozwój społeczności lokalnej. Ma on na 
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celu zrównanie szans poszczególnych społeczności, realizację najpilniejszych ich potrzeb, 

lecz nade wszystko działania te winny zapobiegać wykluczeniu i marginalizacji. 

3. Modernizacja i ożywianie miast, jako kryterium bezpieczeństwa  

Zaniedbania przestrzenne przyczyniają się do pogłębienia poczucia zagubienia  

i zniszczenia więzi emocjonalnych pomiędzy mieszkańcami. W konsekwencji zaburza to 

kontrolę społeczną i powoduje rozwój patologii. Jak podkreśla Marek Czyński: „architektura 

jest formą kulturowego przystosowania się człowieka do życia w środowisku fizycznym  

i społecznym. Jest sztuką i umiejętnością kształtowania struktury barier i dystansów 

przestrzennych, które chronią go przed niekorzystnymi oddziaływaniami otoczenia, 

rekompensują jego deficyty biologiczne, regulują charakter i intensywność kontaktów 

społecznych” (Czyński 2008). Obligatoryjne jest zatemuwzględnianie dla każdego obszaru 

indywidualnie poziomu otwartości, czytelności, jak również złożoności poszczególnych 

struktur przestrzennych (Wantuch-Matla 2016). Niemniej, współczesne kształtowanie 

bezpiecznych przestrzeni miast z reguły ograniczane jest do oddziaływania na sferę fizyczną 

określonej przestrzeni. Należy przez to rozumieć zastosowanie rozwiązań technicznych, 

wśród których wyróżnia się metody pochodzące z warsztatu planowania przestrzennego 

należące do zadań urbanistów i architektów, jak również z warsztatu specjalistów 

zajmujących się montażem różnorodnych urządzeń zabezpieczających (kamery, alarmy, 

ogrodzenia, etc.). Wzmacnianie bezpieczeństwanie powinno jednak polegać wyłącznie na 

podejmowaniu wskazanych działań. Kwestia bezpieczeństwa winna być, bowiem 

rozpatrywana w sposób łączny, czyli taki, który uwzględnia wszystkie elementy problemu 

bezpieczeństwa danego obszaru, a wśród których powinna znajdować się również prawidłowo 

uformowana kontrola społeczna (Czarnecki, Siemiński 2004).  Takie podejście do kwestii 

bezpieczeństwa w miastach zawdzięcza się w szczególności Jane Jacobs i Oscarowi 

Newman'owi. Pierwszą z teoriizarekomendowała J. Jacobs, która uznała potrzebę powrotu 

ludzi na ulicę, jako determinantę eliminacji zagrożeń. Badaczka wskazała, że głównym 

problemem miast jest izolacja mieszkańców we własnych mieszkaniach, a także degresja ich 

aktywności w obszarach publicznych. Według jej opinii ulica powinna być urządzona w taki 

sposób, by osoba z zewnątrz czułaby się na niej obco. W tym celu intelektualistka wyróżniła 

trzy warunki. Pierwszym z nich są tzw. oczy na ulicy, przez co autorka próbowała 

zasugerować, iż najlepszą ochroną dla mieszkańców są inni ludzie. Drugim czynnikiem jest 

wyraźny podział przestrzeni publicznej i prywatnej, a trzecim - określenie konkretnych 

użytkowników dla ulic i chodników. W swoich pracach autorka akcentowała również rolę 

wspólnoty sąsiedzkiej. Z kolei sukcesorem tej teorii był O. Newman, który zaprezentował 
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znacznie bardziej precyzyjną koncepcję przestrzeni obronnej (Defensible Space). Zdaniem 

badacza, bezpieczna przestrzeń powinna zawierać takie cechy jak: terytorialność, nadzór, 

zadbanie i użytkowanie, przy czym to poczucie terytorialności przez mieszkańców winno być 

dominantą. Motyw przewodni osiągnąć można m.in. poprzez wdrożenie rzeczywistych lub 

symbolicznych barier między przestrzeniami. W tym celu zaproponował podział przestrzeni 

na publiczną, półpubliczną, półprywatną i prywatną, co zależne jest od sposobu jej 

wykorzystania. Za sferę publiczną badacz przyjął miejsca dostępne dla wszystkich, bez 

żadnych ograniczeń, półpubliczne zaś miałyby być użytkowane czasowo i posiadałyby oznaki 

przynależności do kogoś. Przestrzenie półprywatne to własność dzielona pomiędzy innymi 

mieszkańcami, posiadająca granice, a wejście możliwe byłoby wyłącznie poprzez zaproszenie 

od lokatorów. Natomiast sfera prywatna to mieszkania, czyli wnętrza domów i wszystkie inne 

miejsca ogólnodostępne wyłącznie mieszkańcom. Ponadtowskazał inne ważne czynniki, jak 

na przykład: możliwość ciągłego obserwowania terenu przez lokatorów, dbałość o wspólną 

przestrzeń, naznaczenie obecności mieszkańców czy skłonność do aktywności miejscowej 

ludności (Mordwa 2009).  

4. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w warunkach polskich miast 

Mimo nakreślenia przez naukowców problemu, jakim są niepoprawne uwarunkowania 

przestrzeni miejskiej – w polskich miastach wciąż widoczne są tzw. miejsca zagrożone. 

Dobrym tego przykładem są przestrzenie ucieczkowe i opresyjne, które jak wskazał Czyński: 

„można zaliczyć do patologii przestrzennych” (Czyński 2008). Każde z nich pełni rolę 

przejścia, korytarzy czy podziemnych tuneli, przez co są miejscami trudnymi do 

kontrolowania. Użytkowanie takich przestrzeni, w szczególności przez kobiety czy osoby 

starsze wzbudza niechęć i strach. W polskich miastach jest także wiele terenów 

poprzemysłowych oraz tzw. „złych” dzielnic. Regiony te definiuje się, jako miejsca 

zdegradowane, które często charakteryzują się większym skupieniem zjawisk patologii 

społecznych, jak również przestępczości. Wspomniane dzielnice określane są również, jako 

zdehumanizowane przestrzenie miejskie. Zazwyczaj są to miejsca znajdujące się  

w śródmieściach bądź osiedla mieszkaniowe wybudowane w drugiej połowie XX wieku. 

Obszary te charakteryzują się nie tylko ogólnym zaniedbaniem i nieestetycznym wyglądem, 

lecz także zanikiem więzi sąsiedzkich. Mieszkańcy „zapomnianych miejsc” z reguły 

odczuwają różne zagrożenia. Zła reputacja dzielnicy, homogeniczność osiedla, natężenie 

problemów społecznych czy brak miejsc służących lokalnej integracji przyczynia się do 

wytworzenia szeregu czynników stresogennych.Problemem jest jednak to, iżspółdzielnie 

mieszkaniowenajczęściej podejmują działaniao charakterze remontowym, które uwzględniają 
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wyłącznie kwestię polityki przestrzennej (Wantuch-Matla 2016). Wśród najpopularniejszych 

działań rewitalizacyjnych w warunkach polskich miast można nadmienić termoizolację 

budynków, remonty klatek schodowych, wymianę drobnych elementów infrastruktury 

technicznej czy modernizację placów zabaw i miejsc parkingowych. Poza tym rzadkością jest 

podejmowanie bardziej kosztownych i odważniejszych działań rewitalizacyjnych (Jarczewski 

2010). Znaczną barierą jest również tzw. „deweloping”, który stał się polskim, niewątpliwie 

karkołomnym trendem. Chęć maksymalizacji zysku doprowadziła do ciągłej budowy nowych 

budynków mieszkalnych. W rezultacie skutkuje to degradacją istniejących już blokowisk, 

nieustannym niszczeniem pustostanów, aż w końcu - licznymi konfliktami społecznymi, które 

uwarunkowane są chociażby wzrostem uciążliwości sąsiedztwa w wyniku ulokowania zbyt 

dużej liczby ludzi na niewystarczająco dużym terenie (Marcinkowski 2015). Istotą jest także 

to, iżobszary mieszkaniowe, jak i tradycyjne przestrzenie publiczne potrzebująrewitalizacji 

społecznej. Jak podkreśla Dorota Wantuch-Matla: „Tworzenie atrakcyjnych miejsc 

publicznych różnego rodzaju (…) jest znakomitym sposobem na scementowanie lokalnych 

społeczności zamieszkujących problematyczne obszary miasta” (Wantuch-Matla 2016). 

Jednakże takich działań w polskich blokowiskach wciąż brakuje. Zadowalające jest jednak 

coraz prężniejsze rewitalizowanie przestrzeni tj. parków, wysp, skwerów, które ożywiają 

centra miast oraz aktywizują mieszkańców, choć i takich działań w stosunku do liczby 

ludności i zapotrzebowania - jest wciąż zbyt mało. 

5. HafenCity i Bijlmermeer  jako progresyjne praktyki rewitalizacji w Europie 

Pionierem w działaniach rewitalizacyjnych przestrzeni publicznych niewątpliwie są 

Niemcy, czego przykładem jest nowo powstająca dzielnica Hamburga – HafenCity uznawana 

za najambitniejszy projekt rewitalizacyjny w Europie. Obecnie trwająca budowa ma się 

zakończyć około 2030 roku, co świadczy o ogromnej skali tego przedsięwzięcia 

(Chmielewski 2016). Projekt zakłada przebudowę dawnych terenów portowych, które 

przekształcane są w lokale mieszkalne, a na tyłach nowych obiektów powstaje tzw. 

Speicherstadt - Miasto Spichlerzy. W pomieszczeniach znajdują się magazyny i hurtownie, 

ale też muzea, wystawy i mieszkalne lofty, dzięki czemu urozmaicono funkcjonalność tego 

miejsca. Projekt zakłada też budowę nowej części miasta (Turek 2013). Dzięki temu 

HafenCity jest wyjątkowym miejscem, w którym realizuje się wiele funkcji – związane są  

z mieszkaniem, pracą, kulturą, rekreacją, rozrywką, ale także z handlem i gastronomią. 

Powstały projekt umożliwił stworzenie ciekawego kompleksu łączącego historyczną 

zabudowę Hamburga z najnowocześniejszymi obiektami europejskich architektów. Mimo 

prestiżu tego miejsca w budynkach przeznaczonych do zamieszkania wygospodarowano też 
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lokale o niższych cenach, by zapobiec powstaniu enklawy dla najbogatszych. Ciekawym 

rozwiązaniem jest też zatrudnienie eksperta do spraw społecznych (social planner), którego 

zadaniem jest porozumiewanie się z mieszkańcami dzielnicy w celu stałego ulepszania 

nowopowstającego kompleksu zgodnie z wolą lokatorów. Mieszkańcy często też zgłaszają 

własne propozycje udoskonaleń dzielnicy (Strumiłło 2010). 

Profesjonalnym z kolei podejściem do przekształceń przestrzeni mieszkaniowej cechuje 

się Holandia, co w głównej mierze wypracowano dzięki kompleksowemu podejściu do 

problematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa (Aronowicz, Mlicki 2012). 

Przykłademjest efektowna rewitalizacja dzielnicy Amsterdamu o nazwie Bijlmermeer.  

W latach 90. XX wiekuholenderski rząd zdecydował się na stworzenie specjalnego projektu 

naprawy zdegradowanych blokowisk, który miał uwzględniać odnowę socjoekonomiczną, 

przekształcenia fizyczne przestrzeni oraz sposób zarządzania obiektami (Wolnik 2012).  

W celu realizacji postanowień programu odpowiednio uwzględniono też kwestie materialne. 

Władze Amsterdamu, lokalny samorząd, a także organizacje mieszkaniowe przy ścisłej 

współpracy z mieszkańcami kompleksu utworzyły Biuro Projektu Odnowy Bijlmermeer, 

którego celem była nie tylko ogólna przebudowa osiedla, ale także stworzenie miejsc pracy na 

terenie zespołu oraz miejsc animujących życie społeczne i kulturalne (Legierski 

2009).Przekształcenia fizyczne, jakich dokonanoto przede wszystkim wyburzenieczęści 

wieżowców i budowa nowych znacznie niższych bloków, wyznaczenie nadzorcy każdego 

obiektu, a także montaż domofonów i likwidacja bocznych wejść do budynków. Nieużywane 

pomieszczenia przebudowano w lokale mieszkalne, zbudowano też budynki z mieszkaniami o 

podwyższonym standardzie, by uatrakcyjnić dzielnicę i zwiększono pole widoczności poprzez 

poprawę oświetlenia i pielęgnację zieleni. Zmiany socjoekonomiczne to w szczególności 

obniżenie czynszu dla biedniejszych lokatorów, budowaobiektów sportowych, edukacyjnych  

i kulturalnych oraz wygospodarowanie lokali umożliwiających prowadzenie własnej 

działalności gospodarczej. Ważnym elementem są także prowadzone dla mieszkańców 

szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i realizacja programów resocjalizacyjnych dla osób 

bezdomnych i uzależnionych od narkotyków (Smits, Woldendropa 2006).  

Współcześnie mimo wciąż niedokończonej rewitalizacji tego miejsca nazwę 

Bijlmermeer zmieniono na Amsterdam Zuidoost, a kompleks stał się modnym miejscem do 

życia. Ponadto przedmieście połączono z centrum Amsterdamu dzięki rozbudowie 

komunikacji publicznej, a na obszarze inwestycji zainstalowano złożone systemy monitoringu 

wizyjnego, zatrudniono ochroniarzy, którzy całodobowo patrolują osiedle, także w miejscach 

przeznaczonych do wyburzenia (Wolnik 2012). Ciekawym rozwiązaniem jest również 
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przeprowadzona renowacja podziemnych tuneli, wktórych stworzono tzw. interaktywne 

ściany Moodwall. Dzięki tego rodzaju zmianom przedsięwzięcie to uważane jest za jedno  

z najbardziej kosztownych eksperymentów urbanistycznych, jakich dokonano w Holandii  

w ostatnim stuleciu. Zainwestowana w to przedsięwzięcie kwota to 56 milionów euro, którą  

w większości pozyskano z budżetu Unii Europejskiej. Istotą jednak jest osiągnięty sukces 

wciąż trwającej rewitalizacji, co potwierdza okres oczekiwania na mieszkania komunalne, 

którydla przyszłych lokatorów trwa do pięciulat (Legierski 2009). 

6. Podsumowanie 

Polskie miasta, mimo ciągłych rewitalizacji przestrzeni, wciąż wymagają wielu 

renowacji, w szczególności tych z zakresu zmian społecznych. Brak działań zwiększających 

heterogeniczność osiedli, aktywizację i integrację mieszkańców czy też włączenie w procesy 

naprawcze przestrzeni skutkują, bowiem deficytem kapitału społecznego – jednej  

z kluczowych determinant bezpieczeństwa. Przytoczone przykłady rewitalizacji na miarę 

europejskich standardów pozwalają z kolei dostrzec, iż polskie działania modernizacyjne 

winny być zabiegami wieloaspektowymi, dotyczącymi w szczególności zwiększenia 

funkcjonalności i ożywienia zaniedbanych przestrzeni. W polskich realiach wciąż 

podejmowane są jednak działania doraźne, skupiające się na wizualnej poprawie architektury 

i infrastruktury miejskiej. Niedostatecznie uwzględnia się także potrzeby różnorodnych grup 

społecznych.Należy jednak pamiętać, iż efektywniejsze działania rewitalizacyjne wymagają 

odpowiedniego nakładu finansowego, co w warunkach polskich miast jest z pewnością jedną 

z głównych barier. Niemniej, dokonywane obecnie renowacje przestrzeni publicznych, 

pojawiające się nowe akty prawne, jak też upowszechnianie omawianego zagadnienia  

w szczególności przez środowiska akademickie może wskazywać, iż w najbliższej przyszłości 

rewitalizacja będzie procesem wielowymiarowym również w Polsce. 
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Streszczenie 
Celem artykułu jest próba opisu i interpretacji sytuacji kobiet na rynku pracy oraz wyjaśnienie związku między 
posiadanym wykształceniem a zatrudnieniem kobiet w województwie lubuskim. Założony cel badawczy 
zrealizowano w oparciu o analizę literatury przedmiotu, analizę aktów normatywnych i danych zastanych oraz 
wyniki badań raportów na temat aktywizacji i sytuacji zawodowej kobiet na rynku pracy. Przeprowadzona 
analiza wykazała, że pomimo ogólnej poprawy sytuacji na rynku pracy problemy kobiet nadal są aktualne. 
Zarówno w Polsce, jak i w województwie lubuskim. 
 
Słowa kluczowe: kobiety na rynku pracy, rynek pracy, dyskryminacja kobiet, luka płacowa 
 

The problems of women in the labor market in the Lubuskievoivodeship 
 
Summary 
The aim of the article is an attempt to describe and interpret the situation of women in the labor market and to 
explain the connection between the education and employment of women in the LubuskieVoivodeship. The 
assumed research goal was based on the source literature, analysis of normative acts and existing data and results 
of research reports on activation and professional situation of women in the labor market. The analysis showed 
that, despite the general improvement in the labor market, the problems women are still relevant. Both in Poland 
and in the LubuskieVoivodeship. 
 
Keywords: women in the labor market, labor market, discrimination against women, wage gap 
 
Zgodnie z informacją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Polsce na koniec 

lutego 2018 roku sytuacja na rynku pracy była najkorzystniejsza od początku transformacji. 

W przeciągu 26 lat dwukrotnie zmniejszyła się liczba bezrobotnych, skrócił się czas 

pozostawania bez pracy, odnotowano niższe bezrobocie wśród absolwentów oraz blisko  

o połowę spadła stopa bezrobocia rejestrowanego – do 6,8%. Jednakże dynamika zmian była 

korzystniejsza dla mężczyzn (MRPiPS 2018). 

Celem niniejszego artykułu jest próba opisu i interpretacji sytuacji kobiet na rynku pracy oraz 

wyjaśnienie związkumiędzy posiadanym wykształceniem a zatrudnieniem kobiet  

w województwie lubuskim. Założony cel badawczy zrealizowano przy wykorzystaniu 

następujących metod: studia nad literaturą przedmiotu, analiza aktów normatywnych, analiza 

danych zastanych oraz proste techniki statystyczne i wizualizacji danych. W artykule 

wykorzystano wyniki badań raportów takich organizacji jak: HAYS, Deloitte, United Nations 

oraz Coca-Cola Poland Services i Fundacja „Sukces Pisany Szminką”. Ponadto podano 

propozycje rozwiązań dla obecnej sytuacji kobiet na rynku pracy. 
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1. Wstęp 

Z dniem 1 maja 1999 r. wszedł w życie Traktat amsterdamski. Zgodnie z treścią artykułu  

3 ustęp 2 podano, że promowanie równości kobiet i mężczyzn oraz działania na rzecz 

likwidacji dyskryminacji wobec kobiet zostały uznane za jeden z priorytetów polityki Unii 

Europejskiej (Traktat 2004). Stał on się asumptem do rozpoczęcia działań na rzecz wspólnej 

polityki zatrudnienia w Unii Europejskiej. W ten sposób powstały podstawy prawne 

Europejskiej Strategii Zatrudnienia (ESZ) (Komisja Europejska1). „Traktat Amsterdamski 

podniósł wysoki poziom zatrudnienia do rangi kluczowego celu krajów Unii Europejskiej, 

równoważnego z takimi makroekonomicznymi celami, jak wzrost gospodarczy i stabilizacja" 

(Wiśniewski 2001). Poprzez legitymizację działań w zakresie równości kobiet i mężczyzn,  

a w efekcie ustalając strategię gendermainstreaming działania na rzecz równości płci zyskały 

na znaczeniu (Wawrowski 2007). Aktualnie jest częścią strategii na rzecz wzrostu 

gospodarczego „Europa 2020”, która jest wdrażana w ramach corocznego europejskiego 

semestru (Komisja Europejska2). 

Na świecie widoczne jest rozwarstwienie pomiędzy kobietami a mężczyznami. Zaledwie 50% 

kobiet jest aktywnych zawodowo, zaś dla mężczyzn wskaźnik ten wynosi 77% (w wieku 15 

lat i więcej). Od 1990 r. zmniejsza się luka w uczestnictwie kobiet na rynku pracy względem 

mężczyzn. Jednakże, za przyczynę tej sytuacji należy uznać nie wzrost zatrudnienia kobiet, 

lecz spadek zatrudnienia wśród mężczyzn (United Nations 2015).  

Kobiety więcej czasu niż mężczyźni poświęcają pracy bezpłatnej, angażując się np.  

w domowe obowiązki. Co więcej, jeśli zliczyć łączny czas pracy płatnej i bezpłatnej, to 

kobiety pracują dłużej. Różnica jest zależna od stopnia rozwoju kraju. Dla państw 

rozwiniętych wynosi około 30 minut, natomiast dla rozwijających 50 minut (United Nations 

2015). 

Luka płacowa, mimo malejącego trendu na rynku pracy w Polsce, nadal jest odczuwalna dla 

kobiet. Pod koniec 2016 roku: „przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było o 18,5% (o 734,50 

zł) wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet” (GUS 2016). 

Podobnie jest z ambicją zawodową kobiet. Według raportu HAYS z 2017 roku do najczęściej 

podawanych wskazań należy zaliczyć aspirowanie do objęcia jednego z dwóch stanowisk: 

menedżerskiego (31%) oraz dyrektorskiego (29%). Znaczny wpływ na wyniki miała 

dotychczasowa pozycja kobiet w strukturach firm. Przeważnie zajmowały stanowiska 

specjalistyczne, bądź kierownicze. Dlatego też starania były ukierunkowane na ubieganiu się 

o wyższe stanowiska o jeden poziom (HAYS 2017). 
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Z kolei mężczyźni częściej od kobiet podejmują starania o awans. Najczęściej ubiegają się  

o jedno z trzech typów stanowisk: dyrektor zarządzający lub prezes (32%), dyrektor (27%), 

funkcja właściciela firmy (13%). Warto nadmienić, że mężczyźni częściej od kobiet zajmują 

najwyższe pozycje w organizacjach. Nie ulega wątpliwości, a poświadczają to opinie 

uczestniczek badania, że zaobserwowana sytuacja ma negatywny wpływ na możliwości 

rozwoju zawodowego kobiet (HAYS 2017). 

W Polsce pomimo starań na rzecz różnorodności płci w najważniejszych organach 

organizacji, nadal kobiety stanowią mniejszość w zarządach i radach nadzorczych. Wyniki 

badań firmy doradczej Deloitte zebrane w piątej edycji raportu pt.: „Women in the 

Boardroom: A Global Perspective” potwierdzają powyższą sytuację. Na świecie kobiety 

obejmują 15% stanowisk w zarządach. Mimo ogromnej przewagi mężczyzn, należy 

zauważyć, że jest to poprawa o 3 punkty procentowe w porównaniu z wynikami sprzed 

dwóch lat. Podobnie jest w Polsce. Kobiety stanowią zdecydowaną mniejszość (15,2%)  

w radach nadzorczych i w zarządach firm (6,3%). Co ciekawe z raportu Deloitte wynika 

następująca zależność. Jeśli kobieta pełni funkcje na stanowisku prezesa lub dyrektora 

generalnego, to zauważalny jest wzrost udziału kobiet w zarządach tych firm (Deloitte). 

2. Charakterystyka sytuacji kobiet na rynku pracy w województwie lubuskim 

W celu sporządzenia charakterystyki kobiet na rynku pracy w województwie lubuskim 

wykorzystano informacje pochodzące z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze 

(dokumenty: Bezrobotne kobiety na lubuskim rynku pracy w I półroczu: 2015, 2016, 2017 

roku), Głównego Urzędu Statystycznego (dokumenty: Struktura wynagrodzeń według 

zawodów w październiku 2014 i 2016 r.) oraz Banku Danych Lokalnych. Sytuację kobiet 

przeanalizowano pod względem: struktury, wieku, wykształcenia, aktywności ekonomicznej  

i luki płacowej. Z powyższego powodu przygotowano następujące analizy sytuacji kobiet na 

rynku pracy w województwie lubuskim: 

 Udział kobiet wśród bezrobotnych ogółem według gmin w województwie lubuskim  

w latach 2015 – 2017 

 Wskaźnik zatrudnienia wg wieku produkcyjnego i płci 

 Wskaźnik zatrudnienia wg poziomu wykształcenia 

 Współczynnik aktywności zawodowej wg wieku produkcyjnego i płci 

 Przeciętne wynagrodzenia brutto oraz luka płacowa według grup zawodów w Polsce  

w latach: 2012, 2014, 2016 (w zł) 
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Tabela 1. Udział kobiet wśród bezrobotnych w gminach województwa lubuskiego w latach 2015 – 2017 

Rok 2015 2016 2017 

Gmina 
Ogółe

m 
Kobiet

y 

Udział 
bezrobotnyc
h kobiet do 

ogółu 

Ogółe
m 

Kobiet
y 

Udział 
bezrobotnyc
h kobiet do 

ogółu 

Ogółe
m 

Kobiet
y 

Udział 
bezrobotnyc
h kobiet do 

ogółu 

GORZÓW 
WLKP. 

5171 2750 53,20% 4501 2365 52,50% 3415 1947 57,00% 

MIĘDZYRZECZ 3528 1811 51,30% 2955 1561 52,80% 2818 1613 57,20% 

SŁUBICE 1116 542 48,60% 769 349 45,40% 517 267 51,60% 

STRZELCE 
KRAJ. 

3319 1850 55,70% 2675 1549 57,90% 2209 1403 63,50% 

SULĘCIN 1405 666 47,40% 1158 556 48,00% 897 450 50,20% 

KROSNO ODRZ. 2925 1634 55,90% 2535 1383 54,60% 1955 1154 59,00% 

NOWA SÓL 5058 2839 56,10% 4004 2325 58,10% 3176 1971 62,10% 

ŚWIEBODZIN 2087 1072 51,40% 1780 940 52,80% 1283 737 57,40% 

ZIELONA 
GÓRA 

7604 4125 54,20% 5893 3202 54,30% 4319 2397 55,50% 

WSCHOWA 1545 921 59,60% 1431 857 59,90% 1242 740 59,60% 

ŻAGAŃ 4105 2255 54,90% 3150 1746 55,40% 2572 1559 60,60% 

ŻARY 3602 2011 55,80% 2598 1418 54,60% 2205 1273 57,70% 

OGÓŁEM 41465 22476 54,20% 33449 18251 54,60% 26608 15511 58,30% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bezrobotne kobiety na lubuskim rynku pracy w I półroczu 2015 roku, 
WUP, Zielona Góra 2015, s. 19-20; Bezrobotne kobiety na lubuskim rynku pracy w I półroczu 2016 roku, WUP, 
Zielona Góra 2016, s. 20-21; Bezrobotne kobiety na lubuskim rynku pracy w I półroczu 2017 roku, WUP, 
Zielona Góra 2017, s. 20-21. 

W latach 2015 – 2017 we wszystkich gminach województwa lubuskiego można 

zaobserwować tendencję wzrostową udziału bezrobotnych kobiet. W tym czasie analizowany 

parametr ogółem wzrósł z 54,20% (2015 rok) do 58,30% (2017 rok). W 2015 roku w dwóch 

gminach wśród bezrobotnych przeważali mężczyźni, natomiast dwa lata później w każdej 

gminie przeważały kobiety, a w 3 gminach wskaźnik przekroczył 60%. Warto zwrócić uwagę 

również na liczebność mieszkańców bezrobotnych. Wraz ze wzrostem udziału kobiet wśród 

bezrobotnych ogółem zmniejszała się liczba osób pozostających bez zatrudnienia.  

Tabela 2. Wskaźnik zatrudnienia wg wieku produkcyjnego i płci (w %) 

Nazwa 
mężczyźni kobiety 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

POLSKA 59,2 59,8 60,9 43,8 44,7 45,3 

LUBUSKIE 57,3 58,3 61,1 42,3 44,1 45,6 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Aktywność ekonomiczna ludności (dane średnioroczne), Baza 
Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat, 28.04.2018. 

Na podstawie danych zebranych w tabeli drugiej łatwo zauważyć, że w województwie 

lubuskim w 2016 roku wskaźnik zatrudnienia według wieku produkcyjnego i płci był wyższy 

od średniej dla Polski zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Odwrotna sytuacja miała miejsce 

w latach 2015 – 2016. Z kolei w latach 2014 – 2016 zatrudnienie wzrosło w skali kraju  
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i regionu. Jednakże dla mężczyzn przyrost był wyższy w obu analizowanych wymiarach, dla 

Polski (o 1,7%) i dla Lubuszan (o 3,8%). 

Tabela 3. Wskaźnik zatrudnienia wg poziomu wykształcenia (w %) 

Nazwa 
wyższe 

policealne oraz 
średnie 
zawodowe 

średnie 
ogólnokształcące 

zasadnicze 
zawodowe 

gimnazjalne, 
podstawowe i 
niższe 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

POLSKA 76,5 77,2 77,8 59,7 59,9 60,8 43,9 44,2 45,8 54,3 54,6 54,4 14,8 15,1 14,6 

LUBUSKIE 77,2 79,9 79,7 60,2 59,7 61,1 42,2 45,8 48,8 53,7 54,1 56,1 14,0 15,0 17,0 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Aktywność ekonomiczna ludności (dane średnioroczne), Baza 
Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat, 28.04.2018. 

W tabeli trzeciej można zauważyć, że w 2016 roku w Polsce wskaźnik zatrudnienia był niższy 

od średniej dla województwa lubuskiego w każdym z poziomów wykształcenia. W 2016 roku 

najwyższa wartość omawianego wskaźnika dotyczyła wykształcenia wyższego – 79,7%  

w województwie lubuskim (77,8% Polska). W skali regionu i kraju najniższą wartość 

zanotowano dla wykształcenia gimnazjalnego, podstawowego i niższego. Kolejno 17%  

i 14,6%. 

Tabela 4. Współczynnik aktywności zawodowej wg wieku produkcyjnego i płci (w %) 

Nazwa 

ogółem w wieku produkcyjnym 

mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

POLSKA 64,7 64,6 64,8 48,5 48,4 48,3 78,1 78,3 79,1 70,1 70,2 70,7 

LUBUSKIE 62,1 62,4 63,9 46,6 47,5 48 75,5 76,3 76,8 67,1 68,5 69,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Aktywność ekonomiczna ludności (dane średnioroczne), Baza 
Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat, 28.04.2018. 

Z danych przedstawionych w tabeli czwartej wynika, że w Polsce współczynnik aktywności 

zawodowej był wyższy od średniej dla województwa lubuskiego we wszystkich 

analizowanych latach oraz grupach podziału. Wartości współczynnika aktywności zawodowej 

były wyższe dla grupy w wieku produkcyjnym. Ponadto, zauważyć można, że aktywnych 

zawodowo było więcej mężczyzn niż kobiet. Zwłaszcza widoczne było to w kategorii ogółem, 

gdzie w 2016 roku różnica w analizowanym wskaźniku wyniosła 16,5% w skali kraju, zaś  

w skali regionu 15,9%. 

Na podstawie danych zebranych w tabeli piątej łatwo zauważyć, że w latach: 2012, 2014, 

2016 we wszystkich grupach zawodów kobiety zarabiały mniej od mężczyzn. Najwyższa 

odnotowana luka płacowa miała miejsce w 2012 roku (34%) i dotyczyła robotników 

przemysłowych i rzemieślników. Z kolei najniższą lukę płacową również zanotowano w 2012 

roku z wynikiem 2% dla grupy zawodowej pracowników biurowych. Oprócz trzech ostatnich 

grup zawodowych w tabeli, zmiany w wysokości przeciętnych wynagrodzeń były nieznaczne. 
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Dla powyższych trzech grup zawodów, w analizowanych latach, odnotowano najwyższą 

poprawę w luce płacowej – od 3% do 8%. Powyższe potwierdza istniejący problem kobiet na 

rynku pracy dotyczący niższych wynagrodzeń kobiet w porównaniu do mężczyzn na 

podobnych stanowiskach. Widoczne jest to zwłaszcza na wysokich pozycjach  

w organizacjach. 

Tabela 5. Przeciętne wynagrodzenia brutto oraz luka płacowa według grup zawodów w Polsce w latach: 2012, 
2014, 2016 (w zł) 

GRUPY ZAWODÓW 
Rok 2012 Rok 2014 Rok 2016 Luka płacowa 

mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety 2012 2014 2016 

Przedstawiciele władz 
publicznych, wyżsi 
urzędnicy i kierownicy 

9295,3 6748,69 9541,14 6975,4 9998,52 7359,64 27% 27% 26% 

Specjaliści 5677,13 4320,92 6054,9 4532,26 6343,41 4792,58 24% 25% 24% 

Technicy i inny średni 
personel 

4458,3 3436,85 4757,37 3644,97 5027,46 3900,81 23% 23% 22% 

Pracownicy biurowi 3236,68 3174,71 3311,28 3256,32 3591,39 3479,98 2% 2% 3% 

Pracownicy usług i 
sprzedawcy 

2482,36 2158,84 2668,07 2311,46 2910,03 2595,98 13% 13% 11% 

Rolnicy, ogrodnicy, 
leśnicy i rybacy 

2659,36 
2519,32 

2694,18 2558,23 2986,77 2873,49 5% 5% 4% 

Robotnicy przemysłowi i 
rzemieślnicy 

3294,91 2185,36 3477,79 2391,19 3573,37 2646,58 34% 31% 26% 

Operatorzy i monterzy 
maszyn i urządzeń 

3346,22 2611,44 3487,39 2849,21 3664,18 2953,36 22% 18% 19% 

Pracownicy przy pracach 
prostych 

2568,69 2019,01 2659,57 2222,4 2892,94 2416,27 21% 16% 16% 

Źródło: Opracowanie i obliczenia własne na podstawie: Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 
2012 r., GUS, Warszawa 2014, s. 25; Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014 r., GUS, 
Warszawa 2016, s. 24; Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2016 r., GUS, Warszawa 2018, 
s. 16. 

3. Uwarunkowania prawne sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce 

W Polsce, jako demokratycznym państwie prawa to ustawa zasadnicza gwarantuje równość 

kobiet i mężczyzn. Stanowi ona wprost w art. 32 ust.1, że: „Wszyscy są wobec prawa równi. 

Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”(Konstytucja RP 

1997). Nikogo, a więc, ani kobiety, ani mężczyzny nie można z jakichkolwiek przyczyn 

dyskryminować. Ustawodawca w kolejnym artykule Konstytucji, tj. art. 33 ust. 1, podkreślił, 

iż: „Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, 

politycznym, społecznym i gospodarczym” (Konstytucja RP 1997). Zatem należy wskazać, że 

termin dyskryminacja kobiet cechuje jakiekolwiek wyłączenie, ograniczenie, a także 

zróżnicowanie ze względu na płeć, które ma za zadanie uniemożliwienie, bądź uszczuplenie 

kobietom, przyznania, korzystania, ale również realizacji praw człowieka oraz podstawowych 

wolności na równi z mężczyznami (Szymanik 2014). 
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Jeśli chodzi o polski system prawny to nie tylko Konstytucja nawiązuje do równości kobiet  

i mężczyzn, ale również kilka innych aktów prawych położonych niżej w hierarchii źródeł 

prawa. I tak Kodeks Pracy znowelizowany w 2002 roku reguluje kwestie dyskryminacji  

w zatrudnieniu, m.in. w rozdziale IIa „Równe traktowanie w zatrudnieniu” (Kodeks Pracy 

1998). Gdy chodzi o równość kobiet oraz mężczyzn w zatrudnieniu to również należy 

wskazać ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Przede wszystkim art. 12 ust. 

2 pkt. 3 tej ustawy, stanowi o równości oraz nakłada obowiązek na PUP, w postaci udzielania 

„wszystkim” osobom pomocy w poszukiwaniu pracy (Ustawa o … 1995). 

Z kolei Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy odnosi się w art. 23 do równości kobiety i mężczyzny 

w małżeństwie, która dotyczy równych praw i obowiązków (KRiO 1964).Do listy aktów 

prawnych regulujących równość płci należy dodać akty prawne UE, ponieważ na mocy 

Traktatu akcesyjnego z dniem 1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem UE. Na 

pierwszym miejscu należy wskazać Traktat Amsterdamski, który wszedł w życie dnia 1 maja 

1999 roku i który stanowi, iż jednym z podstawowych priorytetów UE jest zamiar usunięcia 

dyskryminacji kobiet, a ponadto rozpowszechnianie równości kobiet i mężczyzn (Traktat  

z Amsterdamu 2004).„Traktat poprzez legitymizację strategii gendermainstreaming podniósł 

rangę działań na rzecz równości płci, nadając działaniom w zakresie równości kobiet  

i mężczyzn dzisiejszy, horyzontalny charakter”(Szymanik 2014). 

Ogromne znaczenie mają również akty prawa pochodnego – dyrektywy. Jeśli chodzi  

o zatrudnienie to równość kobiet i mężczyzn została rozbudowana i skonkretyzowana  

w dziewięciu dyrektywach (Szymanik 2014). 

Polska jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych od 24 października 1945 roku. 

Jednym z podstawowych celów ONZ jest przestrzeganie podstawowych wolności oraz praw 

człowieka (PWN). Zgromadzenie Ogólne, jako organ ONZ dnia 18 grudnia 1979 roku 

uchwalił rezolucją nr 34/180 Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji 

kobiet. Zaś Polska Konwencję tę ratyfikowała 18 lipca 1980 roku. Zasadę równouprawnienia 

kobiet i mężczyzn odzwierciedla artykuł 3 tej Konwencji, który stanowi, że: „Państwa Strony 

podejmą we wszystkich dziedzinach, a w szczególności w dziedzinie życia politycznego, 

społecznego, gospodarczego i kulturalnego, wszelkie stosowne kroki, w tym również 

ustawodawcze, dla zapewnienia pełnego rozwoju i awansu kobiet w celu zapewnienia im 

posiadania i wykonywania praw człowieka oraz podstawowych wolności na zasadach 

równości z mężczyznami” (Konwencja 1982). 

Równie ważne akty prawne, które nawiązują do tej zasady, to m.in.(Weber 2003): 
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Pakty Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych; Konwencja Międzynarodowej Organizacji 

Pracy nr 111 w sprawie dyskryminacji w zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu; Konwencja 

Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 156 w sprawie równych szans i jednakowego 

traktowania pracowników obu płci; Europejska Karta Socjalna dotycząca praw człowieka. 

4. Główne problemy kobiet na rynku pracy 

Analizując problematykę kobiet na rynku pracy nie sposób nie zwrócić szczególnej uwagi na 

czynniki, które w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają na obecną sytuację kobiet  

w życiu zawodowym. Do czynników tych należą głównie: przemiany demograficzne, 

czynniki ekonomiczne, religijne oraz uwarunkowania o charakterze historycznym jak  

i funkcjonujące stereotypy (Musiał- Karg 2017). 

Istotną barierą utrudniającą kobietom powszechny dostęp do rynku pracy jest czynnik natury 

kulturowej, szczególnie, jeśli dotyczy on stanowisk o charakterze biznesowym. Wciąż 

dominuje przekonanie, iż strefa biznesu zarezerwowana jest raczej dla mężczyzn niż dla 

kobiet. Przyczyną mniejszej aktywności kobiet w tej dziedzinie jest również proces 

socjalizacji, który przygotowuje zarówno dziewczęta jak i chłopców do pełnienia odmiennych 

ról. Płeć żeńska miała przede wszystkim za zadanie być aktywną w sferze prywatnej, a płeć 

męska miała za zadanie dbać o bezpieczeństwo oraz zagwarantowanie warunków bytowych 

zarówno dla siebie jak i swojej rodziny (Musiał - Karg 2017). 

Fundamentalne znaczenie dla większości kobiet w wieku produkcyjnym ma również 

możliwość połączenia pracy z rolą bycia matką. Jest poważne wyzwanie dla wielu kobiet.  

Z raportu HAYS z 2017 roku przeprowadzonego w oparciu o badania wynika, że aż 65% 

kobiet przyznaje, że w swojej pracy spotkały się z trudnościami związanymi z pogodzeniem 

pracy i wychowaniem dzieci. Jako sytuację najbardziej problemową wskazuje się brak 

możliwości wzięcia urlopu w sytuacji okolicznościowej czy również chorobę dziecka. Jako 

negatywną konsekwencję posiadania dzieci w życiu zawodowym kobiety wymieniają również 

konieczność szybkiego powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim oraz bardziej dolegliwą 

konsekwencję w postaci braku powrotu na stanowisko zajmowane uprzednio (HAYS 2017). 

Innym uwarunkowaniem mającym wpływ na pozycję kobiet na rynku pracy jest 

wykształcenie. Największa liczba Polek aktywnych zawodowo znajduje się w grupie osób 

mających wykształcenie wyższe. Wskazuje się, że Polki są lepiej wykształcone od mężczyzn. 

Jednak wykształcenie nie daje gwarancji posiadania zatrudnienia i dobrego wynagrodzenia. 

Kobiety najczęściej posiadają kwalifikacje z zakresu edukacji, pomocy społecznej  

i zdrowotnej, zdrowia estetycznego, co nie przekłada się na pracę w sektorach o wysokich 

zarobkach (Haponiuk 2014). 
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Doświadczenie to jedno z niezbędnych wymagań, które jest obligatoryjne prawie w każdym 

sektorze pracy. Według badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej najliczniejszą kategorię w strukturze bezrobotnych kobiet stanowią 

osoby ze stażem pracy od jednego roku do lat pięciu (MRPiPS 2017). W związku z tym 

powstaje problem znalezienia pracy przez kobiety młode, które najczęściej szukają 

zatrudnienia tuż po ukończonej szkole, bądź też po zdobyciu uzyskanych kwalifikacji. Często 

wymaganie dotyczące posiadania stażu wynika już z samej ustawy np. Ustawy  

o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r., która wskazuje:  

„Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na kierowniczym 

stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 i ust.  

3 pkt. 2 i 3 oraz dodatkowo: 

1) posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata 

działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku; 

2) posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów  

o szkolnictwie wyższym” (Ustawa o … 2008) oraz innych ustaw. 

Poza barierami technicznymi i społecznymi kobiety na rynku pracy często borykają się  

z barierami psychologicznymi. Źródłem tych barier jest najczęściej mentalność oraz postawa 

samych kobiet. Najczęściej wskazuje się na poczucie niskiej samooceny, lęk przed 

odrzuceniem w świecie zawodowym jak i ogólnospołecznym, obawę przed utratą swojej 

atrakcyjności oraz wątpliwości co do posiadanych kompetencji osobistych. Badania 

psychologiczne wskazują, że nawet kobiety, które osiągnęły sukces w życiu zawodowym 

mają obawy oraz poczucie niepewności. Współcześnie jednak rola kobiety się zmienia. „Płeć 

słabsza” staje się silniejsza pod względem zawodowym oraz osobistym, a praca staje się dla 

nich narzędziem samorealizacji (Pufal – Struzik 2017). 

5. Korzyści i koszty zatrudnienia kobiet 

Zatrudnienie kobiet jak i mężczyzn zawsze pociąga za sobą korzyści, ale także straty zarówno 

dla pracodawcy jak i samego zatrudnionego. Jednak w podobny sposób przedstawiciele obu 

płci dążą do zdobycia zatrudnienia i kształtowania swojej kariery. Co ciekawe z badań 

przeprowadzonych przez HAYS w 2017 r. wynika, że aż 43% kobiet w swojej karierze 

zawodowej napotkało na przeszkody wynikające z płci, natomiast tylko 9% mężczyzn 

dostrzegło ten problem (HAYS 2017). 

Jednym z istotnych argumentów na rzecz zatrudnienia kobiet jest ich wykształcenie. Aż 

73,3% kobiet aktywnych zawodowo w Polsce posiada wykształcenie wyższe, co daje 

podstawę do możliwości ubiegania się o wyższe stanowisko w firmie (Coca-Cola Poland 
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Services 2017). Podobnie jest w województwie lubuskim, gdzie odsetek kobiet z wyższym 

wykształceniem jest wyższy o 16,1% niż ogółu mieszkańców. Podobna prawidłowość 

występuje w przypadku wykształcenia średniego (ROPS). 

Inną korzyścią o charakterze prawnym jest zatrudnianie kobiet, które są matkami. Jak 

wskazują przepisy prawne: „Składek na Fundusz Pracy nie opłacają pracodawcy oraz inne 

jednostki organizacyjne za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub 

urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po 

powrocie z urlopu” (ZUS 2018). 

Zatrudnianie kobiet wywołuje także skutki w postaci różnorodnych kosztów. Oczywiście nie 

chodzi tutaj koszty finansowe, bowiem w obu przypadkach (zarówno kobiet, jak i mężczyzn) 

są jednakowe. Przez koszty zatrudnienia należy wówczas rozumieć straty, bądź też pewne 

niedyspozycje kobiet w związku z wykonywaniem prac. Jak wynika z debaty demograficznej 

przeprowadzonej w Lubuskiem w maju 2017 roku, w lubuskich szpitalach rodzi się więcej 

dzieci. Już w 2016 roku urodziło się o 90 dzieci więcej względem roku poprzedniego,  

a w 1 kwartale roku 2017 o 128 dzieci więcej w porównaniu z 1 kwartałem roku 2016 

(LUW). Wynika z tego, że liczba kobiet w ciąży wzrasta. Pracodawcy często są pełni obawy 

przed zatrudnianiem młodych pracownic, które mają plany założenia rodziny. Często jednak 

kobiety w ciąży wypełniają swoje obowiązki. Jednak należy pamiętać, że zgodnie z prawem 

w stosunku do nich jest zagwarantowana pewna ochrona. Rozporządzenie Rady Ministrów  

z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub 

szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią reguluje pewne 

ograniczenia związane z pracą m. in. wagę podnoszenia ciężarów, rodzaj wykonywanej pracy, 

restrykcję co do pracy w mikroklimacie zimnym, gorącym, w narażeniu na hałas, w kontakcie 

z szkodliwymi substancjami oraz innym (Rozporządzenie, 2017). Bariery te mogą 

powodować niemożność wykonywania pracy oraz konieczność zatrudnienia przez 

pracodawcę pracowników w pełni dyspozycyjnych. 

6. Wnioski 

Celem niniejszego artykułu była próba opisu sytuacji kobiet na rynku pracy oraz ustalenie 

związku między wykształceniem a zatrudnieniem kobiet w województwie lubuskim. Na 

podstawie przeprowadzonych analiz opisano niekorzystne zróżnicowanie pozycji kobiet 

względem mężczyzn na rynku pracy. Zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. 

Związek pomiędzy wykształceniem a zatrudnieniem można ująć w następujące stwierdzenie. 

Wraz ze zdobywaniem coraz wyższego wykształcenia wzrasta szansa na znalezienie pracy. 
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Powyższa prawidłowość dotyczy kobiet i mężczyzn. Niestety nadal wśród bezrobotnych 

przeważają kobiety, zarówno w skali kraju, jak i województwa lubuskiego.  

Pomimo krajowych i wspólnotowych uregulowań prawnych w zakresie zapewnienia równego 

traktowania kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji kobiet na rynku pracy 

nadal sytuacja nie jest zadowalająca. Na podstawie powyższych analiz można zauważyć 

poprawę wskaźników dla obu płci, jednak rozwarstwienie jest w dalszym ciągu widoczne. 

Obecna sytuacja wymaga dalszych starań na rzecz poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy  

w Polsce, jak i w województwie lubuskim. Nie ulega wątpliwości, że omawiany problem 

wymaga działań długofalowych, gdzie programy rządowe powinny być uzupełniane przez 

projekty regionalne.  
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Streszczenie 
Artykuł opisuje beneficjentów oraz płatników części równoważącej subwencji ogólnej w podziale na gminy, 
powiaty i województwa za rok 2017. Polskie jednostki samorządu terytorialnego, podobnie jak te z całego 
świata, charakteryzują się zróżnicowanym poziomem rozwoju gospodarczego, a co za tym idzie różną 
wielkością dochodów. Właśnie to zróżnicowanie niesie za sobą potrzebę wspierania biedniejszych regionów. 
Pierwsza część artykułu definiuje tę subwencję, opisuje jej rodzaje oraz genezę. Następnie autor wskazuje 
województwa, powiaty oraz gminy, które wykazały się wyższymi dochodami i z racji tego zobowiązane zostały 
do dokonania wpłat na rzecz tej subwencji. Następnie w tym samym podziale prezentowane są jednostki 
samorządu terytorialnego, będące beneficjentami tej subwencji. Ostania część opisuje krytykę, z jaką spotyka się 
to rozwiązanie.   
 
Słowa kluczowe: „Janosikowe”, „część równoważąca subwencji ogólnej”, „jednostki samorządu terytorialnego” 
 

The „Janosik” tax in Poland in 2017  
 

Summary 
The article describes beneficiaries and payers of the balancing part of the general subsidy broken down into 
municipalities, poviats and voivodships in 2017. Polish local government units and those from all over the world 
typify themselves by diversified level of economic development andthus different amount of incomes. Especially 
that difference brings the need of helping poorer regions. The first part of the article defines this subsidy, 
describes its types and genesis.Next the author showsvoivodships, poviats and municipalities, which indicated 
themselves with bigger incomes and because of that they have to pay for this subsidy. After that in the same way 
local government units, which are the beneficiaries of this subsidy, will be presented. The last part describes the 
criticism with which this solution is encountered. 
 
Key words: „Janosikowe”, „the balancing part of the general subsidy”, „local government units” 
 
1. Wstęp 

Polski ustrój samorządu terytorialnego wyodrębnia trzy szczeble jednostek: gminy 

powiaty oraz województwa. Każdy z samorządów lokalnych odpowiedzialny jest za 

wykonanie wyznaczonych zadań. Istotne jest, zatem zapewnienie odpowiednich warunków 

umożliwiających ich realizację.Przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku 

o dochodach samorządu terytorialnego w Polsce mechanizm wyrównywania poziomego 

dochodów dotyczył jedynie gmin, natomiast obecnie dotyczy również powiatów  

i województw. W wyniku tych zmianw Polsce wybuchła powszechna debata na temat 

weryfikacji mechanizmu poziomego wyrównania dochodów jednostek samorządu 

terytorialnego (JST), przyjętoteż potoczną nazwę tej daniny - „janosikowe”. Artykuł 

poświęcony został aktualnej sytuacji płatników i beneficjentów„janosikowego” w Polsce. 

Przeprowadzone badania ukazują ich wartość w podziale na gminy, powiaty i województwa. 

Zaprezentowane dane dotyczą roku 2017.  
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2. Definicja „janosikowego” 

Realizacja zadań, za które odpowiedzialne są gminy, powiaty oraz województwa, czyli 

jednostki samorządu terytorialnego (JST), wymaga nakładów finansowych. Nierzadko 

poziom dochodów własnych jest niewystarczający do sfinansowania w pełnym zakresie 

realizowanych zadań, a możliwości kształtowania potencjału finansowego ze źródeł 

wewnętrznych są ograniczone. Wśród jednostek samorządowych funkcjonują jednak 

samorządy, które generują dochody ze źródeł wewnętrznych na poziomie dużo wyższym 

aniżeli przeciętny. Koniecznym staje się wyrównanie szans rozwojowych jednostek 

samorządowych (Franczak 2014). W artykule3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach 

jednostek samorządowych (UoDJS) obok dochodów własnych, do których zalicza się również 

udział we wpływach z podatku od osób fizycznych oraz z podatku od osób prawnych, 

wymienia się również dotacje celowe z budżetu państwa oraz subwencje ogólne (UoDJS 

2017). 

Zasilanie jednostek samorządu terytorialnego dochodami zewnętrznymi stanowi 

skomplikowany proces, z uwagi na brak możliwości uwzględnienia wszystkich czynników 

wpływających na wielkość potrzeb finansowych. W Polsce stosowane są dwa układy 

dzielenia dochodów obcych: model redystrybucji pionowej oraz model redystrybucji 

poziomej, czyli przesuwanie środków między jednostkami samorządu terytorialnego (Stępień 

2006). „Janosikowe” obejmuje mechanizm redystrybucji poziomej, który po roku 2003  

w sektorze samorządowym na mocy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

zwiększył swój zakres obowiązywania. Obowiązek wpłat do budżetu państwa, poza gminami, 

nałożony został również na powiaty oraz województwa samorządowe. Zmiany prawne 

spowodowały, że już nie tylko najbogatsze gminy, ale również powiaty i województwa, 

zobowiązane zostały do dokonywania wpłat w formie części równoważącej i regionalnej 

subwencji ogólnej (Siemienkowicz 2017). 

 Według artykułu 7 UoDJS subwencja ogólna składa się z części (UoDJS 2017):  

 dla gmin:  

o wyrównawczej,  

o równoważącej;  

 dla powiatów:  

o wyrównawczej, 

o równoważącej;  

 dla województw: 

o wyrównawczej, 
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o regionalnej;  

 oświatowej – dla gmin, powiatów i województw. 

 
Schemat 1. Części subwencji dla poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Źródło: A. Sekuła, 2009) 

3. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego na „janosikowe” w 2017 roku 

W roku 2017 powiaty wpłaciły do budżetu państwa około 1,2 mld zł z tytułu 

„janosikowego”, a gminy 546 mln zł. Wśród województw do wpłaty tej daniny zobowiązane 

były dwa- mazowieckie (357 mln zł) i dolnośląskie (22 mln zł) (Portal Samorządowy 2017). 

 Województwa 

Bardzo wysoki wynik Mazowsza nie powinien dziwić, ponieważ jest to najbardziej 

rozwinięte województwo, co potwierdzają choćby wydatki JST na jednego mieszkańca, 

zaprezentowane graficznie na schemacie 2 lub PKB na jednego mieszkańca zilustrowane  

na schemacie 3. 

 
Schemat 2.Wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego na jednego mieszkańca według województw 
(dane na 2016 rok) Źródło:Mały rocznik statystyczny Polski 2017 r. 

 
Schemat 3.Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca według województw (dane na 2016 rok). Źródło: 
Mały rocznik statystyczny Polski 2017 r. 
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Z obu schematów wynika, że województwo mazowieckie wyróżnia się na tle reszty 

kraju. Jego średnią w znacznym stopniu zawyża Warszawa. Stolica Polski jest największym, 

najludniejszym oraz najbardziej dochodowym miastem w kraju (8 228,21 zł dochodu 

budżetowego na jednego mieszkańca) (GUS 2016). 

 Powiaty 

W roku 2017 najwięcej z tytułu podatku „janosikowego” musiały ze swojego budżetu 

wypłacić powiaty oraz miasta na prawach powiatu. Na wykresach 1, 2 oraz 3 przedstawiono 

powiaty oraz miasta na prawach powiatu, które musiały dokonać wpłat na tę daninę.  

Dla łatwiejszej analizy tych wpłat przedstawiono kilka wykresów przedstawiających wpłaty 

poszczególnych powiatów oraz miast na prawach powiatów. Na wykresie 1 przedstawiono 

powiaty grodzkie, ale wyłączono miasto stołeczne Warszawa, natomiast na wykresie  

2 zaprezentowano wyłącznie powiaty. Wykres 3 jest porównaniem wyniku łącznego 

powiatów grodzkich, łącznego wyniku powiatów, sumy obu grup (reszta Polski) do miasta 

stołecznego Warszawy.   

Na wykresie 1 pominięto Warszawę, gdyż stolica odbiega znacznie od reszty  

(co wskazuje wykres 3) i zniekształca obraz reszty miast na prawach powiatów. 

Porównując powiaty grodzkie na tle 10 największych pod względem ludności miast 

Polski (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, 

Katowice), wszystkie dokonują wpłat na część równoważącą, a aż 6 miast z tej listy zajmuje 

również 6 pierwszych miejsc na wykresie, co wskazuje, że bardziej zaludnione regiony muszą 

płacić podatek „janosikowy”.  

Trzy pierwsze miasta, tj. Poznań, Kraków i Wrocław, utrzymują podobny do siebie 

poziom wpłat, czyli ok. 70 mln zł. Wyraźnie przy tym odbiegają od reszty miast. Następna 

grupa czterech miastz wynikami od 20 mln zł do ok. 40 mln zł. W tej grupie dwa miasta, 

Gdańsk i Gdynia, są miastami sąsiadującymi ze sobą, co może oznaczać, że sytuacja  

w Trójmieście (Sopot również płaci tę daninę) jest dobra. Reszta miast na prawach powiatu  

(27 miast) wpłaca od 66 tys. zł (Kalisz) do 10,6 mln zł (Gliwice). Łącznie aż 35 miast na 

prawach powiatu musi odprowadzać swoje środki do budżetu państwa z tytułu podatku 

„janosikowego”.  

Ciekawostką dotyczącą uzyskanych wyników jest fakt, że aż 15 z 18 miast 

wojewódzkich wpłaca do budżetu państwa część równoważącą. Tylko stolice województw 

podlaskiego i lubuskiego nie realizują wpłat tej daniny.  



 

 

Wykres 1.Wpłaty miast na prawach powiatu (
2017. Źródło:Opracowanie własne na po
_library/get_file?uuid=e897e8bc-5734

Wykres 2.Wpłaty powiatów z tytułu „janosikowego” w roku 2017. 
Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid =e897e8bc
36bd88d13976&groupId=764034 (21.03.2018r).

Wykres 2 prezentuje wpłaty z tytułu „janosikowego” w powiatach. Zgodnie 

z tym wykresem najbogatszym powiatem, 

jest powiat piaseczyński, który w roku 

Wykres 1.Wpłaty miast na prawach powiatu (z wyłączeniem m. st. Warszawa) z tytułu „janosikowego” w roku 
Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/c/document

5734-46b6-85d4-36bd88d13976&groupId=764034 (21.03.2018r.).

Wykres 2.Wpłaty powiatów z tytułu „janosikowego” w roku 2017. Źródło:Opracowanie własne na podstawie: 
stwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid =e897e8bc

36bd88d13976&groupId=764034 (21.03.2018r). 

prezentuje wpłaty z tytułu „janosikowego” w powiatach. Zgodnie 

z tym wykresem najbogatszym powiatem, czyli tym, który musi dokonać największych wpłat, 

jest powiat piaseczyński, który w roku 2017 zobowiązany był wpłacić 43 mln zł
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z tytułu „janosikowego” w roku 

http://www.mf.gov.pl/c/document 
36bd88d13976&groupId=764034 (21.03.2018r.). 

 
Opracowanie własne na podstawie: 

stwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid =e897e8bc-5734-46b6-85d4-

prezentuje wpłaty z tytułu „janosikowego” w powiatach. Zgodnie  

dokonać największych wpłat, 

2017 zobowiązany był wpłacić 43 mln zł. Powiat ten 



 

 

leży w województwie mazowieckim, zaledwie 40 km od Warszawy. Drugi pod względem 

tych wpłat powiat to powiat pruszkowski, któ

20 powiatów dokonuje wpłat z tytułu subwencji równoważącej, z czego sześć znajduje się 

w województwie mazowieckim (piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, 

legionowski, otwocki, wołomiński). 

Wykres 3.Porównanie wpłaty powiatów i miast na prawa
wroku 2017. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Finansów,
document_library/get_file?uuid =e897e8bc

Analizując dane zawarte 

zapewnia blisko 50% całości wpłat na

Struktura reszty kraju jest bliska stosunkowi 2/3 (miasta na prawach

Polski) do 1/3 (powiaty do reszty Polski). Stosunek ten nie dziwi, zważywszy na fakt, 

że powiaty są mniej zaludnione niż miasta. 

 Gminy 

Gminy, czyli najmniejsze obszary spośród jednostek samorządów terytorialnych 

w Polsce, stanowią najliczniejszą grup

zróżnicowane pod względem wpłat. 96 gmin dokonało wpłat

równoważącej w roku 2017. Udział poszczególnych województw w sumie wpłat gmin na 

subwencję równoważącą obrazuje wykr

Na wykresie czwartym 

prym, jeśli chodzi o wpłaty z tytułu podatku „janosikowego”. Województwo mazowieckie 

posiadaaż 61% udziału w subwencji równoważącej wszystkich gmin, które muszą ten podatek

zapłacić. Na tak duży wynik po raz kolejny ma wpływ stolica Polski.

wpłaciła w roku 2017 ok. 255 mln zł, przy łącznych wpłatach Mazowsza 

Wpłata stolicy jest znacząca, bo stanowi aż 3/4 sumy wpłat w województwie mazowieckim. 

mazowieckim, zaledwie 40 km od Warszawy. Drugi pod względem 

tych wpłat powiat to powiat pruszkowski, który również znajduje się na Mazowszu. Łącznie 

20 powiatów dokonuje wpłat z tytułu subwencji równoważącej, z czego sześć znajduje się 

w województwie mazowieckim (piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, 

legionowski, otwocki, wołomiński).  

 

.Porównanie wpłaty powiatów i miast na prawach powiatu bez m. st. Warszawy 
: Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/c/

document_library/get_file?uuid =e897e8bc-5734-46b6-85d4-36bd88d13976&groupId=764034 (21.03.2018r).

Analizując dane zawarte na wykresie 3 można zauważyć, że miasto stołeczne Warszawa 

zapewnia blisko 50% całości wpłat na poczet „janosikowego” w Polsce. 

jest bliska stosunkowi 2/3 (miasta na prawach

1/3 (powiaty do reszty Polski). Stosunek ten nie dziwi, zważywszy na fakt, 

że powiaty są mniej zaludnione niż miasta.  

Gminy, czyli najmniejsze obszary spośród jednostek samorządów terytorialnych 

liczniejszą grupę samorządów, a co za tym idzie, 

m wpłat. 96 gmin dokonało wpłat na poczet subwencji 

równoważącej w roku 2017. Udział poszczególnych województw w sumie wpłat gmin na 

subwencję równoważącą obrazuje wykres 4. 

 ewidentnie widać, że Mazowsze również wśród gmin wiedzie 

prym, jeśli chodzi o wpłaty z tytułu podatku „janosikowego”. Województwo mazowieckie 

posiadaaż 61% udziału w subwencji równoważącej wszystkich gmin, które muszą ten podatek

zapłacić. Na tak duży wynik po raz kolejny ma wpływ stolica Polski.

255 mln zł, przy łącznych wpłatach Mazowsza 

Wpłata stolicy jest znacząca, bo stanowi aż 3/4 sumy wpłat w województwie mazowieckim. 

292 

mazowieckim, zaledwie 40 km od Warszawy. Drugi pod względem 

Mazowszu. Łącznie 

20 powiatów dokonuje wpłat z tytułu subwencji równoważącej, z czego sześć znajduje się  

w województwie mazowieckim (piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, 

ch powiatu bez m. st. Warszawy z m. st. Warszawą 
http://www.mf.gov.pl/c/ 

13976&groupId=764034 (21.03.2018r). 

, że miasto stołeczne Warszawa 

jest bliska stosunkowi 2/3 (miasta na prawach powiatu do reszty 

1/3 (powiaty do reszty Polski). Stosunek ten nie dziwi, zważywszy na fakt,  

Gminy, czyli najmniejsze obszary spośród jednostek samorządów terytorialnych  

ę samorządów, a co za tym idzie, są najbardziej 

na poczet subwencji 

równoważącej w roku 2017. Udział poszczególnych województw w sumie wpłat gmin na 

ewidentnie widać, że Mazowsze również wśród gmin wiedzie 

prym, jeśli chodzi o wpłaty z tytułu podatku „janosikowego”. Województwo mazowieckie 

posiadaaż 61% udziału w subwencji równoważącej wszystkich gmin, które muszą ten podatek 

zapłacić. Na tak duży wynik po raz kolejny ma wpływ stolica Polski. Gmina Warszawa 

255 mln zł, przy łącznych wpłatach Mazowsza – 334 mln zł. 

Wpłata stolicy jest znacząca, bo stanowi aż 3/4 sumy wpłat w województwie mazowieckim. 



 

 

28 gmin z tego województwa zobowiązana była w roku 2017 do przekazania środków 

pieniężnych w ramach tej daniny. Poza Warszawą znaczących wpłat dokonały też:

 Płock – ok. 15 mln zł;

 Konstancin-Jeziorna 

 Lesznowola – ok. 8,3 mln zł; 

 Nadarzyn – ok. 7,7 mln zł;

W tym województwie jest też gmina, która dokonała najmniejszej wpłaty, jest to 

Wieliszew zaledwie 585,00 zł.

Wykres 4.Udział województw w sumie wpłat gmin na „janosikowe” w 2017r. 
podstawie: Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=8f397d43
42f2-8b0c-dcadfaff33b7&groupId=764034 (21.03.2018r

Poza Mazowszem znaczący udziały miały również województwa: dolnośląskie 

(69,3 mln zł, 13% udziału), łódzkie (68,7 mln zł, 13% u

7% udziału).  

Zobowiązanie z tytułu subwencji równoważącej na Dolnym Śląskuzapłacićmusi 

12 gmin. Najbardziej znaczące wpłaty to:

 Polkowice – ok. 26 mln zł;

 Kobierzyce – ok. 14,6 mln zł;

 Bogatynia – ok. 11 mln zł;

W województwie łódzkim wpłat dokonało 8 gmin. W tym przypadku należy wspomnieć 

jedynie o Kleszczowie – 

„janosikowego” aż 53,5 mln zł. Oczywiście wynik ten wypada blado 

sposób jest oczywiście porównywać tych dwóch miejscowości.

gmin z tego województwa zobowiązana była w roku 2017 do przekazania środków 

pieniężnych w ramach tej daniny. Poza Warszawą znaczących wpłat dokonały też:

ok. 15 mln zł; 

Jeziorna – ok. 8,7 mln zł; 

ok. 8,3 mln zł;  

ok. 7,7 mln zł; 

W tym województwie jest też gmina, która dokonała najmniejszej wpłaty, jest to 

85,00 zł.  

Wykres 4.Udział województw w sumie wpłat gmin na „janosikowe” w 2017r. Źródło: Opracowanie własne na 
nansów, http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=8f397d43

dcadfaff33b7&groupId=764034 (21.03.2018r). 

Poza Mazowszem znaczący udziały miały również województwa: dolnośląskie 

zł, 13% udziału), łódzkie (68,7 mln zł, 13% udziału) i wielkopolskie (36,2 mln zł, 

Zobowiązanie z tytułu subwencji równoważącej na Dolnym Śląskuzapłacićmusi 

12 gmin. Najbardziej znaczące wpłaty to: 

ok. 26 mln zł; 

ok. 14,6 mln zł; 

ok. 11 mln zł; 

jewództwie łódzkim wpłat dokonało 8 gmin. W tym przypadku należy wspomnieć 

 najbogatszej gminie w kraju, która wpłaciła na poczet 

,5 mln zł. Oczywiście wynik ten wypada blado na tle

porównywać tych dwóch miejscowości. 
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gmin z tego województwa zobowiązana była w roku 2017 do przekazania środków 

pieniężnych w ramach tej daniny. Poza Warszawą znaczących wpłat dokonały też: 

W tym województwie jest też gmina, która dokonała najmniejszej wpłaty, jest to 
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W Wielkopolsce do subwencji zobligowanych było 7 gmin. Tu wyróżniają się jedynie: 

Tarnowo Podgórne (17 mln zł) oraz Suchy Las (11 mln zł).

Suma wpłat na „janosikowe” reszty gmin daje 37,8 mln zł. Gdyby traktowa

gminyjako jedno województwo,

subwencję. Nieznacznie wyprzedziłyby województwo wielkopolskie

4. Beneficjenci „janosikowego”

 Województwa 

Łączna kwota, jaką otrzymują woje

W poprzednich rozdziałach pokazano, że

otrzymują natomiast części regionalnej

czyli płatnicy tej subwencji. Graf

Z wykresu można wyczytać, że województwami, które najwięcej otrzymują z tytułu 

„janosikowego” są województwa: lubelskie (54,5 mln zł) oraz podkarpackie (54,1 mln zł). 

Województwo kujawsko-pomorskie również jest jedn

subwencji, otrzymuje blisko 38 mln zł. Najmniej otrzymuje zaś województwo łódzkie (nie 

licząc dwóch JST, które nie otrzymują z tytułu tego podatku części regionalnej) zaledwie 

6,2 mln zł. 

Wykres 5. Województwa beneficjenci „janosikowego” w roku 2017 
Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=d970c999
89f624757a94&groupId=764034 (21.03.2018r).

 Powiaty 

Powiaty łącznie otrzymały 1,2 m

otrzymały powiaty grodzkie (bez Warszawy

również zaprezentowane łączne wyniki powiatów, miast na prawach powiatów oraz

miasta stołecznego Warszawy. 
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gminyjako jedno województwo, zajęłyby dopiero trzecie miejsce pod względem wpłat na tę 

subwencję. Nieznacznie wyprzedziłyby województwo wielkopolskie, zaledwie o ok. 1,6 mln.

„janosikowego” 

Łączna kwota, jaką otrzymują województwa z tytułu „janosikowego” to 341 mln zł. 

rozdziałach pokazano, że płatnikiem tego podatku są dwa województwa, nie 

części regionalnej również województwo dolnośląskie i mazowieckie, 

czyli płatnicy tej subwencji. Graficznie przedstawia tą sytuację wykres 5. 

Z wykresu można wyczytać, że województwami, które najwięcej otrzymują z tytułu 

„janosikowego” są województwa: lubelskie (54,5 mln zł) oraz podkarpackie (54,1 mln zł). 

pomorskie również jest jednym z największych beneficjentów tej 

subwencji, otrzymuje blisko 38 mln zł. Najmniej otrzymuje zaś województwo łódzkie (nie 

licząc dwóch JST, które nie otrzymują z tytułu tego podatku części regionalnej) zaledwie 

jenci „janosikowego” w roku 2017 Źródło:Opracowanie własne na podstawie: 
Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=d970c999
89f624757a94&groupId=764034 (21.03.2018r). 

otrzymały 1,2 mld zł. Wykresy 6, 7 i 8 prezentująkwoty, jakie 

otrzymały powiaty grodzkie (bez Warszawy) oraz powiaty z tytułu tej subwencji. Zostaną 

również zaprezentowane łączne wyniki powiatów, miast na prawach powiatów oraz

miasta stołecznego Warszawy.  
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Wykres 6. Powiaty grodzkie (bez m.st. Warszawy) beneficjenci „janosikowego” w roku 2017.
:Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Finansów, 
uuid =e897e8bc-5734-46b6-85d4-36bd88d13976&groupId=764034 (21.03.

Zgodnie z wykresem 6 

podatku „janosikowego” jest Wrocław (32,9 mln zł). Zaraz za nim są: Poznań (

oraz Kraków (20,8 mln zł). Najmniej z

(1,8 mln zł). 

Wykres 6. Powiaty grodzkie (bez m.st. Warszawy) beneficjenci „janosikowego” w roku 2017. 
Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?
uuid =e897e8bc-5734-46b6-85d4-36bd88d13976&groupId=764034 (21.03.2018r).

Struktura powiatów otrzymujących „j

7 pokazuje, że powiaty pochodzące z bardziej rozwiniętych 

Wielkopolski, czy Dolnego Śląska, są głównymi bene

wiaty grodzkie (bez m.st. Warszawy) beneficjenci „janosikowego” w roku 2017.
dstawie: Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?

36bd88d13976&groupId=764034 (21.03.2018r). 

6 miastem na prawach powiatu, które otrzymuje najwięcej z puli 

podatku „janosikowego” jest Wrocław (32,9 mln zł). Zaraz za nim są: Poznań (

oraz Kraków (20,8 mln zł). Najmniej zaś otrzymuje Sopot (1,7 mln zł) oraz Pie

Wykres 6. Powiaty grodzkie (bez m.st. Warszawy) beneficjenci „janosikowego” w roku 2017. 
Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?

36bd88d13976&groupId=764034 (21.03.2018r). 

otrzymujących „janosikowe” zaprezentowana w wykresie

pokazuje, że powiaty pochodzące z bardziej rozwiniętych regionów

, czy Dolnego Śląska, są głównymi beneficjentami tej daniny, biorąc pod uwagę 
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y, biorąc pod uwagę 



 

 

powiaty niebędące powiatami grodzkimi. Powiat poznański jest największym beneficjentem, 

ponieważ otrzymuje ponad 12 mln zł.   

Wykres 8. Porównanie dotacji z „janosikowego” powiatów, miast na prawach powiatów (bez 
i m. st. Warszawy w 2017r. Źródło: 
http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid =e897e8bc
36bd88d13976&groupId=764034 (21.03.2018r).

Jak wynika z wykresu 8

z „janosikowego” diametralnie różni się od struktury powiatów, które muszą uiszczać wpłaty 

z tytułu tej subwencji. Wówczas to powiaty wpłacały najmniej, a w tym wypadku otrzymują 

najwięcej. To pokazuje, że faktycz

ponieważ otrzymują więcej środków

główny płatnik, również otrzymuj

kwota porównywalna do jej wpłat. 

 Gminy 

W 2016 roku biedniejsze gminy 

455 mln zł. Wykres 9 przedstawia graficznie, w podziale na województwa, kto 

otrzymujewsparcie z tytułu tej subwencji

Z wykresu 9 wynika, że

z województwa śląskiego, które łącznie otrzymują ponad 62 mln zł. Najwięcej otrzymują: 

 Chorzów – 9,7 mln zł;

 Katowice – 8,5 mln zł;

 Sosnowiec – 6,8 mln zł;

Na następnych miejscach są 

(45 mln zł) i kujawsko-pomorskie (42 mln zł). Zaś gminą, która otrzymuje najwięcej jest 

Łódź 9,8 mln zł. 

będące powiatami grodzkimi. Powiat poznański jest największym beneficjentem, 

ponieważ otrzymuje ponad 12 mln zł.    

Porównanie dotacji z „janosikowego” powiatów, miast na prawach powiatów (bez 
 Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Finansów, 

http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid =e897e8bc-5734-46b6-85d4-
36bd88d13976&groupId=764034 (21.03.2018r). 

z wykresu 8 – struktura powiatów otrzymujących dotacje 

z „janosikowego” diametralnie różni się od struktury powiatów, które muszą uiszczać wpłaty 

z tytułu tej subwencji. Wówczas to powiaty wpłacały najmniej, a w tym wypadku otrzymują 

najwięcej. To pokazuje, że faktycznie powiaty są biedniejsze od powiatów grodzkich, 

ponieważ otrzymują więcej środków, celem wyrównania poziomu życia. Warszawa

główny płatnik, również otrzymuje część środków z tytułu tej daniny, nie jest to natomiast 

do jej wpłat.  

W 2016 roku biedniejsze gminy otrzymały wsparcie od bogatszych w wysokości 

przedstawia graficznie, w podziale na województwa, kto 

wsparcie z tytułu tej subwencji. 

Z wykresu 9 wynika, że głównymi beneficjentami tego pod

z województwa śląskiego, które łącznie otrzymują ponad 62 mln zł. Najwięcej otrzymują: 

9,7 mln zł; 

8,5 mln zł; 

6,8 mln zł; 

Na następnych miejscach są województwa: małopolskie (48 mln zł), wielkopolskie 

pomorskie (42 mln zł). Zaś gminą, która otrzymuje najwięcej jest 
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Wykres 9. Gminy beneficjenci „janosikowego”, w podziale na województwa, w roku 2017
Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Finansów, http
uuid=8f397d43-5d35-42f2-8b0c-dcadfaff33b7&groupId=764034 (21.03.2018r).

4. Krytyka „janosikowego” 

Wyrównywanie poziome dochodów wciąż budzi w Polsce sporo kontrowersji i stanowi 

nierozwiązany problem.  Jako 

Janosikowe”. Ideą akcji było wypracowanie warunków, w których pieniądze przydzielane 

z „janosikowego” byłyby rozdzielane zadaniowo, na konkretne projekty. Niektóre samorządy 

protestują przeciwko obecnemu systemowi wpłacania daniny, szczególnie Mazowsze, które 

jako województwo jest największym udziałowcem. Najwięcej zastrzeżeń budzi sama 

konstrukcja wskaźników określających 

wybiórczości, tj. tego, że nie bierz

podatkowych, co fałszuje rzeczywistość finansową 

szczególną uwagę zwracał Marszałek Województwa Mazowieckiego. Pełniący tę funkcję 

Adam Struzik jest jednym z największych krytyków t

Marszałka do „janosikowego” jest zła sytuacja województwa, spowodowana koniecznością 

dokonywania tych wpłat. Struzik twierdził:

„Wprowadzony w 2003 r. podatek „janosikowy” to przykład wadliwie 

skonstruowanego algorytmu. Sam

ich nie ma – musi płacić. Wysokość „janosikowego” 

dochodów sprzed dwóch lat i nie jest uzależniona od bieżących wpływów. W efekcie 

Mazowsze zmuszone jest ciąć nie t

mogą spokojnie inwestować. Mają na to środki od nas. Do tej pory Mazowsze oddało 

Wykres 9. Gminy beneficjenci „janosikowego”, w podziale na województwa, w roku 2017
Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?

dcadfaff33b7&groupId=764034 (21.03.2018r). 

 

Wyrównywanie poziome dochodów wciąż budzi w Polsce sporo kontrowersji i stanowi 

Jako przykład protestów społecznych wymienić można akcję „STOP 

Janosikowe”. Ideą akcji było wypracowanie warunków, w których pieniądze przydzielane 

z „janosikowego” byłyby rozdzielane zadaniowo, na konkretne projekty. Niektóre samorządy 

emu systemowi wpłacania daniny, szczególnie Mazowsze, które 

jako województwo jest największym udziałowcem. Najwięcej zastrzeżeń budzi sama 

określających dochody podatkowe. Uwagi odnoszą się do ich 

wybiórczości, tj. tego, że nie bierze się w nich pod uwagę wszystkich dochodów 

podatkowych, co fałszuje rzeczywistość finansową JST (Siemienkowicz 2017)

szczególną uwagę zwracał Marszałek Województwa Mazowieckiego. Pełniący tę funkcję 

Adam Struzik jest jednym z największych krytyków tej daniny. Powodem niechęci Pana 

Marszałka do „janosikowego” jest zła sytuacja województwa, spowodowana koniecznością 

dokonywania tych wpłat. Struzik twierdził: 

„Wprowadzony w 2003 r. podatek „janosikowy” to przykład wadliwie 

skonstruowanego algorytmu. Samorząd, niezależnie od tego, czy ma wpływy podatkowe, czy 

musi płacić. Wysokość „janosikowego” jest, bowiem ustalana na podstawie 

dochodów sprzed dwóch lat i nie jest uzależniona od bieżących wpływów. W efekcie 

Mazowsze zmuszone jest ciąć nie tylko wydatki, ale i inwestycje, podczas gdy inne regiony 

mogą spokojnie inwestować. Mają na to środki od nas. Do tej pory Mazowsze oddało 
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pozostałym 15 województwom 6,3 mld zł. Dla przykładu tegoroczny budżet regionu wynosi 

2,6 mld zł.”(Biuletyn Informacji Publicznej Mazowsze 2014). 

Innym problemem związanym z tą daniną jest jej sposób naliczania, tzn. na podstawie 

danych sprzed dwóch lat, co może się okazać bardzo istotne. Przekonano się o tym również  

w Warszawie, gdy w latach 2008-2010 jej dochody spadły, jednak mimo to gmina musiała 

wpłacić „janosikowe” od kwoty sprzed „kryzysu”.  

W przypadku kryzysu finansowego, przyjęte rozwiązania w obszarze procesu 

redystrybucji poziomej mogą stanowić zbytnie obciążenie budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, które zmuszone są do dokonania wpłaty. Może to rzutować negatywnie na 

sposób realizacji ich zadań inwestycyjnych oraz zmuszać jednostki do korzystania ze środków 

zewnętrznych. Do poprawy sytuacji potrzebna jest zmiana sposobu naliczania, gdyż obecnie 

jest krzywdzący dla najbogatszych regionów, np. Mazowsza (Siemienkowicz 2017). 

5. Zakończenie  

Przedstawione w artykule badania dotyczące płatników i beneficjentów podatku 

„janosikowego” uwidaczniają luki w mechanizmie redystrybucji poziomej dochodów 

jednostek samorządu terytorialnego, o których licznie wspominają krytycy tego rozwiązania. 

Samorządy generujące większośćsubwencji wpłacanej na części równoważącą i regionalną  

w dużej mierze należą do grona krytykujących. Silne finansowo samorządy przekazują część 

swych dochodów własnych na rzecz słabszych finansowo jednostek swojego szczebla,  

co hamuje rozwój oraz przeprowadzanie inwestycji na terenie regionu piastowanego. 
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Streszczenie 
Etyka edukacji zdrowotnej powinna tworzyć spójne ramy wobec zasad moralnych na tle interakcji społecznych 
w zainteresowaniu pedagogiki zdrowia. Współczesna bioetyka nie wypracowała jednak wystarczającego zasobu 
teoretycznego wobec edukacji zdrowotnej, a w większość publikacji autorzy w ogóle nie podejmują się tej 
tematyki a jeśli nawiązują do niej to bardzo rzadko i powierzchownie.  
W obecnym systemie oświaty edukacja zdrowotna nie została wyodrębniona, jako przedmiot nauczania, jednak 
wplatana jest w wiele treści nauczania stanowiąc ważny aspekt poznania- jednocześnie nie spełniając kryteriów 
oceny jak tradycyjne przyjęto dla przedmiotu szkolnego. Począwszy od wskazania elementarnej problematyki 
etyki zawodu nauczyciela i edukacji zdrowotnej w Polsce i na świecie artykuł ten ma na celu odpowiedzieć na 
pytanie, w jakim stopniu i czy w ogóle istnieje odpowiedzialności za błędną informację i działalność na szkodę 
poprzez niewłaściwe formułowanie edukacji zdrowotnej i naukowo błędnego oświadczenia w odniesieniu do 
pełnienia funkcji edukatora zdrowia.  
Artykuł w sposób istotny dla praktyki nauczycielskiej dokonuje oceny normatywnych uwarunkowań 
wykonywania zawodu edukatora zdrowia. Wskazuje na brak kodyfikacji etycznej oraz funkcji profilaktycznej 
prawa a także niskiej skuteczności ochrony i penalizacji nierzetelnego przekazywania wiedzy w zakresie 
zdrowia.   
 
Słowa kluczowe: edukacja zdrowotna, etyka, pedagogika 
 

Health education- ethics and responsibility of the health educator for 
information in public space in Poland 
 
Summary 
The ethics of health education should create a coherent framework of duty towards moral principles against the 
background of social interactions in the interest of health education. Modern bioethics, however, has not 
developed sufficient theoretical resources for health education, and in most publications the authors do not 
undertake this subject at all and if they refer to it very rarely and superficially. 
In the present education system, health education has not been separated as a subject of teaching, but it is 
intertwined in many teaching contents, constituting an important aspect of cognition - while not meeting the 
criteria for assessing how traditional was adopted for the school subject. Starting from the elementary issue of 
teacher's ethics and health education in Poland and in the world, this article aims to answer the question to what 
extent and whether there is any responsibility for incorrect information and activity to the detriment through 
improper formulation of health education and scientifically incorrect statement in with reference to performing 
the function of health educator. 
The article makes a significant assessment of the teaching practice and assesses the normative conditions for the 
health care profession. It points to the lack of ethical codification and the preventive function of law as well as 
the low effectiveness of protection and criminalization of unreliable transfer of knowledge in the field of health. 

 
Keywords: health education, ethics, pedagogy 
 
1. Wstęp 

Edukacja zdrowotna to prężnie rozwijający się kierunek pedagogiczny w dziedzinie 

nauk społecznych. Jej wymiar powszechny podkreśla wiele prac. Wskazuje się, że jest ona 

bardzo ważna z uwagi na trudne i gwałtowne bodźce, jakim musi przeciwstawiać się 

współczesny człowiek wobec otoczenia, a które wpływają pośrednio i bezpośrednio na aspekt 

jego fizyczności i sfery psychicznej, ale także duchowej i seksualnej. Czynniki te zalicza się 
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do środowiskowych, znajdujących się w obrębie biologii człowieka, jego stylu życia, pracy, 

własnych zachowań i przekonań a także opieki medycznej i profilaktyki społecznej państwa.  

Narastająca presja środowiska, aprecjacja epidemiologiczna chorób nazywanych 

,,cywilizacyjnymi” sprawia, że wiedza o zdrowiu staje się nieodłącznado wymagań 

stawianych przez społeczeństwo już na najwcześniejszych etapach edukacyjnych. Jest, więc 

odpowiedzią na potrzeby i problemy-, dzięki czemu wyłania się z pedagogiki ogólnej i stara 

ustrukturyzować w obrębie podstaw teoretycznych, metod, celów i funkcji. 

Dodatkowo, w kwestiach zdrowia, pojawia się dużo nieścisłości wyłaniających się  

z chaosu informacyjnego i nierzetelności wiedzy (w szczególności pochodzącej z mass 

mediów), która to utrwala się w społeczeństwie a w rezultacie nie sprzyja poprawie komfortu 

życia i warunków zdrowotnych ludzi, budzi niechęć do specjalistów z zakresu zdrowia.  

Tematyka etyki wykonywania zawodu edukatora zdrowia- jest omijana z uwagi na 

występowanie większej potrzeby specjalizacji w obrębie metodyki i ustalenia prawidłowego 

zakresu wiedzy powszechnej, jaka powinna być przekazywana w szkole.  Wyłania się jednak 

często, jako efekt interakcji w praktyce szkolnej i w środowisku akademickim, w sytuacji, 

gdy mamy do czynienia z negatywnymi skutkami wykonywania tej pracy- a więc gdy sama 

moralność nie jest wystarczającym czynnikiem prewencyjnym.  

Niezwykle ważne jest opracowanie zasad etycznych w tej dziedzinie z uwagi na to, że 

edukacja zdrowotna o tak szerokim zasięgu ma ścisły wpływ na kształtowanie ludzkich 

nawyków i zwyczajów- tym samym pełni istotny kierunek polityki społecznej i zdrowotnej  

a system szkolny pełni w takim układzie funkcję jednostkową- mającą największy wpływ na 

ucznia i jego środowisko rodzinne. 

W realizacji zagadnień wartościowania norm moralnych na cele rzeczywistych działań 

grupy zawodowej w społeczeństwie podkreśla się, że to czynnikiem determinującym ich 

zastosowanie jest penalizacja. Ma ona charakter nie tylko kary za przestępstwo czy 

wykroczenie, ale także występuje w postaci deliktu dyscyplinarnego- zapewniając wysoką 

jakość prowadzonej edukacji zdrowotnej w społeczeństwie i kompetencji edukatora. 

Realizacja tematyki etyki edukacji zdrowotnej skłania ku rozważaniom nad podstawami 

wykonywania zawodu pedagoga zdrowia i jego odpowiedzialności za ów pracę  

w szczególności w ramach przekazywanej wiedzy a więc doboru i szerzenia rzetelnej 

informacji naukowej.  
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2. Etyka w edukacji zdrowotnej 

Wiodący kierunek rozwoju edukacji zdrowotnej wyznacza obecnie w Polsce Woynarowska 

B. W roku 2017 podjęła się wstępnych rozważań nad etycznymi aspektami tej dziedziny 

(dokonując metody porównawczej z systemem edukacyjnym Stanów Zjednoczonych). 

Woynarowska wskazuje, że w Stanach Zjednoczonych, gdzie zawód edukatora zdrowia 

został w pełni uznany i sklasyfikowany normatywnie istnieje Kodeks etyczny (Code of Ethics 

for the Health Education Profession). Dokonuje on wewnątrz-strukturalnego podziału na 

odpowiedzialność w stosunku do: 

  społeczeństwa 

 zawodu 

 pracodawców 

A także odpowiedzialnośćzwiązaną z: 

 prowadzeniem edukacji zdrowotnej 

 badaniami naukowymi i ewaluacją 

 przygotowaniem do zawodu  

Woynarowska podkreśla, że ,, w niektórych przypadkach impulsy czyli zachęty, np. do 

zmiany zachowań zdrowotnych, pożyteczne z punktu widzenia edukatora, mogą przybierać 

postać manipulacji, przymusu, co może ograniczać wolność człowieka, jego prawo do 

błędów, i staje się kwestią etyczną”. Ponieważ nie ma ściśle zdefiniowanej odpowiedzialności 

w edukacji zdrowotnej, w praktyce polskiej nawiązuje się do zastosowania etyki medycznej 

za Niebrojem L. Należy się, zatem kierować ogólnymi zasadami: autonomii, nieszkodzenia, 

szacunku dla uczestników i sprawiedliwości (Woynarowska 2017). 

Bez względu na grupę odbiorców- dzieci i młodzież, osoby dorosłe, pacjentów, 

środowisko akademickie czy globalnie- społeczeństwo, edukacja zdrowotna ma na celu 

podniesienie, jakości życia związanej ze zdrowiem przy pomocy kształcenia i wychowania.  

W ramach edukacji największą odpowiedzialność za proces nauczania rodzi ilość  

i jakość oraz sposób przekazywania wiedzy a także wpływ na kształtowanie zachowań, które 

mogą podlegać ocenie moralnej, ale również mogą być mierzalne. Sytuacja taka rodzi nie 

tylko odpowiedzialność w dosłownym jej rozumieniu, ale także efekt zysku lub strat.  

Podążając tym tokiem myślenia, efekty mogą być definiowane dzięki równaniom 

statystyki ekonomicznej. Wynikiem takiego działania jest uwidacznianie się efektu np.  

w istnieniu dysproporcji społecznych, opłacalności wielu przedsięwzięć, wydajności pracy 

itd.  
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3. Odpowiedzialność za błędną informację, nierzetelność wiedzy i chaos 

informacyjny 

Podstawową funkcją pedagogiki jest przekazywanie wiedzy i kształtowanie oraz 

wspieranie rozwoju człowieka na wszystkich etapach jego życia. W odniesieniu do etyki  

w edukacji zdrowotnej pojawia się problem, że to właśnie sposób oraz jakość 

przekazywanych informacji wpływa bezpośrednio na zachowania człowieka, w szczególności 

ucznia, mając przełożenie na zdrowie, co rodzićmoże pewną odpowiedzialność nauczyciela 

za wykonywaną pracę.  

Edukacja zdrowotna w obecnym systemie oświatowym jest znacznie rozproszona  

w ramach wielu treści programowych. Jeśli brać pod uwagę, że w przyszłości wyłoni się ona, 

jako odrębny przedmiot nauczania to istnieje możliwość zawężenia kompetencji zawodowych 

umożliwiających pracę edukatora zdrowia- wyłączając z procesu tego lekarzy czy dietetyków 

i in. pracowników ochrony zdrowia. Wymienieni specjaliści zwykle nie posiadają do tej pracy 

adekwatnego przygotowania pedagogicznego, ale mogą stanowić funkcję pomocniczą  

i wspierającą dla pracy pedagoga. 

Ustawodawca daje wyraz szczególności rangi grupie zawodowej nauczyciela w Ustawie 

z dnia 26 stycznia 1982 r. ze zm. Karta Nauczyciela. Określa, że nauczyciel w wykonywaniu 

obowiązków zawodowych musi rzetelnie realizować zadania dydaktyczne, wychowawcze, 

opiekuńcze i wynikające ze stosunku pracy, ma wspierać ucznia w jego rozwoju oraz dbać  

o autoedukację. Ustawa ta reguluję kwestię ochrony zdrowia samego nauczyciela.   

Odbiega ona jednak od pozytywistycznej wizji zdrowia ujętej w promocji zdrowia- 

związanej z profilaktyką i zapobieganiem chorobie. Skupia sięna leczeniu czy poratowaniu 

zdrowia. W dalszej części ustawy określa się odpowiedzialność dyscyplinarną nauczyciela za 

uchybienia godności zawodu lub wynikających z niego obowiązków, nie nawiązuje zaś do 

odpowiedzialności za efekt tej pracy i rzetelności wiedzy formułowanej dla ucznia (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1189 i 2203). 

Kodeksy etyczne pełnią funkcję pomocniczą dla określania odpowiedzialności  

i konsekwencji działań nie uznanych za społecznie poprawne czy akceptowane. Brak 

jednolitego, uznanego powszechnie Kodeksu etyki dla nauczycieli zdaje się być dużym 

mankamentem biorąc pod uwagę ryzyko pracy w tym zawodzie zarówno dla nauczyciela, ale 

przede wszystkim dla ucznia. Stosowane w ustawach szczegółowych pojęć nieostrych 

stanowi o istocie rozważań nad samą wykładnią prawa w tym zakresie i może być przyczyną 

sporów na drodze sądowej (Ceranek). Stanowi to, więc podstawę dla argumentacji 

kazuistycznych. 
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Za Kęsicką K. określa się, że,,rdzeń znaczenia pojęcia opisany w abstrakcyjnej normie 

jest w swej istocie bezkontekstowy i konkretyzuje się dopiero w drodze subsumcji  

i dokonywania wykładni normy prawnej. W wykładni normy treść pojęcia ulega kontekstowej 

konkretyzacji, której wynikiem jest powstanie definicji pojęcia”(Kęsicka 2014).Zatem wydaje 

się żmudnym zadaniem konstruowanie precyzyjnego prawa w kontekście dydaktyki, 

wychowania i opieki nad uczniem. Jednak rzetelność wiedzy w odniesieniu do nauk  

o zdrowiu musi spełniać określone kryteria tak, aby cały proces nauczania, wychowania  

a nawet ewaluacji przebiegał harmonijnie do potrzeb ucznia a także akceptowanej wiedzy 

akademickiej- równie dostępnej dla każdego i utrzymującej się na pewnym minimum potrzeb 

społecznych.  

Woynarowska B. podaję, że ,,w ostatnich latach opracowywano różne propozycje zasad 

etycznych w edukacji zdrowotnej, w tym dotyczących kompetencji i standardów zawodowych 

dla budowania promocji zdrowia w Europie (Developing Competencies and Proffesional 

Standards for Health Promotion Capacity Building in Europe- CompHP)”. 

Program CompHP porusza szereg zagadnień etycznych związanych z pracą edukatora 

zdrowia, w tym precyzuję, że zasady etyczne ważne są na każdym z etapów pracy- np.  

w ramach ewaluacji i prowadzenia badań, ponieważ w sposób bezpośredni lub pośredni mają 

wpływ na człowieka, ucznia, badanego. CompHP nadaje rangę globalną standardom 

zachęcając do współpracy i koordynowania działań dla zdrowia na szczeblu 

międzynarodowym (Woynarowska B., 2017). 

Edukacja zdrowotna w Polsce będzie się prężnie rozwijać a wraz z nią będzie narastać 

potrzeba standaryzacji teorii, metod, celów a przede wszystkim norm etycznych. 

Kodeks etyczny, na którym można budować podwaliny odpowiedzialności za wiedzę 

naukową przekazywaną uczniowi, a w szerszym kontekście społeczeństwu powstał na 

podstawie The European Code of Conduct for Research Integrity, a który został ogłoszony 

przez European Science Foundation (ESF) oraz All European Academies (ALLEA).  Kodeks 

Etyki Pracownika Naukowego- Zgromadzenia Ogólnego PAN odnosi się do społeczności 

naukowej i podkreśla zależność nauki do etyki i zasad współżycia społecznego. Ma on jednak 

zastosowanie głównie do naukowców na szczeblu szkolnictwa wyższego (Komisja do spraw 

etyki, 2012). 

Ponieważ istnieje niejaka dowolność przekazywania wiedzy w zakresie edukacji 

zdrowotnej a obecnie jej standardy nie są mocno umocowane- edukatora zdrowia stawia się 

na miejscu ,,naukowca- nauczyciela wychowawcy”.  
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Zaproponowane w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego uniwersalne zasady  

i wartości etyczne w pracy naukowej, takie jak: sumienność, wiarygodność, obiektywizym, 

bezstronność, niezależność, otwartość, przejrzystość, odpowiedzialność, rzetelność, troska  

i odwaga to elementy niezbędne edukatorowi zdrowia. Kodeks ten sformułował punkt  

o nierzetelności w badaniach naukowych, określając, że: ,,nierzetelność w nauce stanowią 

przewinienia przeciwko obowiązującymi w środowisku naukowym zasadom etycznym  

i przyjętym dobrym praktykom” m. in. w odniesieniu do prawdziwości danych. 

Ocena rzetelności i celowości przekazywanej wiedzy o zdrowiu przez nauczyciela, bez 

uprzednio utwierdzonych standardów w nauce o zdrowiu, jest trudna. W skrajnych 

przypadkach źle przekazywana wiedza oraz jej treść mogą powodować kształtowanie złych 

nawyków, negatywnie wpływać na zdrowie, przyczyniać się do uszczerbku a nawet do 

śmierci. Jak wskazują badania przeprowadzone na cel pracy, nauczyciele wiedzą, że 

rzetelnym źródłem wiedzy jest literatura fachowa i akademicka. Podają także, że w pewnych 

kwestiach ufają własnemu sumieniu i doświadczeniom życiowym. Mają także pewne 

trudności w odpowiedzi na pytania uczniów w kwestii zdrowia, nie posiadają odpowiedniego 

zasobu wiedzy lub nie potrafią dopasować tej wiedzy do poziomu ucznia i jego potrzeb. Co 

więcej, uważają, że za edukację zdrowotną ponoszą odpowiedzialność, na równi, specjaliści  

z zakresu zdrowia jak i rodzina, zaś nauczyciel powinien odpowiadać w zakresie wiążącej go 

podstawy programowej i posiadanego przygotowania pedagogicznego.  

Zawód nauczyciela znalazł umocowanie w ustawie z uwagi na szczególny charakter 

zadań wobec interesu publicznego, jako zawód zaufania publicznego. W przestrzeni 

publicznej jednak w kwestii zdrowia przeplata się wiele założeń filozoficznych, a sama 

edukacja zdrowotna wykorzystuje kilka modeli. Woynarowska B. przedstawia podział modeli 

związanych z koncepcjami ukierunkowanymi na: rozwijanie umiejętności życiowych, 

zwiększanie alfabetyzmu zdrowotnego, w perspektywie salutogenetycznej, jako edukacja 

demokratyczna/ środowiskowa (Woynarowska 2017). Opieranie się na wyłącznie jednym 

modelu jest w praktyce szkolnej błędna i obarczona wieloma mankamentami.  

Odpowiedzialność jest ponoszeniem ujemnych konsekwencji z tytułu zdarzeń  

o negatywnej interpretacji prawnej i tylko wtedy jest dotkliwa dla jednostki, gdy wypełnia 

rolę wychowawczą nakładając obowiązek, karę, pouczenie itd. Wyróżnia się 

odpowiedzialność pracowniczą, zawodową, dyscyplinarną i majątkową oraz karną.  

Kodeks cywilny wskazuje, że dobra osobiste, a u ich podstawy leżąca godność, 

pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych 

przepisach, a w przypadku zagrożenia cudzym działaniem osoba taka może żądać 
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oświadczenia lub zadość uczynienia - co stanowić może podstawę do interpretacji 

negatywnych skutków przekazywania błędnej wiedzy o zdrowiu (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93). 

Rozwiązaniem rodzącym szczególną odpowiedzialność mogłoby być zaklasyfikowanie 

edukatora zdrowia do specjalistów służby zdrowia i równorzędne egzekwowanie naruszeń 

etyki, godności sumienia, działania, zaniechania a nawet zaniedbania. A więc jedną  

z propozycji może być włączenie zawodu pedagoga zdrowia do ustawy o odpowiedzialności 

zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia (Dz. U. Nr 36., poz. 332 ze zm). 

Przynależność do grupy osób wykonujących zawody medyczne stwarza przesłanki do 

oceny odpowiedzialności na podstawie uzyskanych szczegółowych kwalifikacji zawodowych 

a także wiąże się z przynależnością do grupy społecznej o określonym rozwoju 

intelektualnym, wyznaczając miejsce w społeczeństwie, warunkując prestiż oraz określając 

system wartości, norm i aspiracji.  

Kodeks Karny stanowi, że odpowiedzialność może być za czyn umyślny lub też 

nieumyślny np. wynikający z niewiedzy. Na podstawie art. 18. KK za sprawstwo ponosi 

odpowiedzialność nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony ale także ten, kto kieruje 

wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej 

osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, 

aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. Dodatkowo za 

pomocnictwo odpowiada ta osoba, która w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu 

zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając 

narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji (Dz.U. 1997 Nr 88 poz. 553). 

Podkreśla się, zatem jak ważna jest odpowiedzialność za udzielenie rady lub 

przekazanie informacji. W przypadku edukatora zdrowia wadliwa informacja lub rada może 

prowadzić do negatywnych skutków jak rozstrój zdrowia w odniesieniu do art. 157. §  

1 KK.Za przykład można podać namawianie do i kreowanie chudości, jako wyznacznika 

zdrowia i powodzenia społecznego- prowadzącego do zwiększenia się wśród młodzieży 

zaburzeń odżywiania jak bulimia czy anoreksja. 

Znaczącym problemem jest ustalenie odpowiedzialności za nierzetelną informację 

przekazywaną w procesie kształcenia i wychowania w zakresie zdrowia, jeśli nie doszło do 

widocznej szkody. Wydaje się, zatem, że odpowiedzialność za przekazywanie nierzetelnej 

wiedzy, tworzenie chaosu informacyjnego, wprowadzanie w błąd poprzez fake news  

w polskim ustawodawstwie jest znikoma. Sytuacja taka wymaga interwencji ze strony aparatu 

państwowego celem zapobiegania wymienionym negatywnym skutkom i zmiany podejścia do 
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wykonywania zawodu edukatora zdrowia, jako obarczonego nie tylko społecznym 

poważaniem i profesjonalizmem, ale i odpowiedzialnością. 

4. Wnioski 

Etyka w edukacji zdrowotnej będzie się stale rozwijać, poruszone dotychczas 

rozważania mogą być wstępem do szerszych dyskursów i utworzenia odrębności zawodu 

pedagoga zdrowia oraz utworzenia stosownego Kodeksu Etyki. Współczesny system 

oświatowy, polityka społeczna oraz prawo uwzględniają potrzebę kształcenia  

i wychowywania człowieka w kwestiach zdrowia. Zauważalna staje się potrzebautworzenia 

standardów kompetencji, kwalifikacji i wzorców wiedzy. Obecnie odpowiedzialność za 

nierzetelne przekazywanie wiedzy z zakresu zdrowia w Polsce jest znikoma. Uwidacznia się 

ona w momencie skrajnych przypadków wskazanych przez ustawodawcę, gdy zdrowie to jest 

zagrożone działaniem lub zaniechaniem drugiej osoby i prowadzi do niejednokrotnie 

nieodwracalnych skutków- kalectwa, utraty i uszczerbku na zdrowiu czy śmierci. Prawo  

w tym zakresie odnoszące się wyłącznie do następstw nie spełnia pełnej roli profilaktycznej  

i wychowawczej.   
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Streszczenie 
Treści edukacji zdrowotnej we współczesnym systemie prawno- oświatowym są rozproszone jednak 
uwzględnienie problematyki zdrowia człowieka stało się konieczne ze względu na wzrost zachorowalności na 
choroby cywilizacyjne dzieci i młodzieży, ale i społeczeństwa w ogóle.   
Z uwagi na wzrastające zainteresowanie edukacją zdrowotną i promocją zdrowia w środowisku nauczycielskim 
jak i w placówkach oświatowych dokonano analizy, w jaki sposób prawo kształtuje realizację treści 
edukacyjnych na wybranych etapach szkolnych. Sprowadza się to do problemu czy obowiązujące regulacje 
prawne sprzyjają realizacji edukacji zdrowotnej czy też nie.  
Artykuł jest przeglądem informacji o umiejscowieniu i znaczeniu edukacji zdrowotnej w treści dyrektyw 
szczegółowych z zakresu prawa oświatowego w Polsce. Zwraca się uwagę na zróżnicowanie wpływu 
nauczyciela na dowolność pracy w zakresie edukacji zdrowotnej na etapie wychowania przedszkolnego, 
edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej. Uwydatnia pozytywny jak i negatywny zarys problematyki wskazując m. 
in. na powtarzalność treści w ramach różnych przedmiotów, ale również na brak samodzielnego przedmiotu - 
edukacja zdrowotna w systemie szkolnym.  
 
Słowa kluczowe: edukacja zdrowotna, podstawa kształcenia ogólnego, szkoła  
 

Health educationin in the legal and educational system. Outline of the 
problem 
 
Summary 
The content of health education in the contemporary legal and educational system is scattered, however, the 
inclusion of human health issues has become necessary due to the increase in the incidence of childhood and 
youth civilization diseases and society in general. 
Due to the growing interest in health education and health promotion in the teaching environment as well as in 
educational institutions, an analysis was made of how the law shapes the implementation of educational content 
at selected school stages. It boils down to the problem whether applicable legal regulations favor the 
implementation of health education or not. 
The article is a review of information on the location and importance of health education in the content of 
specific directives in the field of education law in Poland. Attention is drawn to the diversity of the teacher's 
influence on the freedom of work in the field of health education at the stage of pre-school education, early 
childhood and school education. Empha sizes positive and negative outlines of the problem by indicating, among 
others on the repetitiveness of content in various subjects but also on the lack of an independent subject - health 
education in the school system. 
 
Keywords: health education, basis of general education, school 
 
1. Wstęp 

Zdrowie jest wartością dla każdego człowieka i zasobem społecznym umożliwiającym 

prawidłowe funkcjonowanie w każdym aspekcie życia.  

Realizacja działań wychowawczo- edukacyjnych w aspekcie zdrowia daje możliwość 

wpływania na prozdrowotne nawyki i zachowania już na wczesnych etapach wychowania 

przedszkolnego, wczesnoszkolnego czy szkolnego. W perspektywie długoterminowej ma to 

zapewnić zwiększenie komfortu życia społeczeństwa i znajduje się w zainteresowaniach 

polityki zdrowotnej oraz profilaktyki społecznej. 
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Współczesny system prawno- oświatowy uwzględnia edukację zdrowotną w podstawie 

programowej jednak nie zapewnia jej odrębności przedmiotowej, co skłania do podjęcia 

analizy, w jakim zakresie aparat państwowy wpływa na realizację i udostępnienie wiedzy 

dzieciom i młodzieży szkolnej a także koordynację pracy nauczyciela i szkoły.     

Realizacja podstawy programowej ma w realny sposób zaspokoić wymagania uczniów 

korzystających z usług szkoły pod względem wymaganej wiedzy i umiejętności. Rozbicie 

edukacji zdrowotnej w ramach różnych przedmiotów i etapów szkolnych może wiązać się  

z wieloma konsekwencjami praktycznymi a więc bezpośrednio odbijać się, na jakości 

nauczania. 

2. Edukacja zdrowotna we współczesnym systemie prawno- oświatowym 

Fundamentalny dla całego procesu rozwoju, wychowania i dalszego a nawet 

całożyciowego kształcenia jest etap przedszkolny i szkoły podstawowej. To w tym okresie 

rozwoju biologicznego i emocjonalnego- w życiu człowieka dokonują się największe zmiany 

wychowawcze i kształtujące szereg nawyków oraz wizji rozumienia i interpretacji 

otaczającego świata. Wpływają one na całe dalsze życie- dojrzewanie i dorosłość. 

Zgodnie z powyższym należy uznać za zasadne zachowanieogólnego charakteru 

obecnego systemu szkolnictwa.W celu całościowego omówienia miejsca edukacji zdrowotnej 

w systemie oświatowymwykorzystano obowiązujące podstawy programowe- dla wychowania 

przedszkolnego oraz szkoły podstawowej. Opisano, więc formy realizacji obowiązkowych 

zajęć wychowania fizycznego a takżesposoby realizacji edukacji dla bezpieczeństwa. Ponadto 

wykraczając poza edukację zdrowotną odniesiono się do ustaw szczegółowych związanych ze 

społeczną promocją zdrowia oraz świadczeń zdrowotnych. 

Woynarowska B. podkreśla, że zdrowie jest zasobem dla jednostki i społeczeństwa oraz 

jest jedną z wartości dotyczących niezbywalności prawa do poszanowania człowieka- 

jednocześnie jest zależne od wielu czynników systemowych. W studium nad zdrowiem 

publicznym i medycyną kliniczną Woynarowska zwraca uwagę na to, że: ,,zdrowie publiczne 

to nauka i sztuka zapobiegania chorobom, przedłużania życia i promowania zdrowia przez 

zorganizowany wysiłek społeczeństwa” (Woynarowska 2017). Można zatem dokonać analizy 

w jaki sposób aparat państwowy wpływa na organizację edukacji zdrowotnej w przedszkolach 

i szkołach. Należy postawić zasadnicze pytanie: czy obowiązujące regulacje prawne sprzyjają 

realizacji edukacji zdrowotnej czy też nie? 
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 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej a edukacja zdrowotna 

Ogólny cel wychowania przedszkolnego podkreśla ważność zadań profilaktyczno- 

wychowawczych. Wśród aspektów mających przygotować dziecko do etapu szkolnego 

wymienia się m. in.: kształtowanie umiejętności odpoczynku, zabawy, integracji sensorycznej 

czy rozwoju umiejętności życia grupie.Są to kwestie niezbędne dla prawidłowego rozwoju  

i mają związek ze zdrowiem fizycznym jak i psychicznym.  

W podstawie programowej położony jest nacisk na działania prozdrowotnegdyż uważa 

się, że dziecko w procesie wychowania przedszkolnegopowinno mieć tworzone sytuacje 

sprzyjające rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania  

o zdrowie, sprawności ruchowej i bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. Dodatkowo w przedszkolu dziecko nabiera umiejętności rozumienia emocji, 

uczuć własnych i innych ludzi oraz dbania o zdrowie psychiczne.W ustawie wskazuje się na 

szczególną aktywność związanąz objęciem nauczaniem dzieci niepełnosprawnych, co stanowi 

odrębne, złożone zagadnienie związane w sposób bezpośredni i szczególny z promocją 

zdrowia. Sama ,,niepełnosprawność” wynika już z jednostkowego ubytku zdrowia i w ramach 

kompensacji obejmuje się kwestie nauczania i opieki dostosowując je do ucznia i jego 

możliwości, potrzeb i uzdolnień.  

Wśród efektów wychowania fizycznego, w wychowaniu przedszkolnym, wymienia się 

m. in: umiejętność zgłaszania potrzeb fizjologicznych i dbania o higienę oraz wykonywanie 

czynności samoobsługowych. Dziecko potrafi zakomunikować potrzebę zarówno ruchu jak  

i odpoczynku; w tym wie, jaki ruch sprzyja dobremu samopoczuciu i prawidłowej postawie 

ciała. Podkreśla się również umiejętności i czynności w obszarze emocjonalnego a także 

społecznego rozwoju dziecka (Dz.U. 2017 poz. 356). 

 Edukacja zdrowotna w dopuszczalnych formach realizacji obowiązkowych zajęć 

wychowania fizycznego 

Szkoła podstawowa ma stanowić dla dziecka fundament wiedzy, umiejętności, 

przystosowania się i poznania świata a także samorozwoju.  

System szkolnictwa dzieli szkołę podstawową na 2 etapy:  

 edukację wczesnoszkolną- od I do III klasy szkoły podstawowej, 

 klasy IV- VIII szkoły podstawowej. 

Każdy z etapów oparty jest o powszechnie uznane wartościzwiązane ze zdrowiem: jak 

szacunek do siebie samego i innych, wszechstronny rozwój osobowy, kształtowanie postaw, 

zachęcenie do samokształcenia itd.  
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Rozporządzenie MEN w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć 

wychowania fizycznego [Dz. U. z 2017, poz.1322] wprost wskazuje, że ważnym aspektem 

kształtującym osobowość dziecka w życiu szkolnym są: praca w zespole i aktywność 

społeczna a także aktywny udział w życiu lokalnym. W aspekcie edukacji zdrowotnej idealną 

formą aktywizacji i wychowania do zdrowia w ujęciu społecznym i aktywności lokalnej są 

Szkoły Promujące Zdrowie, wpisujące się w realizację programu na zasadzie ,,zamka  

i klucza”. 

W preambule podstawy programowejwskazano, że,,ważną rolę w kształceniu  

i wychowaniu uczniów w szkole podstawowej odgrywa edukacja zdrowotna. Zadaniem szkoły 

jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań 

higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, a ponadto ugruntowanie 

wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej,  

a także stosowania profilaktyki”. 

Ustawodawca posługuje się w treści dyrektywy ciekawym określeniem zajęć 

wychowania fizycznego jako ,,trening zdrowotny” podkreślając jego ważny cel prozdrowotny 

a więc ukierunkowany głównie na profilaktykę i zapobieganie a nie nasamo leczenie. 

Dodatkowo zwrócono uwagę, że wychowanie fizyczne ma prowadzić do wyboru 

najodpowiedniejszej formy aktywności ruchowej na całe życie, co uwidacznia rolę edukacji 

zdrowotnej, jako procesu nie tylko zaplanowanego ze strony władz oświatowych, ale 

indywidualnego i całożyciowego. Odniesienie do ,,treningu” wskazuje na potrzebę 

regularności pracy własnej i podkreślenie, że zdrowie się zdobywa w procesie doskonalenia- 

dodatkowo nie jest ono niewyczerpywalne.  

Należy podkreślić większą dowolność realizacji edukacji zdrowotnej przez nauczyciela 

wychowania przedszkolnego niż uczącego w szkole podstawowej.  

Rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć 

wychowania fizycznego, nawiązuje do edukacji zdrowotnej w następującej treści: 

 zajęcia dla klas IV-VIII są realizowane np. w formie rekreacyjno- zdrowotnej, 

 warunkiem realizacji przedmiotu jest realizacja bloku: bezpieczeństwo w aktywności 

fizycznej, kompetencje społeczne a także edukacja zdrowotna (Dz. U. z 2017, 

poz.1322). 

W aspekcie zalecanej edukacji zdrowotnej nauczyciel ma rozumieć, że najważniejszym 

celem jest umiejętność dbałości o zdrowie i przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym, co 

wynika wprost z brzmienia i kontekstu obowiązującego prawa. Jest to również efektem 

społecznej presji w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne i wychowawcze oraz pojawiające się 
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podczas życia problemy. Dodatkowo wspieranie kompetencji społecznych wpływa 

pozytywnie na rozwój poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi.  

W ramach bloku edukacji zdrowotnej w programie wychowania fizycznego uczeń ma przede 

wszystkim uświadomić sobie, że jego życie jest wartościowe, styl życia powinien sprzyjać 

zdrowiu, człowiek powinien być aktywny tak, aby jak najdłużej zachować pełną sprawność  

i komfort. 

Tab. 1. Szczegółowy zakres wiedzy i umiejętności- dla edukacji zdrowotnej zgodny z Rozporządzeniem  
w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, źródło: Wrocławskie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

Edukacja zdrowotna w Rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć 
wychowania fizycznego 
 W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń:  
Klasa 
IV 

1) opisuje jakie znaczenie ma aktywność 
fizyczna dla zdrowia;  

2)  opisuje piramidę żywienia i 
aktywności fizycznej;  

3) opisuje zasady zdrowego odżywiania; 
4) opisuje zasady doboru stroju do 

warunków atmosferycznych w trakcie 
zajęć ruchowych; 

1) przestrzega zasad higieny osobistej i 
czystości odzieży;  

2) przyjmuje prawidłową postawę ciała w 
różnych sytuacjach; 

Klasa 
V- VI 

1) wyjaśnia pojęcie zdrowia;  
2) opisuje pozytywne mierniki zdrowia; 
3) wymienia zasady i metody hartowania 

organizmu;  
4) omawia sposoby ochrony przed 

nadmiernym nasłonecznieniem i niską 
temperaturą;  

5) omawia zasady aktywnego 
wypoczynku zgodne z rekomendacjami 
aktywności fizycznej dla swojego 
wieku (np. WHO lub UE);  

1) wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk 
prawidłowej postawy ciała w postawie 
stojącej, siedzącej i leżeniu oraz w czasie 
wykonywania różnych codziennych 
czynności;  

2) wykonuje ćwiczenia oddechowe i inne o 
charakterze relaksacyjnym; 

3) podejmuje aktywność fizyczną w różnych 
warunkach atmosferycznych; 

Klasa 
VII – 
VIII 

1) wymienia czynniki, które wpływają 
pozytywnie i negatywnie na zdrowie i 
samopoczucie oraz wskazuje te, na 
które może mieć wpływ;  

2) omawia sposoby redukowania 
nadmiernego stresu i radzenia sobie z 
nim w sposób konstruktywny;  

3) omawia konsekwencje zdrowotne 
stosowania używek i substancji 
psychoaktywnych w odniesieniu do 
podejmowania aktywności fizycznej; 

4) wymienia przyczyny i skutki otyłości 
oraz nieuzasadnionego odchudzania się 
i używania sterydów w celu 
zwiększenia masy mięśni;  

5) wyjaśnia wymogi higieny wynikające 
ze zmian zachodzących w organizmie 
w okresie dojrzewania; 

1) opracowuje rozkład dnia, uwzględniając 
proporcje między pracą a wypoczynkiem, 
wysiłkiem umysłowym a fizycznym 
rozumiejąc rolę wypoczynku w 
efektywnym wykonywaniu pracy 
zawodowej; 

2) dobiera rodzaj ćwiczeń relaksacyjnych do 
własnych potrzeb;  

3) demonstruje ergonomiczne podnoszenie i 
przenoszenie przedmiotów o różnej 
wielkości i różnym ciężarze; 

W wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej ilość czasu poświęcona na edukację 

zdrowotną nie jest duża, mimo, iż treści zdrowotne zazębiają się w wielu dziedzinach i innych 
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rozporządzeniach podstaw programowych jak: biologia, wos, przygotowanie do życia  

w rodzinie, religia lub etyka i in.  

Największy nacisk na edukację dla zdrowia kładzie obecnie: podstawa kształcenia 

ogólnego przedmiotów: wychowanie fizyczne oraz edukacja dla bezpieczeństwa. 

Zdecydowanie większą rolęprzypisuje się edukacji zdrowotnej na etapie klas IV- VIII 

niż w edukacji wczesnoszkolnej, realizowanych jest więcej zagadnień, są one bardziej 

szczegółowo opisane, co pomaga nauczycielowi w przygotowaniu dopasowanych do ucznia 

treści i materiałów. Zakres wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji zdrowotnej podczas 

realizacji podstawy dla wychowania fizycznego wskazano w powyższej tabeli. 

Kwestią dyskusyjną jest czy edukacja zdrowotna powinna być powierzona 

nauczycielowi wychowania fizycznego. Wśród nauczycieli tych dyskutuje się o trudności 

przejścia z modelu nauczania przedmiotu praktycznego do teorii zdrowia.  

Co ciekawe, w przeprowadzonym badaniu ankietowym, sami uczniowie wskazują, że 

nie są zainteresowani lekcjami o zdrowiu w obecnym kształcie a zajęcia podobają im się, gdy 

prowadzi je gość specjalny (jak lekarz, dietetyk czy pielęgniarka) lub nauczyciel biologii- nie 

zaś nauczyciel wychowania fizycznego. 

Należy nadmienić, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje reformę 

podstawy programowej dla wychowania fizycznego uwzględniając w niej kształcenie ogólne 

dla szkoły branżowej I stopnia, co daję nadzieję na kontynuację edukacji zdrowotnej  

i zwiększenie potencjału zdrowotnego społeczeństwa. Budzi to także nadzieję nad 

doskonaleniem grona nauczycieli wychowania fizycznego dla metodyki edukacji zdrowotnej. 

 Edukacja dla bezpieczeństwa- elementy edukacji zdrowotnej  

W realizacji edukacji dla bezpieczeństwa, jako nowego przedmiotu w szkole, 

uwzględniono następujące zagadnienia związane z edukacją zdrowotną: 

 Pierwsza pomoc przedmedyczna i przygotowanie do działania ratowniczego 

 Wiedza o przyczynach skutkach i możliwościach radzenia sobie z różnorodnymi 

zagrożeniami zdrowia- w sytuacjach kryzysowych  

 Wpływ promieniowania jądrowego na człowieka i zwierzęta(Dz.U. 2009 nr 139 poz. 

1131). 

Podstawa programowa edukacji dla bezpieczeństwa wprowadza, jak inne wymienione 

w poprzednim punkcie przedmioty, zagadnienia związane ze zdrowiem, ale z większym 

naciskiem na kształtowanie postaw wobec udzielenia pierwszej pomocy i radzeniem sobie  

w sytuacjach kryzysowych.  
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Zarówno bezpieczeństwo jak i zdrowie są dla człowieka najwyższymi wartościami. Nie 

zostały one jednak uwzględnione w podstawie programowej równorzędnie. 

Z jednej strony utworzenie przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa zdaje się być 

koniecznością w obecnym kształcie polityki światowej i wydarzeń związanych  

z zagrożeniami w tym terroryzmem czy cyberprzestępczością. Jednak profilaktyka 

przestępczości związanej z nowymi technologiami wydaje się być nowym i trudnym 

zadaniem w środowisku szkolnym, w szczególności w aspekcie wykrywania. 

Z drugiej zaś strony uwidacznia się fakt, że edukacja zdrowotna rozdrobniona jest  

w ramach wielu przedmiotów. Tendencja do dzielenia wiedzy o zdrowiu w ramach 

określonych bloków tematycznych i jako ogólnych zaleceń- nie pozwala nadać jej rangi 

samodzielnego przedmiotu. W związku z tym nie jest możliwe dokonywanie oceny wiedzy 

ucznia w tym zakresie.Powoduje to konieczność stosowania szczególnych metod 

edukacyjnych- w większości aktywizujących. 

3. Wnioski  

Uczniowie oraz ich środowiska rodzinne borykają się z coraz większymi problemami 

zdrowotnymi. Opieka państwa staje się niewystarczająca w stosunku do dzieci i młodzieży  

w szczególności w pomocy emocjonalnej, psychologiczno- pedagogicznej i terapii.  

Poszukiwane są inne możliwości prowadzenia profilaktyki zdrowia w placówkach 

oświatowych. Jedną z propozycji z ramienia Ministerstwa i niektórych gmin jest 

wprowadzanie do szkół gabinetów dentystycznych.  

W przypadku, gdy szkoła miałaby realizować takie przedsięwzięcie, musiałaby wyjść 

poza jej podstawowe cele- kształcenia, wychowania i opieki. Może prowadzić to do tworzenia 

sytuacji, w której dziecko czy uczeń występuje w roli pacjenta. Istotne jest, zatem 

zastosowanie aktów prawnych wykraczających poza podstawy programowe pod względem 

czynnego prowadzenia profilaktyki, bilansu zdrowia i zadań edukacyjnych. np. w ramach 

kontroli stomatologicznej, oceny nadwagi czy występowania skoliozy.  Skłania to jednak do 

rozważań o legalności, tworzenia ram prawnych i kształtowania odpowiedzialności szkoły 

organizującej takie świadczenia (Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1133 i Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1139 

oraz Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135). 

Edukacja zdrowotna jest szansą na realne podniesienie, jakości życia ludzi. Jej 

realizacja powinna odbywać się w placówkach oświatowych, na każdym etapie nauczania. To 

szkoła jest jednostką wyspecjalizowaną dla rzetelnego nauczania, wychowania  

i kształtowania prawidłowych nawyków zdrowego stylu życia. 
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W podstawach programowych dla różnych przedmiotów, wykraczających poza 

podstawę dla wychowania fizycznego i edukację dla bezpieczeństwa, zauważa się 

powtarzanie treści programowych. Jest to wynikiem braku odrębności edukacji zdrowotnej, 

jako przedmiotui umieszczaniem jej w poszczególnych przedmiotach podstawowych, co 

wiąże się z brakiem precyzyjnej analizy tego zagadnienia.  

Taka sytuacja może prowadzić do znużenia uczniów tematyką zdrowotną  

i w konsekwencji zniechęcać do nauki w tym obszarze lub ,,spychać ją” na margines 

ważności wobec innych przedmiotów, traktowaniem wybiórczo jej zagadnień czy brakiem 

konsekwentnej realizacji przez szkołę czy przedszkole.  

4. Literatura 

Woynarowska B., 2017. Edukacja zdrowotna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2017 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie 

dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U.  

z 2017, poz.1322) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących 

wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego 

rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach 

świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U.  

z 2017, poz.1117) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu 

realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1131) 

Rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1133) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1139) 



 

317 
 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135) 

  



 

318 
 

Przyjęcie i wdrożenie systemu „Zarządzanie relacjami z klientami”- 
założenia teoretyczne dla organizacji turystycznych 

Katarzyna Tomecka (1) 

 
1 Katedra Badań Konsumpcji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  
Katarzyna Tomecka: katarzyna.tomecka@edu.uekat.pl 
 
Streszczenie 
W dzisiejszym niezwykle konkurencyjnym środowisku wysoka jakość świadczonych usług oraz satysfakcja 
klientów stają się jednymi z najważniejszych czynników sukcesu każdej organizacji. W celu usprawnienia  
i doskonalenia procesu pozyskiwania i utrzymania klientów, zachowania ich wysokiego poziomu zadowolenia 
oraz lojalności, a przede wszystkim ich rentowności, organizacja powinna koncentrować się na budowaniu, 
zarządzaniu i utrzymaniu relacji ze swoimi klientami. Organizacja turystyczna poprzez wdrożenie 
zaawansowanego systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM) jest w stanie lepiej zrozumieć oczekiwania 
turystów, dokładniej rozpoznawać ich potrzeby, a jednocześnie o wiele efektywniej zarządzać relacjami  
z klientami i na bieżąco monitorować ich poziom satysfakcji. W oparciu o metodę krytycznej analizy literatury 
nad tym jak organizacje turystyczne zarządzają swoimi relacjami z klientami, celem niniejszego artykułu jest 
przedstawienie istoty wdrażania CRM w branży turystycznej. Zaproponowana została koncepcja dla systemu 
CRM obejmująca minimalne zalecane wymagania procesowe w szczególności charakterystyczne dla organizacji 
turystycznych. Przedstawione wyniki wskazują praktyczne rozwiązania zarówno dla oceny wdrażania systemu 
CRM, jak i dla skutecznej realizacji strategii. 
 
Słowa kluczowe: Zarządzania relacjami z klientami, wdrażanie CRM, organizacja turystyczna, zadowolenie 
konsumentów 
 

The CRM system adoption and implementation–a theoretical framework 
for travel organizations 
 
Summary 
In today’s intensely competitive environment, the high service quality and customer satisfaction are the strategic 
factors for the success of any organization. In order to improve customer relations, satisfaction, loyalty and most 
importantly customer profitability, the organization should concentrate on building, developing and managing a 
healthy relationship with its clients. By adopting advanced Customer Relationship Management (CRM) system, 
travel organizations can have a better understanding of their customers’ expectations, recognize their needs, 
manage the customer relationship more effectively and monitor the level of satisfaction on day to day basis. 
Based on review of the literature over how the travel organizations manage their relationship with customers, the 
article presents an explanatory study of the CRM implementation in the travel industry, and proposes the 
framework for CRM processes which suggests the specific minimum requirements identified specially for travel 
organizations. The research outcomes provide practical resolutions for both CRM system adoption and 
successful strategy implementation. 
 
Keywords: Customer Relationship Management, CRM implementation, travel organization, customer 
satisfaction 
 
1. Introduction 

In the rapidly changing business environment characterized by technological innovations, 

high competition and increasingly demanding customers, travel organizations need to find and 

use innovative techniques and effective strategies as key sources of competitive edge in order 

to survive and grow on the market. Customer Relationship Management practice could be  

a solution for success as it is considered as one of the most important methods of establishing 

a competitive advantage within travel organizations. However, many organizations are 

unprepared for CRM system and often find its application very challenging and therefore 
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sometime even ineffective. Attempts to adopt CRM practices before the organization is ready 

might result in overall implementation failure. Successful CRM implementation is unlikely 

unless the travel organization is fully ready both strategically and operationally for its 

adoption. Based on extensive review of relevant literature on CRM strategies, the article 

provide a descriptive study of its adoption in the travel organizations and suggest the 

framework for a successful CRM solutions. The research outcomes present effective approach 

for CRM system adoption and strategies implementation. 

2. Customer Relationship Management  

There are many different ways the term customer relationship management has been applied 

and defined. Wand and Fesenmaier (2004) conclude that CRM is “a business strategy that 

involves the combinations of people, processes and technology across all customers touch 

points, including marketing, sales and customer service”. The main aim of CRM is to direct 

both organizations and firms to perform better and to provide their clients something more 

than just a simple product delivery. Customers could receive a benefit offer such as higher 

level of service, cost savings or a greater customer delight from a personalized experience or 

customized product. Organization better performance could be measured as a profitability, 

which includes more frequent purchases, greater profit margins, lower marketing expenses 

and labor costs, more dependency on both technology and the internet for marketing exposure 

(Vogt 2011). 

Zablah, Bellenger and Johnston (2004) states that CRM is conceptualized in five ways. In the 

first place CRM is referred to as a strategy that differentiates customers based on their 

probability and loyalty. Secondly, CRM is seen as an advanced technological instrument for 

collecting, storing, processing, analyzing and disseminating information and customer 

knowledge. Such data increases the organization’s ability to properly respond to individual 

customer’s expectations and needs. Thirdly, CRM is defined as a capability that is represented 

by the mix between both customer knowledge and the great skills to develop, improve and 

maintain effective customer relationship. In the fourth conceptualization, CRM is a process of 

building, managing and improving interactions, as well as most productive, beneficial and 

efficient long term relationship with customers. Finally CRM is identified as a philosophy, 

which is focused primarily on initiating, maintaining and enhancing strong customer 

relationship (Vallabh i in. 2015). 

Payne and Frow (2005) suggest that CRM could be defined from three different perspectives. 

First perspective states that it is a technology solution that aims to optimize targeting effort by 

extending different databases and sale forces automation tools to effective bridge marketing 
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and sales functions. Secondly, CRM is described as a technology application that provides 

organization a special interface between its customers and different types of customer touch 

points such as service personnel, sales people, Internet websites or call centers. The 

application of CRM involves collecting, storing and analyzing data on organization’s 

customer patterns, interpreting their behaviors, as well as developing predictive models, 

responding with accurate and timely customized communications and delivering value of 

services or products to individual customers. Defined strategically third perspective of CRM 

could be seen as a cross-functional integration of operations, processes, marketing and people 

capabilities enabled through technology and information. This perspective aims to create and 

deliver value for selected customers at a profit thought the cooperation of the business and 

customer strategy. Identification of relevant customers, analysis of their profitability and set 

of customer objectives per individual customers and per segment are required for the 

customer strategy, while business strategy involves organization’s mission, vision and 

objectives, analysis of the environment and analysis of organizations culture in terms of 

organizational value and policy. The value creation process determines what value the 

organization is willing to provide to its customers and receive from its customers and 

manages this exchange (Vallabh i in. 2015). 

3. CRM implementation in travel organizations 

Implementation of CRM is a complex process for the travel organization and requires 

combination of high level of knowledge, skills, resources and experience. Travel 

organizations are implementing CRM practices in order to be ahead of the new tourist 

preferences, increase revenues and also achieve competitive advantages on the market. Before 

travel organization invests its resources in CRM system, it is essential to examine its readiness 

to compete with competitors based on CRM system. The level of available technological 

resources supporting CRM adoption defines organizational CRM readiness according to 

Raherla and Hu (2008) while Gentle (2002) describes it as an ability of the organization to 

absorb CRM into its day to day operations based on its current level of maturity in terms of 

processes, systems, technology and customers.  

Santos (2008) lists four different components: an appropriate organizational structure, data 

utilization for customer management, relationship marketing, and central database and data 

mining as necessary elements for CRM adoption. A relevant organizational structure is related 

to competent personnel with sufficient knowledge of marketing, IT and technology. The 

strategic factor- relationship marketing puts an emphasis on building depth, long-term 

relationship with customers and at the same time recognizes the information ‘s technology 
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role as a complex tool to achieve this goal. The third component- database and data mining-

refers to appropriate tools, which organization uses for data mining in order to identify similar 

customers profiles and behaviors, explore relationships, patterns and functions between 

customers. Specially design database is the used to identify, prioritize and manage the target 

segments and its customers, what allows better utilization of the data for marketing and 

customer management purposes. 

Slow and toilsome CRM application in travel organization requires a certain period of time in 

which organization will recognize its capability and potential, as well as importance of CRM 

application in tourism sector (Ivanovic i in. 2011). There are a number of limiting factors that 

potentially influence its application. The ineffective allocation and distribution of financial 

resources, as well as poor quality IT equipment are the main barriers. Lack of additional 

services and facilities which could be a base for monitoring the behavior and needs of 

customers together with a poorly used information system are another factors limiting the 

application of CRM in travel organizations. Specially trained personnel and designed software 

are essential to create an integrated system. As personnel stays in direct contact with tourists, 

disclosing their expectations and needs, human resources are considered as fundamental 

factor for enforcement of CRM system in the travel organization. At the outset of the process 

it is necessary to train the employees and improve their knowledge and practice skills specific 

to travel organizations and familiarize them with the adoption of new technology and work 

organization. Implementation of CRM system requires a great amount of financial expenses 

and qualified personnel, which is responsible for planning, monitoring, coordinating and 

managing all activities related to the process of implementation. 

Goel, Singh and Shrivastava (2011) distinguish numbers of critical factors for successful 

CRM implementation in travel organization. They include: 

 set of realistic, achievable and measurable goals that support the business strategy of 

the organization, 

 confirmation of strategic management in planning and achieving previously set goals, 

 creation and collection of valuable and appropriate information needed to develop and 

implement new business processes in the organization, 

 precisely defined limits with relevant and measurable indicators, 

 provision of training and other forms of professional development available for all 

employees who are involved in implementing CRM processes. 
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The success or failure of CRM systems implementation is dependent on travel organization 

specific goals and strategies. If there are no defined objectives, there will not be a single CRM 

process derived or implemented well in the organization (Ivanovic i in. 2011). With aim to set 

affective and realistic goals of CRM, travel organization needs to consider the number of 

questions on which needs to have clear answers: Why exactly it needs the CRM system? 

What is functioning well? What causes poor operating or not operating of current business 

system? What are the crucial points in existing system? Which existing processes will be 

integrated into new CRM system? Where the time and effort could be saved? Where is the 

possibility to save financial and other resources? (Dascalos 2009). The answers to those 

questions will help to define successful and rewarding CRM solutions. 

According to Varajao and Cruz Cunha (2016) the most common benefits of the introduction 

of the CRM system in the travel organization, additionally to increasing overall customer 

satisfaction and loyalty, are: 

 creation and development of customized products and services, 

 attraction and retention of new travelers and keep the old, loyal ones, 

 integration of the processes and marketing, 

 improvement of efficiency based on sales and relationship marketing practices, 

 improvement of business processes and productivity that leads to increase business 

results, 

 reduction of sales and after sales costs, 

 analysis of current competition on the market and entering in new markets, 

 improvement of information quality, 

 open access to accurate and consistent information within the organization, 

 historical information and records of interactions between organization and its 

customers. 

CRM implementation as a strategy is a complex and demanding process for the organization. 

It requires hard work to be successful. Despite the benefits CRM application holds for both 

travel organization and customers, there is a high failure rate for CRM resulting from endless 

challenges, circumstances and conditions. There are various reasons of failure in CRM 

adaptation but most of them is caused by issues with the quality of complex data, strategy and 

business objectives, integration and alignment of organizational processes, organization size 

and age, management’s support and commitment, staff and managerial IT skills, IT 
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integration and infrastructure, customer-management orientation, customer data 

infrastructure, classification and quality (Alshawi, Missi, Irani, 2011). 

4. Crucial steps for a successful CRM implementation 

In order to redefine both business objectives and development strategies, CRM system needs 

to be constantly improved and adapted to changing tourists expectations. For the purpose of 

CRM system successful implementation in organization, Dascalos (2009) specified seven 

steps for a successful implementation and divided them into two phases. 

Phase 1: Analysis and Strategy 

1. Strategy- the success or failure of CRM strategy mainly depends on how clearly the 

travel organization defined their business objectives and strategies. 

2. Evaluation- understanding of existing processes helps to determine effective and 

ineffective practices in the future process. Automating effective practices results in  

a successful CRM solutions, while automating ineffective practices leads to a CRM 

implementation failure. 

3. Enhancement- process enhancements are established by considering the system as  

a whole and then analyzing how each single component of the CRM strategy is related 

to other. Fully integrated and completely automated CRM strategy has number of 

clients various touch points. 

4. Review- gathering the crucial information helps to document the business 

requirements. If travel organization has the accurate data, it is able to define the 

necessary CRM solution, plan its implementation, test it and track system completion. 

Travel organization can avoid selecting the wrong CRM business package supplier 

only if carefully establish its final strategy and automation potential. 

Phase II: Implementation and development 

5. Infrastructure- once the organization has clearly defined strategy and completed the 

four steps from phase 1, it can implement and deployment the new CRM system but 

first need to consider the necessary infrastructure needed to support this system. 

Answer to following questions helps to determine the infrastructure requirements: 

What type of servers should be used? What level of security is needed? Which type of 

database should be used? Who is going to maintain, support and develop the system? 

Are internal IT/IS departments able to support the used software and hardware or 

organization should use an external application service provider? In-house system 

provides the direct and immediate access to the CRM application but requires 

substantial investment in modern software and hardware and also specially qualified 
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personnel to maintain, support and secure the CRM application. External application 

service provider is responsible for the system housing, installation, setup and ongoing 

maintenance, support and troubleshooting of the CRM application. It eliminates the 

need to maintain and support the application which is required in an internal system 

and provides additional services that the organization desires. 

6. Implementation- implementation of new CRM system requires a plan that schedules 

the installation, setup, configuration and customization of CRM system in order to 

meet specific requirements from Phase I. Once the project is finalized, organization 

can implement the CRM system. New product is then installed, configured and tested. 

This includes customizations and Quality Assurance test. The CRM system can be 

released for production when its undergone Quality Assurance testing process and 

meets organization’s acceptance criteria. The system roll out is facilitated by specially 

chosen authorizing group. The group supports the application process by reviewing 

the completion of each implementation component such as security configurations, 

data imports or users access. 

7. Training- organization should ensure and provide specially customized training for its 

employees. There are three different user groups that should be addressed in training 

on how the system can benefit them and organization in day to day operations and 

how the system enhances and automates crucial business processes. Sales and 

Customer Services Representatives should be train on how to put information into the 

system, how to find required information in the database, how to quickly identify sales 

opportunities, recognize potential customers and make recommendations. 

Management should receive a training on how to identify the new trends on the market 

and how to analyze available information to make crucial business decisions. The IT 

system users should to know how to enhance the existing system when new models or 

changes are integrated. 

5. Conclusion 

The findings of this paper contribute to the existing literature by sharing theoretical insights of 

CRM adoption process in travel organizations and provide a better theoretical understanding 

of specific factors that enable travel organizations to engage in CRM activities. CRM assists 

organizations in modifying, adjusting and customizing their products and services in order to 

meet customers specific needs and expectations. Also, at the same time CRM is providing 

customer satisfaction and generating customer loyalty, ultimately enhancing customer 

retention and thereby improving the organization’s profitability, effectiveness and 
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competitiveness. However, CRM practice may fail if organization does not have certain 

enabling conditions in place for successful CRM adoption and implementation. 
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Streszczenie 
W drugiej połowie XX wieku kilkakrotnie podejmowano próby redukcji genetyki mendlowskiej (klasycznej) do 
genetyki molekularnej. Redukcja ta wymagała, by wszystkie terminy genetyki molekularnej nie występujące  
w genetyce klasycznej były powiązane z terminami w genetyce mendlowskiej. Próbowano znaleźć molekularne 
odpowiedniki takich terminów, jak gen, a także predykatywnych terminów typu „jest dominujący”. David Hull 
wskazał na trudności przy przeprowadzaniu tego rodzaju redukcji. Twierdził, że istnieje wiele powiązań 
pomiędzy terminami mendlowskimi i molekularnymi, w szczególności zauważył, że relacje pomiędzy genami 
mendlowskimi i genami molekularnymi należą do kategorii „wiele do wielu”. Genetyka klasyczna wykorzystuje 
koncepcje, które są niewspółmierne w odniesieniu do tych, które mają zastosowanie w genetyce molekularnej. 
Zdaniem Hulla relacja między genetyką klasyczną i genetyką molekularną obejmuje „zastąpienie” teorii, nie zaś 
jej „redukcję”. 
 
Słowa kluczowe: genetyka mendlowska, genetyka molekularna, redukcjonizm, filozofia biologii. 
 

The category of reduction in the philosophical and biological reflection of 
Michael Ruse 
 
Summary 
In the second half of the twentieth century, attempts were made several times to reduce Mendelian genetics to 
molecular genetics. Such a reduction requires all terms of molecular genetics that are not found in classical 
genetics to be linked to the terms in Mendelian genetics. Attempts were made to find molecular equivalents of 
terms such as „gene”, as well as predicative terms, e.g. „is dominant”. The American philosopher David Hull 
emphasised difficulties in conducting this kind of reduction. He claimed that there are many links between 
Mendelian and molecular terms; in particular he noticed that the relations between Mendelian genes and 
molecular genes belong to a „many-to-many” category. Classical genetics uses concepts that are disproportionate 
to those that apply to molecular genetics. According to Hull, the relation between classical genetics and 
molecular genetics involves „replacing” the theory, not „reducing” it. 
 
Keywords: Mendelian genetics, molecular genetics, reductionism, philosophy of biology. 
 
1. Wstęp 

David Hull (1935–2010) to jeden z czołowych filozofów biologii drugiej połowy XX  

i przełomu XX i XXI wieku. Był związany z uniwersytetami Indiana, Wisconsin-Milwaukee 

oraz Northwestern. Przedmiot jego badań stanowiła szeroka paleta zagadnień z pogranicza 

filozofii i biologii. W kręgu zainteresowań filozofa znalazły się zwłaszcza dwa obszary 

tematyczne. Pierwszym z nich była problematyka gatunku. Hull odegrał ważną rolę  

w ciągnącej się przez dziesiątki lat dyskusji nad jego statusem ontycznym. Zgodnie ze 

stanowiskiem badacza gatunki są dużymi porozrzucanymi „indywiduami”, które na wiele 

sposobów da się opisać, ale których nie można jednoznacznie zdefiniować. Drugim 

doniosłym zagadnieniem, które przez wiele lat angażowało badacza była kwestia redukcji w 

biologii. Hull był kluczową postacią wieloletniej żywej dysputy (obok m.in.: Kennetha 

Schaffnera, Williama Wimsatta, Hansa Mohra i Sahotry Sarkara) nad relacją pomiędzy 



 

327 
 

genetyką mendlowską (klasyczną) i genetyką molekularną zogniskowaną wokół pytania: czy 

da się w sposób logiczny wydedukować prawa genetyki klasycznej z praw genetyki 

molekularnej? Stanowisko Hulla w tej kwestii można określić, jako wyważony 

antyredukcjonizm. Chociaż całkowicie nie wyklucza możliwości przeprowadzenia skutecznej 

redukcji tego typu, to jednak wskazuje na konkretne przeszkody stojące na jej drodze. 

W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na koncepcji życia rozwijanej przez 

dziesiątki lat przez Hulla i prezentowanej w jego licznych pracach filozoficzno-

biologicznych. Jak wspomniano, naukowca interesowała zwłaszcza niezwykle doniosła dla 

filozofii biologii kwestia możliwej redukcji genetyki mendlowskiej do genetyki molekularnej. 

W tekście omówiono również dyskusje nad koncepcją Hulla, które wielokrotnie 

podejmowano w środowisku filozofów i biologów.   

2. Redukcjonizm w biologii i jego formy 

Kategoria redukcji była bardzo ważnym tematem wielu filozoficzno-biologicznych 

debat toczących się w ciągu kilku minionych dekad. Zasadniczo problemy związane  

z redukcją wynikają ze sposobu, w jaki są zorganizowane poszczególne dyscypliny naukowe. 

Standardowym modelem jest model tortu weselnego (ang. wedding-cake model), 

zgodnie z którym na najniższym poziomie jest fizyka i chemia (Hull 2002a, Hull 2002b). 

Oznacza to, że wszystko co istnieje, ma fizyczne i chemiczne właściwości. Tylko bardzo 

niewielki procent ciał materialnych żyje i ma możliwość reprodukcji. Na następnym poziomie 

znajduje się biologia, której przedmiotem badań są właściwości istot żywych. Duża część  

z tych istot może przejawiać określone zachowania – te natomiast pozostają w obszarze 

zainteresowań psychologii. Wśród nich z kolei bardzo niewiele przejawia zdolność zachowań 

społecznych – będących domeną socjologii. Zwolennicy redukcji twierdzą, że wiedza  

o wyższych poziomach organizacji może zostać z powodzeniem zredukowana do wiedzy  

o warstwach niższych. Tak, więc socjologia może zostać zredukowana do psychologii, 

psychologia do biologii, a biologia do chemii i fizyki. 

Według Hulla powyższa tradycyjna hierarchia poziomów, chociaż wydaje się 

oczywista, przy bliższym przyjrzeniu się jej traci na atrakcyjności (2002b). Istnieje bowiem 

problem z wyznaczaniem precyzyjnych kryteriów podziału na poszczególne poziomy. 

Przyjmuje się, że tylko organizmy, które są wystarczająco inteligentne tworzą grupy 

społeczne. Co to znaczy wystarczająco inteligentne? Organizmy społeczne, takie jak na 

przykład lwy, tworzą stada, wyraźnie wykazują, więc wysoko rozwinięte cechy 

psychologiczne, mimo iż nie są tak inteligentne jak ludzie. Co można powiedzieć  

o mrówkach, termitach i pszczołach? Tworzą wysoko zorganizowane grupy społeczne, 
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posiadając jedynie najbardziej podstawowe systemy nerwowe. Dlaczego organizacja jest 

społeczna, gdy wykazują ją ssaki, a eusocjalna, gdy odnosi się do owadów? Czasami 

społeczność przeskakuje (pomija) poziom, przechodząc z biologicznego do społecznego i nie 

zatrzymując się na poziomie psychologicznym. Kolejny przykład pominięcia poziomu  

w tradycyjnej kolejności nauk – przywoływany przez Hulla – stanowią komputery. Niektórzy 

twierdzą nawet, że te urządzenia potrafią myśleć. Ludzie niechętnie przyznają, że komputery 

robią cokolwiek, czemu można by przypisać cechy psychologiczne, ponieważ oznacza to, że 

został pominięty poziom biologiczny. Mimo że urządzenia te mogą być zdolne do 

rozumowania, nie wykazują żadnych cech biologicznych, na przykład nie mają genów czy 

popędu płciowego. Hull konstatuje, że ten tak silnie utrwalony w świadomości wielu ludzi 

tradycyjny model tzw. tortu weselnego powinien zostać ponownie poddany gruntownej 

analizie i znacząco skorygowany. 

Filozof scharakteryzował kilka form redukcjonizmu w biologii (2002b). Występuje on 

w swojej słabej i silnej postaci. Słaby redukcjonizm uznaje wyższe formy organizacji za warte 

studiowania na równi z niższymi. Z kolei silny stanowi o tym, że jedynym wartym badania 

jest najniższy poziom. Stąd, kiedy udzieli się wyjaśnień na tym poziomie, wszystkie 

wyjaśnienia na wyższych poziomach staną się zbędne (nie wnoszą one nic do naszego 

zrozumienia całości). 

Redukcjonizm może odnosić się do postawy wobec nauki – postawy, którą Hull nazywa 

szkołą raz-dwa-trzy (ang. hup-two-three) (2002b). Zgodnie z powyższym sposobem myślenia 

w zasadzie możliwe jest rozwiązanie każdego problemu. Może nie możemy zrobić tego teraz, 

gdyż wygląda na zbyt skomplikowany, ale jeśli tylko odpowiednio dużo nad nim 

popracujemy, kiedyś będziemy mogli się z nim uporać. 

3. Genetyka klasyczna a genetyka molekularna 

W połowie XX wieku w biologii panowało powszechne przekonanie, że teorię czysto 

biologiczną, genetykę Mendla, można zredukować do genetyki molekularnej, która ma 

korzenie fizyczno-chemiczne (Hull 1973). Hull podkreśla, że jest to pierwszy hipotetyczny 

przykład międzypoziomowej redukcji w historii nauki (1972). Redukcjonistyczny schemat 

rozumowania wygląda następująco: relacja między starszą teorią T1 a nowszą teorią T2 jest 

taka, że T1 jest szczególnym przypadkiem T2 (Ruse 1989). Redukcjoniści twierdzą, że często 

to, co jest wydedukowane, jest poprawioną wersją starszej teorii (T1), ale obstają też przy 

tym, że tak długo, jak istnieje silna analogia pomiędzy T1 i T2, można właściwie mówić  

o redukcji. Analiza ta ma pasować do tego, co się wydarzyło w genetyce – genetyka 
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mendlowska została poprawiona na genetykę „transmisji”, a tę poprawioną genetykę można 

wydedukować z genetyki molekularnej. 

Amerykański filozof zwraca uwagę na kilka szczegółowych trudności stojących na 

drodze do skutecznej konwersji genetyki mendlowskiej do genetyki molekularnej (1972). 

Najważniejszym argumentem tego badacza jest to, iż powiązanie między genetyką klasyczną 

i genetyką molekularną jest wielorakie (ang. many-many), tzn. relacje pomiędzy pojęciami 

mendlowskimi a molekularnymi nie są z rodzaju „jeden do jednego” czy „wiele do jednego”, 

ale są relacjami typu „wiele do wielu” (jednemu mendlowskiemu terminowi będzie 

odpowiadać wiele różnych mechanizmów molekularnych). „Wszelkie prawidłowości 

mendlowskie – pisze Hull – mogą być i w rzeczywistości są wytwarzane przy pomocy 

różnych mechanizmów molekularnych, i wszelkie mechanizmy molekularne mogą 

wytworzyć wiele prawidłowości mendlowskich” (2002b). 

Cecha dominująca przykładowo może być wynikiem dwóch lub więcej mechanizmów 

molekularnych (Hull 1972). Każdy mechanizm molekularny będzie odpowiedzialny za wiele 

różnych typów predykatów Mendla (na przykład za dominację w jednych przypadkach  

i recesywność w innych). W związku z powyższym, aby przekonwertować relacje typu „wiele 

do wielu” do wymaganych (prowadzących od terminologii molekularnej do mendlowskiej) 

relacji „jeden do jednego” lub „jeden do wielu”, genetyka klasyczna musiałaby zostać 

znaczącą zmodyfikowana (Rheinberger i in. 2008). Każda skorygowana forma genetyki, którą 

można zredukować, będzie dalece różna od nieskorygowanej postaci genetyki. 

Należałoby w związku z tym precyzyjnie uzasadnić, dlaczego powyższe modyfikacje 

mielibyśmy uznać za „poprawki”, a przejście od genetyki mendlowskiej do molekularnej za 

„redukcję”, a nie „zastąpienie” – a to stanowi bardzo trudne przedsięwzięcie (Rheinberger  

i in. 2008). (Hull przywołuje przykłady z historii nauki, w których procedura redukcji była 

łatwa do wytyczenia: z jednej strony prawa Keplera o ruchu planetarnym i teoria swobodnego 

spadania Galileusza, a z drugiej mechanika newtonowska i prawo powszechnego ciążenia 

(1974). Redukcje tego typu były postrzegane, jako homogeniczne z uwagi na fakt, iż teorie te 

dotyczyły tych samych kwestii i opierały się na tych samych terminach. Jednakże często 

zdarza się, że redukcja obejmuje teorie opisujące zupełnie odmienne zjawiska i opierające się 

na różnych terminach służących do ich opisu. Klasycznym przykładem jest redukcja 

termodynamiki do mechaniki statystycznej.Filozof podaje także konkretne przykłady 

zastępowania (ang. replacement) jednych teorii przez inne (1974). Fizyka newtonowska 

zastąpiła fizykę Arystotelesa, teoria oksydacyjna Lavoisiera teorię flogistonu, a teoria 

ewolucji teorię kreacjonizmu. Zastępowaniu jednej teorii przez inną muszą towarzyszyć 
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następujące zasady: jeśli jedna teoria ma być uznana za lepszą od innej, mieć większy zakres  

i być o wiele dokładniejsza w prognozowaniu. Dwa dodatkowe kryteria to prostota i zgodność 

z innymi powszechnie uznanymi teoriami). 

Poza tym w celu precyzyjnego określenia relacji między genetyką mendlowską  

a genetyką molekularną należałoby skojarzyć „gen” z licznymi jednostkami molekularnymi, 

zdefiniować zamienniki dla terminów stosowanych w genetyce klasycznej(Hull 1972). Co 

więcej, ponieważ w genetyce mendlowskiej funkcjonuje wiele rodzajów genów, należy 

zdefiniować pewną liczbę odpowiadających im genów molekularnych. Zdaniem Hulla 

systematyczne powiązanie terminów z genetyki Mendla z odpowiadającymi im terminami z 

genetyki molekularnej jest zadaniem niezwykle trudnym, jeśli nie niemożliwym do 

wykonania. 

Według amerykańskiego filozofa formalne powiązanie pomiędzy tymi dwiema teoriami 

jest tak skomplikowane i pociąga za sobą tak przytłaczającą liczbę koniecznych rekonstrukcji, 

że próba zredukowania genetyki klasycznej do genetyki molekularnej nie jest warta wysiłku 

(1974). Należy dostarczyć funkcji redukujących, umożliwiających derywację genetyki 

mendlowskiej od genetyki molekularnej, przeprowadzić tę derywację, a potem zaprezentować 

analizę „wyraźnej analogii” udowadniającej, że istnieje ona pomiędzy poprawioną  

a niepoprawioną wersją genetyki mendlowskiej. 

Hull podkreśla, że liczba „poprawek” potrzebnych do zajścia czegokolwiek 

przypominającego derywację aksjomatów genetyki Mendla z genetyki molekularnej jest tak 

wielka, że rekonstrukcja przypomina genetykę Mendla tylko w bardzo niewielkim stopniu 

(1973). Przejście bardziej przypomina zastąpienie niż redukcję. Co gorsza, nawet po tej 

obszernej rekonstrukcji, połączenia definicyjne i dedukcyjne między zrekonstruowanymi 

teoriami są tak złożone, że konkretne derywacje wydają się niemal niemożliwe. Redukcja 

tego typu z zasady może być możliwa, jednak konkretne derywacje rzadko albo wręcz nigdy 

nie będą dochodzić do skutku w praktyce. 

W podsumowaniu Hull stwierdza: „Moja odpowiedź […] dla redukcjonistów […] jest 

następująca: Jeśli jest to do zrobienia, to zróbcie to. Mieliśmy wystarczająco »machania 

rękami« […]. Jeśli można zredukować genetykę Mendla do genetyki molekularnej, to zróbcie 

to – wydedukujcie podstawowe zasady genetyki Mendla z założeń molekularnych. 

Przestańcie gestykulować nad możliwymi redukcjami. Rzeczywiste osiągnięcia są zawsze 

bardziej przekonujące niż argumenty a priori” (2002b). 
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4. Dyskusja nad koncepcją Hulla 

Rozwijane przez dziesięciolecia poglądy Hulla dotyczące kategorii redukcji w biologii 

nie przeszły bez echa w środowisku filozofów i biologów. W literaturze filozoficzno-

biologicznej spotykamy licznych autorów wnikliwie referujących – jako istotne – argumenty 

tego amerykańskiego filozofa przeciwko redukcji genetyki mendlowskiej do genetyki 

molekularnej (Tabery i in. 2015, Brigandt i in. 2010, Dupré 2010, Dupré 2014, Rheinberger 

2008, Mahner 2001, Urbanek 1987). W ocenie Aleksandra Rosenberga redukcjonizm  

w biologii po krytyce Hulla zamieszczonej w Philosophy of Biological Science „nigdy już nie 

doszedł do siebie” (Rosenberg 1989). Peter Godfrey-Smith jedną za swoich książek dedykuje 

Hullowi, określając go, jako „pioniera w obszarze filozofii biologii, od którego czerpał 

natchnienie” (2014). 

Nie brakuje również autorów przyjmujących stanowisko krańcowo różne od podejścia 

Hulla w kwestii możliwej redukcji genetyki mendlowskiej do genetyki molekularnej. Dla 

przykładu Schaffner twierdzi, iż w przypadku genetyki istnieją konkretne dowody na możliwą 

redukcję biologii do chemii i fizyki (1974). Obszar szczególnie na nią podatny dostrzega 

właśnie w genetyce klasycznej. Naukowiec surowo ocenia antyredukcjonistyczną 

argumentację Hulla. Powołuje się na kilka empirycznych faktów z genetyki, które, jak 

twierdzi, wspierają jego stanowiska, a nie amerykańskiego badacza (1974). 

Warto w tym miejscu przywołać jeden z nich. Tradycyjnie odkryte interakcje genów  

w rzeczywistości są rozpatrywane z molekularnego punktu widzenia (1974). Nie mamy tutaj 

do czynienia z diametralną zmianą klasyfikacji tradycyjnie odkrytych interakcji genów, lecz 

raczej z identyfikacją genów z DNA oraz fenotypowych rezultatów genów z chemicznie 

opisanymi szlakami biosyntezy. Tradycyjna genetyka nie jest tu, więc znacząco 

modyfikowana, lecz jedynie korygowana i wzbogacana, a następnie wyjaśniana. W konkluzji 

Schaffner stwierdza: „Uważam, że Hull niewłaściwie stosuje wyznaczony przeze mnie ogólny 

model redukcji […]. W efekcie dostrzega on problemy logiczne tam, gdzie ich nie ma” 

(1974). 

5. Zakończenie 

Zagadnienie redukcji genetyki mendlowskiej do genetyki molekularnej jest częścią 

szerszego problemu, jaki od dawna elektryzuje uwagę filozofów i biologów – mianowicie 

natury życia. Stanowisku Hulla w tej kluczowej dla filozofii biologii kwestii dla licznych 

współczesnych autorów jest bardzo czytelne. Przykładowo Sahotra Sarkar określa 

amerykańskiego filozofa, jako zdecydowanego przeciwnika redukcjonizmu promującego 

organizmalizm (2005). Podobnie na stworzoną przez niego koncepcję życia patrzy Michael 
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Ruse, widząc w niej alternatywę dla redukcjonistycznej wizji życia i biologii pozytywistów 

logicznych (1989). Schaffner klasyfikuje stanowisko Hulla, jako słabą formę emergentyzmu, 

według której w analizach fenomenu życia istnieje konieczność odwoływania się do 

powiązanych, acz nie w pełni redukowalnych, wyższych poziomów organizacji (1993). 

Sam Hull sytuuje swoje stanowisko w filozofii biologii pomiędzy skrajną wersją 

redukcjonizmu a skrajnym holizmem (2002a, 2002b). Podkreśla, że wszystkie  

z najważniejszych celów skrajnych redukcjonistów okazały się bardzo trudne do realizacji.  

Z drugiej strony nie zgadza się na promowanie równie skrajnej, przeciwstawnej – 

antyredukcjonistycznej strategii. Badacz stoi na stanowisku, że tak naprawdę sama praktyka 

podsuwa strategię, którą należy wdrożyć przy badaniu życia. Pisze: „Jeśli chodzi o mnie, 

uważam, że powinniśmy badać zjawiska na poziomach, które są obecnie możliwe – na 

wszystkich poziomach. Oznacza to na chwilę obecną, że pewnych poziomów nie będzie się 

badało, ale postępy na jednym poziomie (i nie zawsze na najniższym poziomie) czasami 

otworzą kolejny poziom do zbadania, tak, że z czasem, ciąg badania naukowego będzie się 

przemieszczał z poziomu na poziom w hierarchii organizacyjnej. Nie jest też tak, że 

wyjaśnienia na niższym poziomie są bardziej przydatne od wyjaśnień na wyższym poziomie. 

Wszystko zależy od tego, co chce się zrobić” (2002b). 

Kluczem do zrozumienia, czym jest życie, w swojej istocie, jest bez wątpienia obecność 

zależności – organizm jest sumą elementów połączonych siecią skomplikowanych 

wewnętrznych relacji. Zrozumienie tych skomplikowanych zależności między składnikami 

życia jest niezmiernie trudnym zadaniem. David Hull – jeden z pionierów nowoczesnej 

filozofii biologii – gruntownemu zgłębianiu tej kwestii poświęcił wiele lat swojego życia, 

pozostawiając po sobie ogromną spuściznę intelektualną, będącą dowodem jego głębokiej 

fascynacji fenomenem życia w każdym z jego możliwych wymiarów. Wyjaśnianiu coraz to 

nowych sekretów życia muszą stawić czoła kolejne pokolenia badaczy. 

6. Literatura  

Brigandt I., Love A., 2010. Reductionism in Biology.[In:] E.N. Zalta (ed). The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy (Fall 2010 Edition), http://plato.stanford.edu/archives/fall2010/ 

entries/molecular-biology. 

Dupré J., 2010. It Is Not Possible to Reduce Biological Explanations to Explanations in 

Chemistry and/or Physics. [In:] F.J. Ayala, R. Arp (eds). Contemporary Debates in 

Philosophy of Biology, Wiley-Blackwell: 33. 

Dupré J., 2014. Processes of Life. Essays in the Philosophy of Biology, Oxford University 

Press: 129-130. 



 

333 
 

Godfrey-Smith P., 2010. David Hull. Biology and Philosophy 25: 401-402. 

Godfrey-Smith P., 2015. Philosophy of biology. Princeton University Press: ix. 

Hull D.L., 2002a. Recent Philosophy of Biology. ActaBiotheoretica 50: 122-123. 

Hull D.L., 1973. Reduction in Genetics-doing the impossible. [In:] P. Suppes (ed). 

Proceedings of the IVth International Congress of Logic, Methodology, and Philosophy of 

Science. North-Holland Publishing Company: 619-621. 

Hull D.L., 1974. The Philosophy of Biological Science. Prentice-Hall, Englewood Cliffs: 9-

44. 

Hull D.L., 2002b. Varieties of Reductionism: Derivation and Gene Selection. [In:] M.H.V. 

Van Regenmortel, D.L. Hull (eds). Promises and Limits of Reductionism in the Biomedical 

Sciences. John Wiley and Sons: 161-172. 

Mahner M., 2001. Genetics and Reductionism: Unveiling Mechanisms WithoutMetaphysics? 

Biology and Philosophy16: 401-402. 

Rheinberger H.-J., Müller-Wille S., 2008. Gene Concepts. [In:] S. Sarkar, A. Plutynski (eds). 

A Companion to the Philosophy of Biology. Blackwell: 15. 

Rosenberg A., 1989. From Reductionism to Instrumentalism? [In:] M. Ruse (ed). What the 

Philosophy of Biology is. Essays dedicated to David Hull. Kluwer Academic Publishers: 245. 

Ruse M., 1989. David Hull Through Two Decades. [In:] M. Ruse (ed.). What the Philosophy 

of Biology is. Essays dedicated to David Hull. Kluwer Academic Publishers: 5-13. 

Sarkar S., 2005. Molecular Models of Life. Philosophical Papers on Molecular Biology. A 

Bradford Book/The MIT Press:117. 

Schaffner K.F., 1974. The Peripherality of Reductionism in the Development of Molecular 

Biology. Journal of the History of Biology 7: 120-126. 

Tabery J., Piotrowska M., Darden L., 2015. Molecular Biology.[In:] E.N. Zalta (ed).The 

Stanford Encyclopedia of Philosophy (First published Sat Feb 19, 2005; substantive revision 

Mon Apr 20, 2015), URL = <http:// http://plato.stanford.edu/entries/molecular-biology/>. 

Urbanek A., 1987. Redukcjonizm. [W:] Z.Cackowski, J.Kmita, K.Szaniawski, 

P.J.Smoczyński (red.). Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, Ossolineum:572-573. 



 

334 
 

Kategoria redukcji w refleksji filozoficzno-biologicznej Michaela Ruse’a 

Mirosław Twardowski(1) 
 
1Zakład Polityki Regionalnej i Gospodarki Żywności, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski 
Mirosław Twardowski: twardowskimiroslaw@poczta.fm 
 
Streszczenie 
Jeden z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych filozofów biologii Michael Ruse krytykuje holistyczne 
koncepcje życia, a wszelkie wyjaśnienia pragnie zredukować do fizyczno-chemicznych. Twierdzi, że  
z nieformalnego punktu widzenia można zasadnie uznać relację między genetyką klasyczną i genetyką 
molekularną za polegającą na redukcji. Jednak formalnie należy przyjąć, że relacja między nimi polega na 
silnym zastąpieniu. Na poparcie swojej tezy wysuwa trzy argumenty: (1) genetyka molekularna pokrywa 
przynajmniej ten sam obszar, co genetyka klasyczna, (2) genetyka molekularna ma większą moc wyjaśniającą od 
genetyki mendlowskiej, (3) gdy te dwie dziedziny kolidują ze sobą, to właśnie genetyka molekularna góruje. 
Poglądy brytyjskiego filozofa dotyczące możliwej redukcji genetyki klasycznej do genetyki molekularnej 
zdominowały literaturę filozoficzno-biologiczną w późnych latach sześćdziesiątych aż do połowy lat 
siedemdziesiątych XX wieku.  
 
Słowa kluczowe: genetyka mendlowska, genetyka molekularna, redukcjonizm, filozofia biologii. 
 

The category of reduction in the philosophical and biological reflection of 
Michael Ruse 
 
Summary 
One of the most recognizable contemporary philosophers of biology, Michael Ruse, criticizes holistic views of 
the phenomenon of life and all explanations of it he wants to reduce to physical and chemical explanations. He 
argues that from an informal point of view, the relation between classical genetics and molecular genetics can be 
legitimately assumed to be reduction, although formally it should be assumed that the relationship between them 
consists in strong replacement. In support of his thesis, he puts forward three arguments: (i) molecular genetics 
covers at least the same area as classical genetics, (ii) molecular genetics has greater explanatory power than 
classical genetics, (iii) when these two areas collide, it is molecular genetics that has the edge. The views of the 
British philosopher regarding the possible reduction of Mendelian genetics to molecular genetics dominated 
philosophical and biological literature in the late 1960s until the mid-1970s. 
 
Keywords: Mendelian genetics, molecular genetics, reductionism, philosophy of biology. 
 
1. Wstęp 

Brytyjski filozof Michael Ruse (ur. 21.06.1940) jest związany ze Stanowym 

Uniwersytetem Florydy. W swej pracy badawczej podejmuje różne tematy filozoficzne – 

między innymi te związane z relacją między nauką a religią (krytykuje kreacjonizm i teorię 

inteligentnego projektu oraz uważa, że darwinizm da się pogodzić z chrześcijaństwem). 

Badacz specjalizuje się w filozofii biologii, podkreślając szczególną wagę tej dziedziny  

w refleksji filozoficznej. „My filozofowie – pisze Ruse – myślimy o strukturze, o dowodach, 

o klasyfikacji, o związku między faktami i potrzebami, i wiele więcej. Biolog-w-treningu 

musi znać prawo Hardy’ego-Weinberga. Biolog-w-treningu musi znać cykl Krebsa. Biolog-

w-treningu musi znać kod genetyczny. Ale on również musi mieć narzędzia, metody, aby 

wyjść poza to i rozszerzyć naszą wiedzę dla następnych i przyszłych pokoleń. To tutaj 

filozofia nie jest po prostu ważna. Ona jest fundamentalna” (2013). 
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Ten brytyjski filozof koncentruje się zwłaszcza na takich kwestiach z obszaru filozofii 

biologii, jak: ewolucjonizm, koncepcja gatunku i natura życia. Otwarcie deklaruje swoje 

głębokie przywiązanie do filozofii neopozytywizmu z jej upodobaniem do redukcjonizmu. 

Pisze: „Przyznam szczerze, że z entuzjazmem wyrażałem i nadal wyrażam aprobatę dla 

dominującej wówczas filozofii nauki empiryzmu logicznego. Filozofia ta, głoszona przez 

takich myślicieli jak Ernst Nagel czy Carl Hempel, postrzega naukę, jako zespół praw 

połączonych ze sobą za pomocą dedukcyjnych powiązań. Wyjaśnianie wiąże się  

z pokazaniem, w jaki sposób interesujące nas zjawisko podporządkowuje się prawom 

wyjaśniania; teorie są grupami praw w dedukcyjnych systemach aksjomatów (»systemy 

hipotetyczno-dedukcyjne«); wszystkie starsze teorie są odrzucane lub postrzegane, jako 

dedukcyjne konsekwencje nowszych teorii (»teoria redukcji). […] Małe jest piękne,  

a mniejsze jest jeszcze piękniejsze” (2010). 

Jako zadeklarowany zwolennik strategii redukcjonistycznej w badaniach biologicznych 

Ruse szczególną rolę przypisuje głęboko zakorzenionej w historii nauki metaforze 

maszyny(2005). Uważa ją w dużej mierze za podstawę epistemicznego sukcesu nauki. 

Metafora świata, jako maszyny jest wykorzystywana zwłaszcza przez darwinistów. Zdaniem 

filozofa jest ona rozumiana, jako mechanizmy funkcjonujące dla określonych celów, 

stworzonych przez dobór naturalny i służących mu pomocą – jest kluczowa dla biologii 

ewolucyjnej. Tak rozumiana metafora dowodzi – jak przekonuje badacz – prawdziwości teorii 

ewolucji Darwina, dlatego nie ma powodów, by myśleć, że kiedykolwiek zostanie 

wyeliminowana. Specyficzny sens metafory natury, jako maszyny – organizmów złożonych  

z urządzeń, które z kolei przypominają mechanizmy – podobnie jest akceptowany i rozwijany 

przez współczesną biologię ewolucyjną. Co więcej, jak podkreśla Ruse, jest gwarantem 

obiektywności wiedzy i przyczynia się do epistemicznej perfekcji nauki. W związku  

z powyższym brytyjski badacz nie widzi przeszkód, by akceptować i korzystać z tej metafory, 

uważając ją za wręcz niezbędną w badaniach naukowych. Bez niej – jak przekonuje – 

naukowcy straciliby jedno z najpotężniejszych narzędzi heurystycznych. 

Niniejszy artykuł dotyczy koncepcji redukcjonizmu biologicznego Michaela Ruse’a. 

Zostaną w nim zreferowane i przedyskutowane wysuwane przez brytyjskiego badacza 

konkretne argumenty na rzecz redukcjonizmu w biologii. Dyskusja dotycząca kategorii 

redukcji biologicznej zostanie zogniskowana wokół relacji pomiędzy genetyką mendlowską  

a genetyką molekularną. Dalsza część będzie poświęcona recepcji redukcjonistycznej filozofii 

biologii Ruse’a w środowisku filozofów i biologów. 
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2. Biologia częścią fizyki i chemii 

Dla Ruse’a najbardziej ekscytującą kwestią filozoficzno-biologiczną ostatniego 

półwiecza jest sposób, w jaki biolog może korzystać z idei, metod oraz teorii nauk fizyczno-

chemicznych do tego, by rzucić światło na świat ożywiony (1971a). Dzięki spektakularnemu 

rozwojowi w obszarze nauk biologicznych, który daje się obserwować od połowy minionego 

wieku, pojawiły się możliwości wypełnienia luki pomiędzy fizyką a chemią z jednej strony,  

a biologią z drugiej (1973). 

Otwarcie się biologów na fizykę i chemię zaowocowało powstaniem biologii 

molekularnej. Brytyjski filozof wysuwa śmiałą tezę, że dzięki tej dziedzinie odwieczne 

pytanie: czy biologia jest albo czy można ją uczynić częścią fizyki i chemii? – nie należy już 

tylko do „królestwa metafizycznych spekulacji” (1971b). Sam projekt biologii molekularnej 

zakłada, że możliwe jest przekonujące wyjaśnienie zjawisk życiowych w kontekście pojęć, 

praw i teorii nauk fizyczno-chemicznych, a to skutkuje możliwością skutecznej redukcji 

biologii do fizyki i chemii. 

Głównym osiągnięciem biologii molekularnej jest zastąpienie klasycznej koncepcji 

genu koncepcjami fizyczno-chemicznymi (Ruse 1971b). Możliwe stało się identyfikowanie 

klasycznych genów za pomocą makrocząsteczek substancji znanej jako DNA, zaś wszystkie 

funkcje i aspekty mendlowskiego genu można wyjaśnić w kategoriach DNA lub innych 

cząsteczek w komórce. Ponadto odkrycia w biologii molekularnej dały początek innym 

gałęziom biologii, w tym bioenergetyce – części biologii zajmującej się przepływem energii 

przez systemy żywe. Przy okazji badania przepływu energii części komórkowe (mitochondria 

czy chloroplasty) badane są tak szczegółowo, że ich struktura i materiały zaczynają być 

rozumiane w kategoriach molekularnych, jako części całościowego procesu. Dla Ruse’a 

stopień podatności zjawisk biologicznych na zastosowanie teorii fizycznych i chemicznych 

jest imponujący i według niego: „Biologia molekularna znacząco rozpoczęła drogę ku 

wykazaniu, że zjawiska biologiczne może wyjaśnić fizyka i chemia” (1971b). 

Brytyjski filozof dyskutuje z wysuwanymi przez niektórych współczesnych biologów 

(zwolenników tzw. ujęć organizmalno-całościowych) argumentami za autonomią biologii 

jako nauki. W szczególności polemizuje z tezą, iż w biologii – w przeciwieństwie do fizyki  

i chemii – mamy do czynienia ze strukturą czy organizacją (1971b). Badacz nie zgadza się  

z tym stanowiskiem. Twierdzi, że fizyka i chemia także rozważają różnego rodzaju struktury: 

„Nieożywione obiekty, powiedzmy odbiorniki radiowe, są bardziej niż przypadkową 

zbieraniną elementów – części muszą mieć specjalny związek ze sobą, a fizyka pokazuje, że 

jeśli części nie zaspokoją tego związku, rzeczy nie zadziałają” (1971b). Ruse zastanawia się, 
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czy jest coś szczególnego w strukturze bioukładów. Odpowiedź, jakiej udziela, nie 

pozostawia żadnych wątpliwości – nic nie przemawia za pewnym rodzajem specjalnej 

biologicznej organizacji. Biologia molekularna, posługując się metodami fizyczno-

chemicznymi, analizuje struktury i wydaje się, że bardzo skutecznie radzi sobie ze aspektem 

strukturalnym. Badacza nie przekonuje nawet argument, że biolodzy molekularni swoje 

badania ograniczają do pojedynczych komórek. Według niego nie ma żadnej fundamentalnej 

logicznej różnicy pomiędzy jednokomórkowymi i wielokomórkowymi organizmami. 

„Chociaż jest wiele aspektów struktury organicznej – pisze – szczególnie tych dotyczących 

organizmów wielokomórkowych albo grup organizmów, które jak dotąd zostały 

pozostawione nietkniętymi przez biologię molekularną, ponieważ zmagano się pomyślnie  

z niektórymi aspektami struktury organicznej, wydaje się, że nie ma żadnego logicznego 

sprzeciwu wobec przyszłych sukcesów tej natury, zarówno w rozumieniu prostych, jak  

i złożonych organizmów. Problem struktury organicznej nie jest nieuchronną przeszkodą dla 

całkowitego sukcesu biologii molekularnej” (1971b). 

(Ruse podważa także trzy inne argumenty antyredukcjonistów za autonomią biologii: 

wyjątkowość, historyczność oraz porządek układów biotycznych (1973).Powyższe argumenty 

zostały zreferowane w: Twardowski 2016a)). 

3. Genetyka klasyczna a genetyka molekularna 

Ruse podkreśla, że obszar biologii, na który badania molekularne wywarły największy 

wpływ, to genetyka (1971b). Dla genetyki przedmolekularnej (klasycznej) „geny” jako 

centralne jednostki stanowiły najważniejszą przyczynę wszystkich cech fizycznych (różne 

cechy stanowią odzwierciedlenie różnych genów: niebieskie oczy mają gen „wywołujący 

niebieskie oczy”, zaś brązowe posiadają gen „wywołujący brązowe oczy”). Dzięki biologii 

molekularnej wszystko dotąd wyjaśniane za pomocą genu klasycznego okazało się możliwe 

do opisania poprzez cząsteczki DNA. Pojawiła się, więc realna perspektywa redukcji starszej, 

przedmolekularnej, genetyki mendlowskiej do nowszej – genetyki molekularnej.  

(Własną koncepcję redukcji genetyki mendlowskiej do genetyki molekularnej 

przedstawił Kenneth F. Schaffner, opierając się na ustaleniach dotyczących redukcji Ernesta 

Nagela (1974). Do tej koncepcji – jako mającej największy wpływ – nawiązuje w swoich 

analizach Ruse. Koncepcja redukcji Schaffnera została przeanalizowana w: Twardowski 

2016b). 

W powyższym kontekście filozof wprowadza rozróżnienie na „redukcję nieformalną”  

i „redukcję formalną” (1971b). Utrzymuje, że choć obie teorie są do siebie zbliżone ze ściśle 

formalnego punktu widzenia, relacja pomiędzy genetyką klasyczną i genetyką molekularną 
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cechuje się silną zastępowalnością, jednak nieformalnie możemy mówić o relacji między nimi 

jako o redukcji. Możliwą redukcję genetyki mendlowskiej do genetyki molekularnej można 

rozważać jedynie nieformalnie, ponieważ klasycznie rozumiane geny nie są pod każdym 

względem kompatybilne z ich molekularnymi odpowiednikami, czyli sekwencjami 

nukleotydowymi DNA. Formalnie możemy mówić jedynie o zastąpieniu (ang. replacement) 

jednej teorii przez drugą. 

Swoje stanowisko w temacie redukcji genetyki klasycznej do genetyki molekularnej 

badacz przedstawia bardzo szczegółowo (1971a). Należy się spodziewać zaistnienia jednej  

z dwóch sytuacji. Genetyka mendlowska została zredukowana do genetyki molekularnej, co 

oznacza, że w pewien sposób teoria oraz odkrycia pierwszej z wymienionych teorii zostały 

zaabsorbowane lub włączone do drugiej, lub też pierwsza została zastąpiona przez drugą, a to 

oznacza, że genetyka molekularna całkowicie zastąpiła genetykę klasyczną (dla tej drugiej nie 

ma miejsca w obecnym porządku rzeczy). Jeśli okaże się, że relacja między genetyką 

mendlowską i genetyką molekularną rzeczywiście polega na zastąpieniu, to – jak podkreśla 

Ruse – wystąpić tu mogą dwie ważne alternatywy. Po pierwsze, genetyka molekularna, 

chociaż zastępuje genetykę klasyczną, może pozostawić odkrycia tej drugiej nietknięte,  

a więc może być tak, że genetyka molekularna implikuje dokładnie te same wyniki 

empiryczne, co genetyka klasyczna, jednak zastępuje ją, ponieważ implikuje dużo więcej. 

Ruse nazywa to „słabym” zastąpieniem. Po drugie, zastąpienie może polegać bardziej na 

usuwaniu – może bowiem się okazać, że implikacje genetyki molekularnej są nie tylko 

obszerniejsze od implikacji genetyki klasycznej, ale tam, gdzie obie te dziedziny badają ten 

sam obszar, ich implikacje sobie przeczą. Co więcej, może się nawet okazać, że genetyka 

molekularna ma rację w swych przypuszczeniach, zaś klasyczna myli się – co badacz nazywa 

„silnym” zastąpieniem. 

Ruse jest przekonany, że genetyka molekularna góruje nad genetyką klasyczną nie tylko 

pod względem zakresu, lecz także dokładności wyników (1971a). Przekonuje, że między tymi 

dwiema teoriami istnieją łączenia, które, chociaż słabsze, są bardzo podobne do tych, których 

istnienie postulowane jest między dwiema teoriami, z których jedna zredukowana została do 

drugiej. Innymi słowy, brytyjski filozof stoi na stanowisku, że z nieformalnego punktu 

widzenia zasadne jest uznanie relacji między genetyką klasyczną i genetyką molekularną za 

redukcję. Formalnie należy jednak przyjąć, że zależność między nimi polega jedynie na 

silnym zastąpieniu. Na poparcie swojej tezy wysuwa kilka argumentów. Warto przywołać 

choćby dwa z nich: (1) wszystko, co może wyjaśnić genetyka klasyczna, może być także 

wyjaśnione przez genetykę molekularną (genetyka molekularna obejmuje, co najmniej tak 
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duży obszar jak genetyka klasyczna); (2) o pewnych kwestiach genetyka klasyczna nie mówi 

absolutnie nic, zaś genetyka molekularna wyjaśnia je. Każdy z tych argumentów potwierdza 

w szczegółowym komentarzu. 

Odnosząc się do pierwszego argumentu, Ruse tłumaczy, że wszystko, co może wyjaśnić 

gen, może być także wyjaśnione działaniem DNA (co nie oznacza, że można zidentyfikować 

gen za pomocą DNA) (1971a). Dlatego też, ponieważ gen pełni tak istotną rolę wyjaśniającą 

w genetyce klasycznej, nie ma powodu wątpić, że – z wykorzystaniem DNA – biologia 

molekularna nie może wyjaśniać tak samo sprawnie. Badacz sugeruje, zatem, że biologia 

molekularna jest, co najmniej tak silna jak klasyczna. 

Drugi z wymienionych wyżej argumentów Ruse poszerza o refleksję, że genetyka 

klasyczna na bardzo wiele pytań nie ma odpowiedzi, w przeciwieństwie do genetyki 

molekularnej (1971a). Na poparcie tego przytacza kilka dowodów. Na pytanie: jaka jest 

różnica między przyczynami różnych cech? – genetyka klasyczna daje nam niewiele mówiącą 

odpowiedź: „różne geny”. Natomiast genetyka molekularna może wykazać, jak zmienia się 

kolejność połączeń DNA, co prowadzi do powstania różnych białek. Na kolejne pytanie: 

czym jest mutacja? – genetyka klasyczna może stwierdzić jedynie, że jest to zmiana w genie. 

Genetyka molekularna pokazuje, że jest to przestawienie połączeń DNA, jak również 

obrazuje różne rodzaje takich przestawień oraz ich efekty. Na inne pytanie: jak jednostki 

dziedziczności kopiowane są wciąż na nowo? – genetyka klasyczna nie zna odpowiedzi. 

Natomiast genetyka molekularna jest w stanie podać dokładny sposób podziału helisy DNA 

oraz opisać, jak nowe nukleotydy układają się, by stworzyć nową molekułę DNA. „Chyba 

wiemy już odpowiednio dużo, by twierdzić, że moc wyjaśniająca genetyki molekularnej 

zacznie przewyższa tę genetyki klasycznej” – konkluduje Ruse (1971a). 

Ruse rozważa, na ile równanie: gen klasyczny (gen-c) = funkcjonalna sekcja DNA (gen-

m), jest uzasadnionym założeniem (1971a). Innymi słowy filozof analizuje, w jakim stopniu 

funkcjonalna sekcja DNA posiada główne cechy genu klasycznego. Wyniki swoich analiz 

streszcza w następujących słowach: „Gen-c i gen-m nie są dokładnie równoważne, a więc 

formalnie warunek połączeń nie zostaje spełniony, ponieważ nie zawsze za rozsądne 

uznalibyśmy przyjęcie łącznika (»gen-c=gen-m« […]. Niemniej jednak, mają więcej 

podobieństw niż różnic, a więc nowa koncepcja nie stoi w całkowitej sprzeczności ze starą. 

Nawet różnice między genem-c i genem-m obejmują jedynie modyfikację cech – nie 

całkowitą zmianę” (1971a). 

(Podobnie, zdaniem Ruse’a, w przypadku rozważanej relacji między genetyką 

klasyczną i genetyką molekularną nie do końca (tylko w pewnym stopniu) jest spełniony 
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warunek wyprowadzalności, który wymaga, by prawa nauki zredukowanej były logicznie 

objęte teoretycznymi regułami nauki redukującej. „Ściśle mówiąc – pisze – warunek, 

wyprowadzalności nie jest spełniony, ale można się do niego zbliżyć tak bardzo, że w sposób 

luźny i nieformalny można mówić, że ten warunek redukcji został zachowany” (1971a)). 

Ruse twierdzi, więc, że patrząc ze ściśle formalnego punktu widzenia, relacja pomiędzy 

genetyką klasyczną a genetyką molekularną polega na silnym zastąpieniu, ale nieformalnie 

możemy mówić o związku pomiędzy tymi dwiema teoriami, jako o jednej z form redukcji. 

4. Zakończenie 

Włodzimierz Ługowski zalicza Michaela Ruse’a do najbardziej rozpoznawalnych 

angielskojęzycznych współczesnych filozofów biologii (1999). Nie dziwi, więc fakt, że 

poglądy tego wybitnego specjalisty dotyczące natury życia, a zwłaszcza redukowalności 

genetyki mendlowskiej do genetyki molekularnej, były (zdominowały literaturę filozoficzno-

biologiczną w późnych latach sześćdziesiątych aż do połowy lat siedemdziesiątych XX 

wieku) i wciąż są (przykładowo: Sarkar 2005; Rosenberg 2008) (choć w dużo mniejszym 

stopniu niż kiedyś) dyskutowane jako niezwykle znaczące w środowisku filozofów  

i biologów.  

Dwa lata temu ukazało się polskie wydanie książki Ruse’a Atheism. What Everyone 

Needs to Know(2016). Może to budzić uzasadnione zdziwienie, że z tak bogatego dorobku 

naukowego brytyjskiego filozofa właśnie ta pozycja uznana została za godną popularyzacji  

w środowisku polskich czytelników i jedynie ona doczekała się polskiego wydania. Wszak 

temat poruszany w tej pozycji nie jest tym, w którym ten brytyjski badacz czuje się 

specjalistą, o czym wyraźnie informuje czytelnika w Prologu: „Nie jestem specjalistą od 

religioznawstwa, nie jestem też teologiem, lecz moja praca przywiodła mnie w te dziedziny 

wiedzy i starałem się zrozumieć rozmaite wątki i zagadnienia z pomoc specjalistów” (2016). 

Nazwisko Ruse’a dla każdej osoby intersującej się filozofią biologii na zawsze będzie się 

kojarzyć właśnie z tą dziedziną. Szkoda, że nie doczekała się polskiego wydania żadna  

z licznych publikacji książkowych z filozofii biologii tego czołowego światowego znawcy 

tematów z pogranicza biologii i filozofii. Zagadnienia poruszane w niniejszym opracowaniu  

i wiele innych filozoficzno-biologicznych tematów podejmowanych w ciągu długiej pracy 

badawczej brytyjskiego filozofa zasługują na dostrzeżenie i rozpropagowanie także wśród 

polskich czytelników. W świetle nowych osiągnięć wynikających z bardzo dynamicznego 

rozwoju nauk biologicznych warto do nich powracać, doceniać ich doniosłość, a nade 

wszystko podejmować je. 
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