


Coaching
- nieustanne dążenie do rozwoju
Coaching
- constantly strive to develope

1
Współczesny świat staje się coraz bardziej wie-
lopłaszczyznowy i złożony, wymagając tym sa-
mym interdyscyplinarnego podejścia do analiz 
występujących w nim zjawisk. Natężenie glo-
balizacji, znaczący rozwój technologii, kwestie 
ekologiczne, procesy integracji europejskiej, 
opór kultur podporządkowanych w zderze-
niu cywilizacji, wreszcie kryzys ekonomiczny 
z końca pierwszej dekady XXI wieku – wszystko 
to przyczyniło się do nowego ukształtowania 
instytucji i samych społeczeństw, a w konse-
kwencji doprowadziło do pojawienia się no-
wych typów zachowań ludzi.
Naszą misją jest interdyscyplinarne opisywanie 
świata, a wizją stworzenie platformy pomiędzy 
nauką i biznesem.
Zapraszamy naukowców oraz praktyków 
do publikowania swoich analiz, przemyśleń 
i refleksji, a także wszystkich zainteresowanych 
stawiających swoje pierwsze kroki ku budowie 
satysfakcjonującej kariery naukowej lub bizne-
sowej.
Podziel się swoimi badaniami, wiedzą 
i doświadczeniem!
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Dawid Mielnik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Sokrates jako „coacher”.
Metoda Sokratejska odczytana w kluczu działań coachingowych

Socrates as a „coacher”.
The Socrates’ method interpreted in the light of coaching

The main purpose of the paper is an attempt of indicating such 
elements of Socrates’ method, which can be used nowadays coach-
ing. The purpose paper realization is possible thanks to analysis of 
Socrates’ method. The paper was divided into four main parts. In the 
first one the context of ancient philosophical coaching was presen- 
ted. In the second one Socrates’ life was presented. In the third one 
Socrates’ method was presented. In the last one the elements which 
can be used nowadays coaching were indicated. On the basis of the 
analysis it should be claimed that there are the elements of Socrates’ 
method which can be used nowadays coaching: mentor’s adjuvant 
role, activation of alumnus, eclectic component and care about one-
self goodness. The inappropriate element is the ironic component.

Keywords: Socrates, coaching, coacher, ethics, ancient philosophy.

Celem niniejszej pracy jest próba wskazania takich elementów 
metody Sokratejskiej, które mogą być wykorzystywane we współ-
czesnych działaniach coachingowych. Realizacja celu pracy jest 
możliwa dzięki analizie tzw. metody Sokratejskiej. Opracowanie 
zostało ustrukturyzowane w czterech głównych częściach. Najpierw 
zakreślono kontekst starożytnego coachingu filozoficznego. Potem 
przybliżono osobę Sokratesa. W dalszej kolejności skupiono się na 
analizie metody wykorzystywanej przez starożytnego filozofa. Wresz-
cie wyróżniono te komponenty metody Sokratejskiej, które mogą być 
wykorzystywane we współczesnym coachingu. Na podstawie prze-
prowadzonych analiz można wskazać na następujące komponenty: 
pomocnicza rola mentora, aktywizacja podopiecznych, składnik 
eklektyczny oraz troska o własne dobro. Za element niewłaściwy 
należy uznać składnik ironiczny.

Słowa kluczowe: Sokrates, coaching, coacher, etyka, filozofia staro-
żytna.

Typ artykułu: przeglądowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autora.
Cytowanie: Mielnik D., (2019) Sokrates jako „coacher”. Metoda Sokratejska odczytana w kluczu działań coachingowych, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” 
nr 1(32)/2019, s. 6-10, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-1-2019/RSK-1-2019-Mielnik-Sokrates-jako-coacher.pdf
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W literaturze przedmiotu przeczytać można, że dzisiejsze ro-
zumienie coachingu wykształciło się dopiero w latach 70. XX wieku 
w związku z publikacją Tima Gallwey’a. Oczywiście sam termin znany 
był już dużo wcześniej. Przyjmuje się, że pochodzi on mniej więcej 
z XVI wieku i początkowo oznaczał zaprzęg pomagający przy trans-
porcie. Z czasem mianem coachingu zaczęto określać czynności wy-
konywane przez woźniców, a później tym terminem określano pracę 
nauczycieli (Barreau 2011: 1). Trzeba jednak mieć świadomość tego, 
że pewne elementy czynności rozumiane we współczesnych czasach 
jako coaching funkcjonowały już w starożytności. Chociaż oczywiście 
wtedy nie posługiwano się samym słowem, to jednak wydaje się, że 
początki działań coachingowych spokojnie można cofnąć do czasów 
starożytnych, kiedy działali pierwsi filozofowie będący swoistymi „co-
acherami”. Za jednego z ważniejszych należy uznać Sokratesa, którego 
specyficzny model filozofowania przetrwał do dzisiejszych czasów i już 
pobieżne przyjrzenie się mu pozwala dopatrzyć się w nim pewnych 
istotnych elementów współczesnego coachingu. Celem niniejszego 
opracowania będzie próba wskazania tych elementów tzw. metody 
Sokratejskiej, które mogłyby zostać wykorzystane we współczesnych 
działaniach coachingowych1. Realizacja celu pracy będzie możliwa 
dzięki analizie metody stosowanej przez Sokratesa podczas rozmowy 
z mieszkańcami starożytnej Grecji. Opracowanie zostanie podzielo-
ne na cztery części. Najpierw zostanie ogólnie zarysowany kontekst 

1 Względnie tych, które już są wykorzystywane we współczesnym coachingu.

starożytnego coachingu. Pozwoli to na szersze osadzenie stosowanej 
przez starożytnego filozofa metody. Następnie przybliżone zostaną 
najważniejsze informacje dotyczące samego Sokratesa. W części trze-
ciej będzie miała miejsce prezentacja metody Sokratejskiej. Wreszcie 
w ostatniej części opracowania nastąpi wskazanie tych elementów 
metody Sokratejskiej, które z powodzeniem mogą być wykorzysty-
wane we współczesnym coachingu.

Coaching w wydaniu starożytnych filozofów

Podejmując się próby prezentacji starożytnej filozofii jako rodza-
ju coachingu, należy mieć świadomość stosowania pewnego rodzaju 
anachronizmu. Otóż coaching w dzisiejszym rozumieniu tego słowa 
z całą pewnością nie był znany w świecie starożytnym. Nie zmienia 
to jednak tego, że posługując się pewnymi współczesnymi defini-
cjami oraz zakresem konotacyjnym tego słowa, można pokusić się 
o próbę wskazania pewnych zachowań czy działań starożytnych filo-
zofów, które nosiły niektóre znamiona tego, co dzisiaj nazywane jest 
coachingiem. Chociaż zatem pojawia się tu anachronizm, to jednak 
jego zastosowanie przy uwzględnieniu powyższych uwag wydaje się 
usprawiedliwione. W filozofii starożytnej pojawienie się coachingu 
było związane przede wszystkim z wydobyciem na warsztat zagadnień 
filozoficznych problematyki etycznej. To etyka bowiem jest tą dzie-
dziną filozofii, która dąży do przemiany ludzkiego życia i wyznaczenia 
mu ściśle określonych sposobów zachowania. To właśnie w ramach 
tej dyscypliny filozofowie starają się wpłynąć na swoich wychowan-
ków i wyrobić w nich określony model życia. Na tej podstawie moż-
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na uznać, że coaching w wydaniu filozoficznym pojawił się dopiero 
w epoce Sokratesa (V wiek przed Chrystusem). To właśnie ten myśli-
ciel jako pierwszy w sposób wyraźny wydobył zagadnienia filozoficzne 
na światło dzienne i uczynił przedmiotem intelektualnych rozważań. 
Przed Sokratesem namysł filozoficzny skupiał się przede wszystkim na 
zagadnieniach związanych z filozofią przyrody, a później z retoryką, 
co praktycznie uniemożliwiało wykształcenie się modelu etycznego 
wpływania na uczniów2. Ten aspekt związany był nie tyle z aktywizacją 
życia duchowego rozmówcy, ile raczej z gromadzeniem i przekazywa-
niem wiedzy. Celem filozofów-etyków natomiast była zmiana myśle-
nia u odbiorcy, która ostatecznie miała skutkować poprawą życia. Był 
to zatem cel typowo praktyczny, nie teoretyczny. Po Sokratesie etyka 
stała się jednym z komponentów różnych systemów filozoficznych, 
przy czym zajmowała ona różną pozycję. W niektórych systemach 
wiodła prym i uważana była za główną dyscyplinę filozoficzną. Tak 
było choćby u sokratyków mniejszych (Arystypa, Antystenesa), przed-
stawicieli wielkich szkół helleńskich (Epikura, Zenona z Elei, Pirrona), 
ale również i u myślicieli chrześcijańskich (Justyn Męczennik, Klemens 
Aleksandryjski, Augustyn). W innych systemach natomiast była upra-
wiana, ale tylko jako jeden z komponentów zagadnień filozoficznych. 
Tak było np. u Arystotelesa, który ważniejszą funkcję przypisał filozofii 
teoretycznej. Do dość istotnych zmian doszło w dobie średniowiecza. 
Pod wpływem odkrycia pism Arystotelesa i uprawianej przez niego 
metody umocnił się scholastyczny model uprawiania filozofii, a pod 
wpływem myśli Tomasza doszło do wyraźnego oddzielenia filozofii od 
teologii. Ten podział miał bardzo znamienne skutki. Dotąd bowiem 
namysł etyczny był podejmowany w ramach zagadnień teologiczno-
-filozoficznych. Odtąd to w ramach teologii (a szczególnie w obrębie 
szeroko rozumianej duchowości) zaczęto podejmować problematykę 
etyczną, co spowodowało zaprzestanie zajmowania się przez filozofię 
coachingiem. Jedną z najbardziej podstawowych cech filozoficznego 
coachingu jest jej praktyczny cel nastawiony na chęć spowodowania 
zmiany myślenia u odbiorców i wskazania im określonego sposobu 
życia mającego zapewnić im szczęście. Owo szczęście było oczywiście 
różnie rozumiane przez poszczególnych filozofów, a co za tym idzie, 
proponowali oni różne drogi mające do niego prowadzić. Filozofowie 
traktowani byli jako mentorzy, którzy przez współpracę z wychowan-
kami mieli wpływać na kształtowanie ich osobowości oraz czuwać 
nad ich rozwojem. Z tego też powodu chętnie byli wybierani na na-
uczycieli znaczniejszych osobistości. Dla przykładu Arystoteles był 
wychowawcą Aleksandra Macedońskiego, a Seneka – Nerona. Na 
zakończenie warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden nurt szeroko rozu-
mianej filozofii starożytnej, który zasługuje na krótką charakterystykę 
ze względu na elementy typowo coachingowe. Chodzi mianowicie 
o filozofię żydowską reprezentowaną przede wszystkim przez Filona 
z Aleksandrii. Myśliciel ten osadził namysł filozoficzny w strukturach 
wyznawanej przez siebie wiary i objawienia biblijnego. Z tego też 
powodu tym, co wyraźnie odróżnia etykę Filona, jest silny teocen-
tryzm. Jej celem jest ukierunkowanie człowieka na Boga i zachęcenie 
go do takich działań, które nieustannie będą umacniać jego relacje ze 
Stwórcą. Wymagania etyczne zostały zatem podporządkowane Bogu, 
a sam Stwórca uznany za ich stróża. Wzór ten nosi wiele wspólnych 
cech z modelami chrześcijańskimi, gdzie również etyka została ukie-
runkowana na Boga.

2 Ów wpływ ograniczał się w zasadzie do intelektualnego przekonania od-
biorcy do słuszności stawianych twierdzeń.

Charakterystyka źródeł, biografia 
oraz znaczenie filozofia

Przed właściwym przedstawieniem sylwetki Sokratesa oraz zało-
żeń uprawianej przez niego metody należy pokrótce zaprezentować 
problem związany ze źródłami pozwalającymi na odtworzenie poglą-
dów oraz sposobu prowadzenia przez niego filozoficznego dyskursu. 
Przede wszystkim trzeba być świadomym tego, że Sokrates nie pozo-
stawił po sobie żadnego pisma (Bradatan 2015: 9)3, a jego nauka jest 
znana przede wszystkim z przekazów z jego uczniów: Platona oraz 
Ksenofonta4. Choć zachowane świadectwa różnią się między sobą, 
to jednak pozwalają na odtworzenie zasadniczych zrębów nauczania 
Sokratesa, a więc również i stosowanej przez filozofa metody5. Oczy-
wiście cały czas należy mieć na uwadze to, że nie są to świadectwa 
bezpośrednie, a pisma Platona zdradzają wyraźną tendencyjność 
przejawiającą się w próbie jak najlepszego przedstawienia swego mi-
strza, co nieco osłabia bezstronny i obiektywny charakter Platońskich 
dialogów. O samym życiu starożytnego myśliciela niewiele wiadomo. 
Urodził się około 470 roku przed Chrystusem jako syn rzeźbiarza i ka-
mieniarza Sofroniskosa oraz akuszerki Fainarete (Klosko 2012: 38). 
Jest to o tyle ważna informacja, że zawód uprawiany przez jego matkę 
stanie się ważnym punktem odniesienia w wypracowanej przez nie-
go metodzie. Ożenił się z Ksantypą, z którą miał trzech synów (Greer 
2009: 1)6. Większość życia spędził w rodzinnych Atenach, opuszczając 
je raczej sporadycznie w związku z prowadzonymi przez polis dzia-
łaniami militarnymi. Wiadomo, że trzykrotnie Sokrates miał walczyć 
jako hoplita pod Potidają, Delion i Amfipolis (Jakubczak 2014: 22). 
Znany był z dysput prowadzonych z przechodniami, w których wy-
kazywał sprzeczności w toku rozumowania swoich interlokutorów, 
co nie przysparzało mu specjalnej sympatii (Wojcieszek 2013: 278). 
Z tego też powodu obok pewnej grupy uczniów i zwolenników miał 
również zaciekłych wrogów. W wieku około 70 lat został oskarżony 
przez poetę Meletosa o ateizm oraz demoralizację młodzieży (Faflak, 
Haslam 2013: 11)7. W trakcie postępowania sądowego został uznany 
za winnego i skazany na karę śmierci przez wypicie cykuty, co miało 
miejsce około 399 roku (Shand 2014: 1). Sokrates pod kilkoma wzglę-
dami bardzo mocno zapisał się w historii myśli filozoficznej. Chociaż to 
o Platonie jeden ze współczesnych filozofów napisał, że cała historia 
filozofii to przypisy do Platona, to jednak należy pamiętać, że twórca 
świata idei był wychowankiem i uczniem właśnie Sokratesa (Figurski, 
Ciszewska 2018: 35). To właśnie Sokrates jest uważany za ojca etyki 
i pierwszego myśliciela, który w sposób systematyczny rozpoczął re-
fleksję nad bardzo ważnym działem filozofii, jakim jest etyka8. Wiele 

3 Między innymi z tego też powodu Sokrates był przyrównywany niekiedy 
do Chrystusa.
4 Trzecim ważnym źródłem o Sokratesie są Chmury Arystofanesa. Jest to źró-
dło o tyle istotne, że jako jedyne z zachowanych powstało jeszcze za życia 
filozofa. Do źródeł sekundarnych można zaliczyć pisma Arystotelesa oraz 
sokratyków mniejszych. Por. (Lane 2009: 16-17).
5 Trzeba mieć świadomość tego, że różnica pomiędzy przywołanymi źródła-
mi jest niekiedy bardzo duża, co dodatkowo utrudnia próbę rekonstrukcji 
historycznego Sokratesa. W literaturze przedmiotu mówi się nawet niekie-
dy o tzw. kwestii sokratejskiej.
6 Niektórzy, powołując się na świadectwo Diogenesa Laertiosa, twierdzą, że 
Sokrates miał mieć jeszcze jedną żonę imieniem Myrto, niemniej ta infor-
macja uchodzi za niepewną. Zob. (Nagy 2006: 20).
7 Warto pamiętać, że w starożytności ateistą nie był ten, kto nie uznawał 
żadnych bogów, ale ten, kto nie uznawał bogów wyznawanych przez daną 
społeczność.
8 Por. jednak: (Środa 2010: 9).
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późniejszych szkół filozoficznych, które głównym przedmiotem swoje-
go namysłu uczynią problematykę etyczną (sokratycy mniejsi, epiku-
rejczycy, stoicy itd.), świadomie lub nie będą nawiązywać właśnie do 
pewnych intuicji Sokratesa. Starożytny filozof jako pierwszy podkreślił 
wiodącą rolę duszy w ludzkim życiu i to właśnie on zwrócił szczególną 
uwagę na znaczącą rolę tego komponentu w życiu rozumnej jednostki 
(Hägele 2014: 90)9. W pewnym kręgu osób Sokrates przeciwstawiany 
jest sofistom (Justyński, Justyńska 2013: 21). Zwraca się uwagę na to, 
że nauczanie tego filozofa jest opozycyjne wobec rozpowszechnionej 
w tamtych czasach myśli reprezentowanej przez takich myślicieli, jak 
np. Protagoras czy Gorgiasz postulujący rozwiązanie, które w dzisiej-
szych czasach można by nazwać relatywizmem moralnym, a więc 
brakiem istnienia obiektywnych i pewnych norm moralnych w ży-
ciu jednostki ludzkiej (Domaradzki 2011: 115; Olesiński 2009: 139). 
W tym kontekście Sokrates przedstawiany jest jako ten, kto odrzucał 
ten relatywistyczny pogląd, uznając istnienie norm niezależnych od 
opinii poszczególnych osób. Wreszcie starożytny filozof znany jest ze 
słynnej paremii „wiem, że nic nie wiem”, z którą kojarzony jest bardzo 
charakterystyczny sposób prowadzonego przez niego dyskursu filozo-
ficznego (Dimitrov 2005: 14; Ziemińska 2013: 64).

Metoda sokratejska

Jedną z najbardziej podstawowych cech stosowanej przez So-
kratesa metody był jej dialogiczny charakter (Dillon 2016: 19-20). 
Wbrew pozorom cecha ta ma bardzo duże znaczenie. Przede wszyst-
kim w zamkniętym i ściśle wyznaczonym monologu prezentującym 
z góry określoną argumentację odbiorca pozostawałby całkowicie 
bierny, a jego rola ograniczałaby się w zasadzie tylko do recepcji pre-
zentowanych poglądów. Nie na tym tymczasem filozofowi zależało. 
Sokrates dążył raczej do aktywizacji swojego rozmówcy i starał się 
dać mu możliwość współtworzenia prowadzonej argumentacji oraz 
samodzielnego dochodzenia do prawdy (Schiller 2013: 54). Przy takim 
postawieniu sprawy filozof nie tyle był wyrocznią i mistrzem, co raczej 
przewodnikiem ukierunkowującym interlokutora i ukazującym mu 
nowe ścieżki interpretacyjne, problemy oraz sposoby ich rozwiąza-
nia. Czasami w literaturze przedmiotu mówi się o trzech celach, które 
grecki myśliciel chciał osiągnąć przez stosowaną metodę. Pierwszym 
z nich było wzbudzenie u rozmówcy szczerego pragnienia zabiegania 
o dobro własnej duszy. Drugim – zachęcenie go do zdobycia cnoty. 
Trzecim natomiast – doprowadzenie do prawdy (Reale 2000: 370). 
Kolejnym ważnym atrybutem metody sokratejskiej był jej ironiczny 
charakter. Przez ironię powszechnie rozumie się taką figurę retorycz-
ną, w której dochodzi do zamierzonej przez twórcę niezgodności po-
między dwoma poziomami wypowiedzi: dosłownym oraz ukrytym. 
Dosłownym poziomem wypowiedzi jest ten wyrażony na zewnątrz 
przez podmiot, ukrytym natomiast ten, który zostaje niewyrażony, 
a pozostaje w sferze myśli podmiotu. W przypadku metody sokra-
tejskiej tak rozumiana ironia jest bardzo dobrze widoczna. Filozof 
bowiem w punkcie wyjścia prowadzonej dyskusji przyjmował stano-
wisko nieuka, osoby pozbawionej wiedzy i szukającej jej u swojego 
rozmówcy (Moeller, Moeller 2002: 15)10. Na zewnątrz zatem Sokrates 
9 Jedną z przesłanek ukazujących wielkość tego filozofa jest to, że jego osoba 
stanowi cenzurę dla nowej epoki filozoficznej – namysł filozoficzny uprawia-
ny przed nim nazywany jest filozofią przedsokratejską.
10 Właśnie z tym kontekstem należy wiązać przywołaną już paremię „wiem, 
że nic nie wiem”.

wyrażał brak zrozumienia jakiegoś problemu i właśnie w taki sposób 
odbierał go jego rozmówca. Faktycznie jednak taka zewnętrzna posta-
wa pozostawała w zdecydowanej sprzeczności z faktycznym stanem 
wiedzy filozofa. Ten bowiem nie tylko bardzo dobrze był zaznajomio-
ny z postawionym swemu interlokutorowi problemem, ale równo-
cześnie miał już przemyślany cały schemat argumentacyjny i znał 
kontrargumenty, które w każdej chwili mógł rozmówcy wytoczyć. Na 
zewnątrz wyrażana niewiedza była zatem jedynie przykrywką i ro-
dzajem „pułapki” zastawianej na osoby roszczące sobie pretensje do 
posiadania odpowiedzi na różne życiowe problemy. W ten sposób 
Sokrates niejako odwracał role: z eksperta stawał się ignorantem, 
jego rozmówca natomiast z ignoratna stawał się ekspertem (Perelman 
1979: 20). Oczywiście ironia była możliwa do osiągnięcia w przypad-
ku, gdy rozmówca przyjął grę zaproponowaną przez filozofa i postawił 
się w sytuacji eksperta, inczej bowiem element ironiczny na dalszym 
etapie stosowanej metody nie byłby możliwy do osiągnięcia. Warto 
podkreślić, że taki punkt wyjścia stwarzał jednocześnie dobrą okazję 
do nawiązania kontaktu z interlokutorem, ponieważ ten czując się 
kimś znaczącym, bardziej ochoczo zgadzał się na przyjęcie reguł gry 
sokratejskiej. Z drugiej strony taki punkt wyjścia wydaje się być rodza-
jem polemiki z przedstawicielami sofizmu, którzy uważając się za eks-
pertów, przypisywali sobie znajomość (relatywnej) prawdy. Element 
ironiczy nie był najważniejszym komponentem metody sokratejskiej. 
Nie zmienia to jednak tego, że był to składnik bardzo istotny, ponie-
waż to właśnie on umożliwiał filozofowi przejście do kolejnego etapu 
opracowanego przez siebie ekskursu. Ten drugi komponent nazywany 
jest elementem elenktycznym. Z etymologicznego punktu widzenia 
termin ten ma związek z greckim wyrazem elegktikos oznaczającym 
badanie, zadawanie krzyżowych pytań, a także zbijanie (argumen-
tów)11. Zestawienie tych desygnatów ze sposobem postępowania 
Sokratesa pokazuje zasadność zastosowanej nomenklatury. Po rozpo-
częciu proponowanej przez filozofa gry i zaangażowaniu się odbiorcy 
starożytny myśliciel zaczynał odkrywać prawdę, a więc odwracać role, 
w których umieścił siebie i swojego interlokutora. Sokrates zmierzał 
zatem do odsłonięcia ironii, którą zastosował na początku rozmowy, 
a której jego rozmówca nie był świadomy. Filozof dokonywał tego 
przez szereg różnych pytań dotykających problemów postawionych 
w początkowej fazie rozmowy (Matthews 2005: 170). Interlokutor 
czuł się zobligowany do udzielania stosownych wyjaśnień filozofowi, 
ponieważ to właśnie on postawił się w sytuacji eksperta (Pirocacos 
2015: 79-80). Sokrates tymczasem wychodził z założenia, że skoro 
jego rozmówca posługuje się jakimiś terminami, to jest świadomy 
ich znaczenia (Oppy 2014: 53). Co więcej, filozof zakładał również, 
że jego interlokutor jest osobą racjonalną, a zatem przyjmie wszelkie 
konsekwencje wyprowadzane z przyjętych na początku rozmowy za-
łożeń. Sokrates natomiast w sposób sprytny ukazywał możliwość wy-
prowadzenia z owych aksjomatów teorematów absurdalnych, a więc 
takich, które w sposób oczywisty jawiły się jako nieprawdziwe. W ten 
sposób rozmówca filozofa stawiany był przed następującym dyle-
matem: mógł albo uznać prawdziwość tych absurdalnych twierdzeń 
wyprowadzonych z przyjętych przesłanek, albo je odrzucić, co jednak 
konsekwentnie zmuszało go do odrzucenia samych aksjomatów, które 

11 Krzyżowe pytania (krzyżowy ogień pytań) jest to seria następujących po 
sobie pytań zadawanych w krótkim odstępie czasu po to, żeby rozmówca 
nie miał czasu na głębsze zastanawianie się nad odpowiedzią. Taka metoda 
przymusza do udzielania szczerych odpowiedzi.
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dejmowanie różnego rodzaju działań oraz pojawienie się przekonania 
o kontrolowaniu własnego życia i realizowaniu zamierzonych celów. 
Z powyższym komponentem ściśle wiąże się aktywizacja wychowan-
ka, a więc traktowanie go nie jako biernego słuchacza wykładów czy 
pasywnego odbiorcę przekazywanych treści, ale jako pełnoprawnego 
uczestnika procesu coachingowego. Coaching z samej swej natury nie 
jest nauką, ale raczej pomocą przy jej realizacji, stąd aktywizacja pod-
opiecznego wydaje się wręcz nieodzownym komponentem samego 
procesu. Bardzo dobrze rozumiał to już ponad dwa tysiące lat temu 
Sokrates. Niebagatelny jest również eklektyczny element metody 
Sokratejskiej, a więc wspólna weryfikacja przyjmowanej tezy przez 
zadawanie odpowiednich pytań. Odpowiednie osadzenie takiego spo-
sobu postępowania (przyjęcie jako aksjomat zasady niesprzeczności, 
uznanie konieczności racjonalnego myślenia) może bowiem pomóc 
z jednej strony w stworzeniu przysłowiowej burzy mózgów, a więc 
zebrania potencjalnych rozwiązań jakiegoś problemu, by następnie 
wskazać te, które rozwiążą dany problem w sposób optymalny. Ta-
kie postępowanie z jednej strony pozwala na rzetelne przyjrzenie 
się różnym możliwym rozwiązaniom, z drugiej zaś strony zwiększa 
prawdopodobieństwo wyboru najlepszego z nich. Jak zauważono, 
jednym z celów metody Sokratejskiej było wzbudzenie w odbiorcy 
chęci troszczenia się o własne dobro. Ten komponent również można 
z powodzeniem przenieść na współczesne działania coachingowe. 
Celem coachingu bowiem jest w dalszej perspektywie dobro wy-
chowanków rozumiane jako własny samorozwój oraz rozwiązywanie 
bieżących problemów, co ostatecznie przekłada się na szeroko rozu-
miane zatroskanie o samego siebie. Z drugiej strony warto również 
przyjrzeć się tym elementom metody Sokratejskiej, które nie wydają 
się szczególnie pomocne we współczesnym coachingu, albo takim, 
które w ogólnym rozrachunku mogłyby przynieść więcej szkody niż 
pożytku. Do tej grupy zapewne należy zaliczyć element ironiczny, któ-
ry, jak to zostało pokazane na poprzednim etapie analiz, już u współ-
czesnych Sokratesowi wzbudzał wiele emocji i potęgował nienawiść 
do filozofa. Wychowankowie coachera stosującego ten element me-
tody Sokratejskiej mogliby poczuć się urażeni z kilku powodów. Po 
pierwsze, ich mentor nie byłby z nimi szczery, co prowadziłoby do 
osłabienia zaufania względem takiej osoby. Po drugie, coacher postę-
pujący w ten sposób, obrażałby swoich podopiecznych i wystawiałby 
ich na publiczne pośmiewisko, co również nie przysparzałoby sympatii 
względem niego.

Podsumowanie

Celem niniejszej pracy była próba wskazaniach tych kompo-
nentów metody Sokratejskiej, które mogą być wykorzystywane we 
współczesnym coachingu. Realizacja celu opracowania była możliwa 
dzięki analizie stosowanej przez Sokratesa metody. Praca została 
ustrukturyzowana w czterech częściach. Najpierw zarysowano kon-
tekst starożytnego coachingu filozoficznego. Następnie przybliżono 
osobę samego filozofa. Potem zaprezentowano metodę Sokratejską. 
Wreszcie ostatnim etapem analiz było wskazanie tych komponentów 
metody Sokratejskiej, które mogą być wykorzystywane we współ-
czesnych działaniach coachingowych. W świetle przeprowadzonych 
zestawień można wskazać następujące komponenty metody So-
kratejskiej możliwe do wykorzystania we współczesnym coachingu. 
Pierwszym z nich jest pomocnicza rola mentora ograniczająca się do 

na początku rozmowy przyjął. Oczywiście żadne z tych rozwiązań nie 
było dla rozmówcy dobre. W pierwszym przypadku bowiem Sokrates 
miał prawo do podważenia racjonalności interlokutora, w drugim zaś 
ten musiał się przyznać do niewiedzy, co brutalnie obalało jego prze-
konania utwierdzone na początku rozmowy. W każdym razie w obu 
sytuacjach rozmówca Sokratesa był przez niego publicznie upoka-
rzany. Właśnie tym należy tłumaczyć to, dlaczego metoda sokratej-
ska była tak znienawidzona przez część ateńskiego społeczeństwa 
(Foreman 2014: 61). Interlokutor tracił zaufanie z jednej strony do 
prawdziwości uznawanych przez siebie twierdzeń, z drugiej zaś strony 
tracił fundament, na którym mógłby oprzeć uznawane poglądy. Jeżeli 
metodę sokratejską podzieli się na dwa główne etapy, to można uznać 
element elenktyczny za negatywną część tej metody. Jeżeli rozmówca 
filozofa nie wykazywał chęci do dalszej współpracy, rozmowa kończyła 
się właśnie teraz, a więc w sytuacji gniewnego nastawienia do Sokra-
tesa oraz w przekonaniu o własnej niewiedzy. Wiadomo jednak, że 
w pewnych przypadkach filozof odwoływał się do drugiego, pozytyw-
nego elementu uprawianej przez siebie metody, mianowicie do tzw. 
elementu majeutycznego. Z etymologicznego punktu widzenia wyraz 
ten nawiązuje do greckiego terminu maieutikos oznaczającego osobę 
zajmującą się położnictwem12. Również i w tym przypadku słowo to 
dobrze oddaje istotę tego, co Sokrates na tym etapie chciał osiągnąć. 
Warto przypomnieć, że matka filozofa trudniła się sztuką położniczą, 
a zatem skojarzenie jednego z elementów metody z położnictwem nie 
było przypadkowe i wolno zakładać, że zostało przez starożytnego my-
śliciela dobrze przemyślane (Grzybowski, Jaworska, Kazimierczak-Ku-
charska 2016: 56). Zasadniczym założeniem uprawniającym przepro-
wadzenie elementu majeutycznego było przekonanie, że przy pomo-
cy dobrze wykształconego mistrza uczeń jest w stanie samodzielnie 
zdobyć wiedzę o świecie, a zatem dojść do prawdy (Babbage 2014: 
99). Punktem odniesienia jest tu właśnie obraz rodzącej kobiety, która 
przy pomocy akuszerki jest w stanie sama urodzić dziecko (Dimitrov 
2005: 14-15). Sokrates przez zadawanie odpowiednich pytań pomagał 
swemu rozmówcy nie tyle w zdobyciu wiedzy ze źródła zewnętrznego, 
ile raczej w jej wydobyciu z wnętrza interlokutora. Filozof opierał się 
zatem na przekoniu, że jego rozmówca posiada odpowiednią wiedzę 
na określony temat, ale wiedza ta jest przez podmiot nieuświadomio-
na (Dimitrov, Hodge 2002: 15). Rola Sokratesa więc polegała jedynie 
na takim kierowaniu dyskusji, żeby rozmówca przeniósł tę wiedzę ze 
stanu nieświadomości w stan świadomości.

Spuścizna duchowa Sokratesa możliwa do 
wykorzystania we współczesnym coachingu

Za bardzo ważny element metody Sokratejskiej, który z powo-
dzeniem może, a nawet powinien, być wykorzystywany we współ-
czesnych działaniach coachingowych, należy uznać założenie, że do 
rozwiązania pojawiających się trudności wychowanek jest w stanie 
dojść sam. Mentor pełni jedynie rolę pomocniczą, nakierowuje oraz 
uświadamia podopiecznemu pewne fakty, o których ten zapewne 
wie, ale z różnych powodów może nie być ich do końca świadomy. 
Takie postępowanie pomaga wychowankowi zwiększyć pewność sie-
bie oraz pomaga mu w budowaniu przekonania o własnej wartości. 
Zwiększona pewność siebie z kolei przełoży się na odważniejsze po-

12 Wyrażenie maieutikos technē oznacza po prostu położnictwo (dosł. „sztu-
ka położnicza”).
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nakierowywania i uświadamiania, a nie rozwiązywania problemów 
za wychowanka. Drugim jest aktywizacja podopiecznych. Trzecim – 
składnik eklektyczny, czwartym zaś – troska o własne dobro. Kompo-
nentem niewłaściwym we współczesnych działaniach coachingowych 
wydaje się jedynie element ironiczny, który może powodować brak 
zaufania do osoby coachera.
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Coaching jako narzędzie motywowania zewnętrznego
w procesie zarządzania zasobami ludzkimi

Coaching as a tool for external motivation
in the process of human resources management

Paulina Świstak, Ewa Skrzypczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorek.
Cytowanie: Świstak P., Skrzypczyk E., (2019) Coaching jako narzędzie motywowania zewnętrznego w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, „Rynek-Społe-
czeństwo-Kultura” nr 1(32)/2019, s. 11-19, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-1-2019/RSK-1-2019-Swistak_Skrzypczyk-Coaching-jako-narzedzie-motywo-
wania-zewnetrznego.pdf

Employee involvement is one of the most important factors that 
significantly influence the development and improvement of the or-
ganization. It is directly related to the process of inducing employees 
to act more intensively, based on taking into account and trying to 
satisfy their needs. The article is based on the thesis that coaching 
is an effective tool for external motivation in the process of human 
resources management. The aim of the article is an attempt to collect 
and systematize factors influencing the effective way of motivating 
employees in the organization. The study concerned the perception of 
coaching as a tool for motivating. In this paper, the method of analysis 
and criticism of literature and the questionnaire were used. Discussion 
of the results showed that the vast majority of respondents consider 
coaching to be an effective method of motivating. Thus, it should be 
noted that the work was indicated as a place where the coaching pro-
cess should be implemented. The main way to integrate the results 
of research on coaching with the implementation of its assumptions 
in the work environment is to define motivation as the main factor 
of employee involvement in the organization.

Keywords: coaching, psychology of motivation, human resources man-
agement, the role of motivationin organization, need-based theories.

Zaangażowanie pracowników stanowi jeden z najważniejszych 
czynników, które w znaczący sposób wpływają na rozwój i doskona-
lenie organizacji. Jest bezpośrednio związane z procesem skłaniania 
pracowników do bardziej wytężonego działania, opartym na uwzględ-
nianiu i próbie zaspokojenia ich potrzeb. Artykuł został oparty o tezę, 
że coaching stanowi skuteczne narzędzie motywowania zewnętrznego 
w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. Celem artykułu jest próba 
zebrania i usystematyzowania czynników wpływających na skuteczny 
sposób motywowania pracowników w organizacji. Przeprowadzone ba-
danie dotyczyło postrzegania coachingu jako narzędzia motywowania. 
W niniejszej pracy wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa 
oraz kwestionariusz ankiety. Dyskusja wyników wykazała, że znaczna 
większość respondentów uważa coaching za skuteczną metodę mo-
tywowania, a praca została wskazana jako miejsce, w którym proces 
coachingowy powinien być wdrażany. Głównym sposobem zintegrowa-
nia rezultatów badań nad coachingiem z implementacją jego założeń 
w środowisku pracowniczym, jest określanie i definiowanie motywowa-
nia jako głównego czynnika zaangażowania pracowników w organizacji.

Słowa kluczowe: coaching, psychologia motywacji, zarządzanie za-
sobami ludzkimi, rola motywowania w organizacji, teorie potrzeb.
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one przede wszystkim od postawy pracownika, jego wewnętrznych 
cech, jednak ma na nie wpływ odpowiednie motywowanie. Motywa-
cja zależy od osobistych potrzeb pracownika – dla jednych są nią pie-
niądze, dla innych – potrzeba uznania czy samorealizacji. Jednym z na-
rzędzi, które skupiają się na rozwoju człowieka jest coaching. Metoda 
ta zdobywa coraz większe uznanie w nauce oraz w poszczególnych 
dziedzinach biznesu; pomaga pracownikom zidentyfikować własne 
potrzeby, cele, a także problemy, zrozumieć popełnione błędy i opty-
malizować działanie.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie jest zbiorem działań, których realizacja ma spo-
wodować skutek, jakim jest osiągnięcie zamierzonego celu. W od-
niesieniu do zarządzania w organizacji, jest to proces, który polega 
przede wszystkim na pozyskiwaniu, rozmieszczaniu, a także wyko-
rzystywaniu zasobów organizacji (Lendzion, Stankiewicz-Mróz 2005: 
54). Zasoby organizacji to „pozostające w jej dyspozycji dobra wyko-
rzystywane na potrzeby realizacji celów organizacji” (Masłyk-Musiał, 
Rakowska, Krajewska-Bieńczyk 2012: 212). W naukach o zarządzaniu 
wymienia się następujące ich rodzaje: rzeczowe, ludzkie, finansowe 
i informacyjne. Do kapitału rzeczowego należy zaliczyć środki material-
ne typu surowce, urządzenia, maszyny. Zyski, dochody, kapitał organi-
zacji tworzą jej zasoby finansowe, natomiast informacyjne stanowią 
dane, których posiadanie jest niezbędne w procesie podejmowania 

Wstęp

Człowiek od zarania dziejów jest przedmiotem najrozmaitszych 
badań. Do jego postaci odnoszą się teorie wielu słynnych myślicieli, 
które raz po raz podważane były przez wyczyny kolejnych jednostek. 
Istnienie człowieka, jego antropologia, uwarunkowania behawioral-
ne to szerokie pole manewru dla naukowców. Szczególnie ciekawym 
aspektem jest przekraczanie granic. Kolejne odkrycia dokonywane na 
przestrzeni tysięcy lat, w tym szczególnie intensywne, które są zna-
kiem ostatnich dziesięcioleci, dowodzą, że dla człowieka nie ma rzeczy 
niemożliwych. To, jakie są granice umysłu i fizycznych komponentów 
jednostki wielokrotnie było poddawane badaniom, jednak nie przynio-
sło jednoznacznych odpowiedzi, gdyż owe granice ciągle są przekracza-
ne. Kapitał ludzki, według P. Druckera, jest najważniejszym czynnikiem 
produkcji. Wydaje się, że pozostałe zasoby bez czynnika ludzkiego, nie 
stworzą efektywnie działającej organizacji, osiągającej cele, budującej 
misję, dążącej do urzeczywistnienia wizji. Mimo że już w toku rewolucji 
przemysłowej dostrzeżono rolę maszyn, a w rewolucji cyfrowej – no-
wych technologii, bezzasadne wydaje się stwierdzenie, że mogą one 
zastąpić człowieka. Wiedza, doświadczenie, umiejętności uczenia się 
pracownika i przekraczanie swoich barier sprawiają, że jednostki ludz-
kie nie są do podrobienia, a odpowiednie zarządzanie nimi może być 
gwarancją subiektywnie oznaczonego sukcesu. Wykonywanie powie-
rzonych zadań, zaangażowanie w zdobywanie nowych umiejętności, 
wiedzy i działania dla dobra firmy warunkują rozwój organizacji. Zależą 
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decyzji (Machaczka 2001: 7). Szczególnym, wyżej niewymienionym ze-
społem składników, których znaczenie w organizacji, pomimo postępu-
jącej technologizacji, jest coraz bardziej doceniane, jest kapitał ludzki. 
Są to „wszelkie zasoby, których nośnikiem są ludzie, jak wiedza (jawna 
i cicha, deklaratywna i proceduralna), zdolności, wartości, normy, po-
stawy, poglądy, inteligencja emocjonalna” (Mikuła 2006: 96). Kapitał 
ludzki jest nieodłącznym składnikiem organizacji, co zauważył już w XIX 
wieku „ojciec” ekonomii, A. Smith (Ciekanowski 2014: 136). Stanowi 
podstawę jej rozwoju oraz przewagi konkurencyjnej – to, inaczej mó-
wiąc, „zbiór wartości nagromadzonych zdolności i wiedza pracowni-
ków prowadzą do zmiany jakości oferowanych usług czy produktów” 
(Michna 2016: 132). Według S. Domańskiego (1989: 19), czynnik ludzki 
w organizacji oznacza „zasób wiedzy, umiejętności, zdrowie i energię 
witalną zawartą w społeczeństwie, które można powiększać drogą 
inwestycji w rozwój człowieka. Jest również wskaźnikiem możliwości 
produkcyjnych i kreatywności jednostki lub grupy osób”. Od pozosta-
łych zasobów różni się przede wszystkim tym, że w trakcie wykorzy-
stania może się rozwijać – następuje wówczas pomnażanie kapitału 
ludzkiego, podczas gdy pozostałe czynniki produkcji zużywają się. Rola 
zasobów ludzkich w organizacji na przestrzeni lat uległa znaczącym 
przemianom. Obecnie traktuje się je jako najważniejszy składnik, gdyż 
ich funkcjonowanie wpływa na decyzje dotyczące wykorzystywania 
pozostałych zasobów. One przenikają się w procesie produkcji, jednak 
bez wykwalifikowanej kadry pracowniczej, nie jest możliwe efektywne 
zaplanowanie, łączenie, zużycie środków ani też diagnozowanie sytu-
acji na rynku i dostosowywanie oferty do jego potrzeb. Kapitał osobo-
wy jest przedmiotem zarządzania zasobami ludzkimi. „Human reso-
urce management to strategiczne i spójne podejście do zarządzania 
najbardziej wartościowymi aktywami organizacji – pracującymi w niej 
ludźmi, którzy indywidualnie i zbiorowo przyczyniają się do realiza-
cji jej celów” (Jarosiński 2003: 39). To postrzeganie ludzi „jako cenne 
źródło sukcesów firmy i traktowanie ich nie jako koszty zmienne, lecz 
jako majątek trwały, wyraża się w stanowisku, iż należy zapewnić jak 
najlepszych przywódców i możliwości pełnego rozwoju posiadanych 
zdolności” (Amstrong 1996: 9). Zarządzanie zasobami ludzkimi obej-
muje przede wszystkim zatrudnienie, rozwój, odpowiednie wynagra-
dzanie, a także kształtowanie relacji między pracownikami i między 
pracownikami a kadrą kierowniczą (Berny, Leśniewski, Górski 2012: 
78). Rozbudowaniem tej klasyfikacji zajęli się M. Stankiewicz oraz W. 
Jędrzejczyk, wyodrębniając: planowanie zasobów kadrowych, dobór 
i selekcję pracowników, szkolenie i rozwój, motywowanie, wynagra-
dzanie, ocenianie, komunikowanie się, przywództwo (Michna 2012: 
132). Cele tego procesu zostały przedstawione na rysunku 1. Zarządza-
nie zasobami ludzkimi jest ważnym czynnikiem każdej organizacji. Ma 
znaczenie strategiczne, szczególnie w odniesieniu do funkcjonowania 
w otoczeniu burzliwym. Według H. Króla i A. Ludwiczyńskiego (2008: 
115-116), można je rozpatrywać w czterech skalach: 1/ makro – wpływ 
na rozwój społeczeństw, narodów, ludzkości; także wpływ na wielkość 
i strukturę gospodarek, innowacyjność; 2/ indywidualnej – obrazuje 
wzrost produktywności poszczególnych jednostek, samodoskonalenie 
się poprzez edukację, zdobywanie wiedzy i doświadczenia; 3/ zespo-
łu – w szczególności dotyczy sumy kapitałów osobowych ludzi two-
rzących zespół; ważny aspekt zarządzania zespołem, w szczególności 
odpowiedniego kierowania; 4/ organizacji – wpływ kapitału ludzkiego 
na efektywność pozostałych zasobów produkcji; ważny aspekt zarzą-
dzania.

Rysunek 1. Cele zarządzania zasobami ludzkimi

Źródło: opracowanie własne na podstawie Armstrong 2000: 19.

 W literaturze przedmiotu zostały wyodrębnione dwa modele za-
rządzania zasobami ludzkimi. Jednym z nich jest model integrowania 
zasobów ludzkich ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa i jego 
strategią. Został opracowany przez badaczy z Uniwersytetu w Michi-
gan (stąd nazwa – model Michigan). Ten model zakłada, że strategia 
organizacji jest nadrzędną jej składową, natomiast zarządzanie zaso-
bami ludzkimi oraz struktura są pochodną strategii. Wyodrębnione 
w nim zostały najważniejsze funkcje human resources management, 
które połączone ze sobą tworzą tzw. cykl zasobów ludzkich, zobrazo-
wany na rysunku 2 (Sępek 2010: 53).

Rysunek 2. Cykl zasobów ludzkich

Źródło: Sępek 2010: 55.

Za główne ograniczenie uznano cechę jednokierunkowości prze-
pływu komunikatów z otoczenia do organizacji. Należy nadmienić, że 
powyższy model podkreśla szczególną rolę kierownictwa w zarządza-
niu zasobami ludzkimi. Ma ona za zadanie „stworzenie takiego powią-
zania struktury formalnej i systemu zasobów ludzkich, by wpływały na 
realizację celów strategicznych jednostki organizacyjnej” (Sępek 2010: 
53). Na uwagę zasługuje także model harwardzki, przedstawiony na 
rysunku 3, którego powstanie wiąże się z utworzeniem w 1981 roku 
w Harvard Business School przedmiotu obowiązkowego o nazwie hu-
man resources management (Pocztowski 2003: 24). W tym modelu 
przyjęto, że istnieją cztery obszary zarządzania zasobami ludzkimi, 
w których podejmowane są decyzje. Wyróżnia się więc: partycypację 
pracowników, ruchliwość, system wynagradzania, organizację pracy. Te 
obszary są przedmiotem zainteresowania różnych uczestników organi-
zacji; wpływają na nie czynniki, które wynikają z bezpośredniej jej sy-
tuacji lub są elementem otoczenia zewnętrznego. Jak określa A. Pocz-
towski (1998: 22), „za główne zadanie zarządzania zasobami ludzkimi 
przyjmuje się koordynację czterech wymienionych wcześniej obszarów 
oraz ich integrację ze strategią organizacji, która w tym modelu jest 
jednym z czynników sytuacyjnych, wpływających na zarządzanie zaso-
bami ludzkimi i równocześnie wynikiem przedsięwzięć w tej dziedzinie 
zarządzania”. Zarządzanie zasobami ludzkimi to dział zarządzania, który 
jest coraz chętniej eksplorowany przez badaczy, a także jest przedmio-
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tem zainteresowania podmiotów gospodarczych, dążących do wejścia, 
rozwoju, utrzymania swojej pozycji w niepewnych warunkach rynko-
wych. Zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje wiele istotnych dzia-
łań, z których każde wymaga należytego planowania i wdrożenia, aby 
efekt w postaci sprawnie funkcjonujących organizacji działał. W dalszej 
części artykułu analizie zostanie poddany szczególnie ważny w kontek-
ście tematu niniejszej pracy element zarządzania zasobami ludzkimi, 
jakim jest motywowanie.

Rysunek 3. Model harwardzki

Źródlo: Sępek 2010: 57.

Psychologia motywacji w organizacji

Na przestrzeni lat, dynamiczny rozwój przemysłu był związany 
ze stopniowym zwiększaniem produkcji, a co za tym idzie – poziomu 
zatrudnienia. Zauważono, że wzrost zaangażowania pracowników 
przedsiębiorstwa, bezpośrednio wpływa na wzrost jego konkuren-
cyjności. Motywację można określić jako stan gotowości psychicznej 
i fizycznej pracowników do podejmowania korzystnych działań na 
rzecz organizacji, do której przynależą lub „wzbudzony potrzebą ze-
spół procesów psychicznych i fizjologicznych określających podłoże 
zachowań i ich zmian” (Krzemińska 2014: 77 [za:] Gospodarek 2014: 
131). Motywowanie to – obok kierowania, planowania i kontrolo-
wania – nieodłączny element procesu rozwoju1 organizacji, będący 
funkcją zarządzania zasobami ludzkimi. Stanowi całokształt decyzji 
podejmowanych przez managera w celu mobilizowania pracowni-
ków do bardziej efektywnej i wytężonej pracy oraz skłonienia ich do 
podjęcia określonych działań2. Z. Nieckarz definiuje organizację jako 
„grupę ludzi połączonych dążeniem do osiągnięcia wspólnego celu” 
(Nieckarz 2011: 20). Cele organizacji wynikają bezpośrednio z misji 
organizacyjnej3 danego przedsiębiorstwa4, która stanowi część jego 
kultury organizacyjnej. Misję należy rozumieć jako całokształt dążeń 
i celów organizacji, na które powinny być zorientowane działania jej 
pracowników. Model sporządzony przez K. Obłója zakłada, że misja 
organizacji, aby nabrać znaczenia strategicznego, musi spełniać na-
stępujące wymogi: wyznaczać kierunek i dotyczyć przyszłości (cele 

1 Rozwój rozumiany jako „proces kierunkowych przemian, w toku którego 
obiekty (układy) danego rodzaju przechodzą od form lub stanów prost-
szych, niższych, mniej doskonałych do form lub stanów bardziej złożonych, 
wyższych, doskonalszych pod określonym względem; tak rozumiane pojęcie 
rozwój jest ściśle związane z pojęciem postęp, zwłaszcza w mowie potocz-
nej i w starszej literaturze naukowej” (Encyklopedia PWN 2019).
2 Motivus-tae (łac.) – skłonienie do ruchu.
3 Inaczej: deklaracja programowa, credo firmy.
4 Przedsiębiorstwo rozumiane jako organizacja pod jednym zarządem, któ-
rej celem jest działalność gospodarcza oraz osiąganie zysków przez sprzedaż 
produktów i/lub usług.

długookresowe, jednoznacznie i czytelnie wytyczony plan rozwoju 
oraz dążeń, które do niego prowadzą), wyrażać marzenia i wyzwania, 
podejmowane z udziałem pracowników (zarządzanie prowadzące do 
utożsamiania się pracowników z wizerunkiem i misją przedsiębior-
stwa) oraz być wiarygodna, a w konsekwencji możliwa do zrealizo-
wania (Obłój 2014: 113). Im bardziej cele danego przedsiębiorstwa 
pokrywają się z indywidualnymi celami pracowników, tym większa 
motywacja towarzyszy im podczas ich osiągania. Rolą managera 
jest stworzenie takich warunków pracy, które jednocześnie będą 
przynosiły korzyści nie tylko organizacji, ale także pojedynczym jed-
nostkom i przedsiębiorstwu. „Motywacja w teorii zarządzania jest 
czynnikiem wyznaczającym poziom, kierunek i trwałość wysiłków 
podejmowanych w pracy” (Schermerhorn 2008: 259). Może stano-
wić wynik działalności zewnętrznej (ang. extrinsic motivation), która 
jest związana z systemem wynagrodzeń ustalonym przez pracodawcę 
lub wewnętrznej (ang. intrinsic motivation), zależnej od osobowości 
pracownika i podejmowanych przez niego działań samoangażujących 
oraz samouaktywniających. Może także dotyczyć wzmożonych dzia-
łań na rzecz organizacji podejmowanych pod wpływem osiąganego 
dzięki nim zadowolenia lub potrzebą ciągłej aktywności i samoreali-
zacji (Nieckarz 2011: 21). M. W. Kopertyńska wyróżnia trzy poziomy 
motywacji: 1/ podporządkowanie – poziom pierwszy zostaje osią-
gnięty wówczas, gdy pracownik wykonuje powierzone mu zadania 
i polecenia przełożonego, realizuje cel organizacji, z którym się nie 
utożsamia; 2/ identyfikację celu – drugi poziom wymaga od praco-
dawcy tego, aby przedstawił pracownikowi korzyści płynące z osią-
gnięcia celu postawionego przed organizacją, osiągnięcie celu zostaje 
rozpatrywane w kategorii pragnień; 3/ zaangażowanie – najbardziej 
pożądany poziom motywacji, pracownik utożsamia się z celem orga-
nizacji, uważa go za własny, osiągnięcie trzeciego poziomu wymaga 
tego, aby pracownik miał świadomość tego, że jest jedyną osobą, od-
delegowaną do wykonania określonego zadania (Kopertyńska 2008: 
18-19). Jednym z kluczowych elementów skutecznego motywowania 
jest świadomość tego, które z potrzeb danego pracownika wymagają 
w danym momencie zaspokojenia. Błędem jest zakładanie z góry, iż 
każda z osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie dąży do pomnaża-
nia posiadanego majątku, a jej jedyną motywacją do pracy jest chęć 
zysku. Nie tylko ekwiwalent finansowy może stanowić zachętę do 
bardziej efektywnego i wytężonego działania. System wynagradzania 
składa się zarówno z pieniężnych, jak i niepieniężnych form motywo-
wania (rysunek 4).

Rysunek 4. Przykładowe narzędzia systemu wynagradzania

Przykładowe narzędzia 
pieniężnego systemu 

wynagradzania

Przykładowe narzędzia 
niepieniężnego systemu 

wynagradzania

udział w zyskach, akcje 
pracownicze

awans, przyznanie dodatkowego 
urlopu

premie uznaniowe, nagrody 
pieniężne

pochwała, wyróżnienie na tle 
zespołu

samochód, laptop, telefon 
firmowy list gratulacyjny

system ubezpieczeń zdrowotnych 
i społecznych

przyznanie większego zakresu 
uprawnień

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wieczorek, Wieczorek 2005: 40-42.
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z wykorzystaniem kreatywnego myślenia. Pracownicy są samodzielni 
i z chęcią przyjmują coraz bardziej odpowiedzialne zadania, dlatego 
w tym przypadku system wynagradzania powinien przyjąć niepie-
niężną formę. Rola managera według Teorii Y zdaje się być nieco 
ograniczona przede wszystkim w zakresie zmniejszenia poziomu kon-
troli pracownika (Benedikt 2003: 25). Teoria X ma odmienne założe-
nia niż Teoria Y i jest charakterystyczna dla scientific management. 
Według niej, praca nie sprawia pracownikowi przyjemności, wykonu-
je ją z konieczności lub stara się jej unikać. Podejmowane przez niego 
działania nie są twórcze ani kreatywne. Pracownikowi nie zależy na 
samorealizacji, otrzymaniu dodatkowych uprawnień czy możliwości 
podejmowania decyzji. W tym wypadku najbardziej skutecznym spo-
sobem motywowania będą premie, podwyżki czy nagrody pieniężne 
(Benedikt 2003: 25).

Coaching w procesie motywowania

Coaching to pojęcie, które pojawia się w różnych kontekstach; 
wykorzystywane jest w dziedzinach, które nie są ze sobą powiązane; 
wielość definicji i nowość tej dyscypliny prowadzi do nadużywania 
słowa „coaching”, a także do stosowania go w nieodpowiednich sytu-
acjach. W niniejszym rozdziale zostaną przedstawione wyniki badań 
własnych dotyczące pojmowania coachingu oraz emocji towarzyszą-
cych respondentom w związku z tym pojęciem. J. Whitmore, bry-
tyjski biznesmen, podał w 2002 roku jedną z najprostszych definicji 
coachingu. Według niego, jest to „sztuka ułatwiania innym pracy, 
uczenia się i rozwoju” (Bruce-Foulds, Clark, Ray 2018: 233). Jest to 
wzmacnianie potencjału jednostki bądź zespołu osób, umożliwienie 
jej bardziej satysfakcjonującego życia, polepszenie jej wydajności na 
różnych płaszczyznach oraz wspieranie w dalszym rozwoju osobistym 
(Thorpe, Clifford 2004: 17-18). Coaching to słowo, które pojawiło 
się po raz pierwszy w latach 60. XX wieku w branży sportowej. Za 
coacha był uważany trener, który motywował i dbał także o psychicz-
ne nastawienie podopiecznych. Coaching ewoluował z czasem do 
świata biznesu i wielu dziedzin życia społecznego; nieustannie się 
rozwija, czerpiąc ze źródeł wiedzy naukowej i z życia. Etymologicz-
nie słowo coaching oznacza „przemieszczanie się z jednego miejsca 
na drugie”, co wskazuje na cechę omawianego procesu – coaching 
pomaga zmienić swoją sytuację, posunąć się do przodu (Staar 2005: 
10). Coaching przybiera wiele form. W literaturze przedmiotu wyróż-
nia się następujące rodzaje coachingu (Kochmańska 2014: 32-33): 
interwencyjny – celem jest udzielenie pomocy w sytuacji kryzysowej; 
organizacyjny – celem jest wzrost efektywności zespołów (ingerencja 
w proces rozwoju organizacji); indywidualny – celem jest ustalenie 
priorytetów i znalezienie sposobu osiągnięcia zamierzonych efek-
tów; zespołowy – celem jest poprawa efektywności zespołu; pro-
wokatywny – celem jest sprowokowanie osoby „coachowanej” do 
określonych zachowań, poprzez dyskusje na określone kontrower-
syjne tematy; managerski – celem jest udoskonalenie kompetencji 
i umiejętności kadry kierowniczej; executive-coaching – celem jest 
wzrost efektywności całej organizacji; self-coaching – celem jest sa-
modoskonalenie się (samokształcenie na podstawie materiałów spe-
cjalistycznych); dorywczy – coaching „trenerski”, celem jest wymiana 
doświadczeń i samodoskonalenie się (trener wymienia się doświad-
czeniami z innymi coachami podczas wykładu, sesji itp.). Coaching, 
według J. Staar, jest po prostu rozmową lub serią rozmów jednej 

Wybrane teorie potrzeb

Potrzeba, definiowana jako stan braku czegoś i dążenie do jego 
zaspokojenia, stanowi główny czynnik motywujący i skłaniający do 
działania. Jak twierdzi M. Mazur „pracownik odczuwa potrzebę, by 
być użytecznym i ważnym, ma silne potrzeby społeczne i potrzeby 
te są ważniejsze dla motywacji niż pieniądze” (Mazur 2013: 161). 
Podejście humanistyczne do motywowania w zarządzaniu zakłada, 
że zachowaniem człowieka kierują czynniki wewnętrzne (emocje, 
potrzeby, odczucia). Zatem proces motywowania powinien zostać 
oparty na piramidzie potrzeb Maslowa (Maslow 2006: 115-117), któ-
ra stanowi o tym, że w pierwszej kolejności należy zaspokoić potrze-
by niższego rzędu (fizjologiczne, bezpieczeństwa), aby zaspokojenie 
potrzeb wyższego rzędu (przynależności, szacunku, samorealizacji) 
było możliwe. Hierarchia potrzeb Maslowa pełni funkcję wyznacz-
nika działań podejmowanych przez managerów, mających na celu 
uwzględnienie potrzeb pracowników, będących częścią organizacji, 
w codziennym delegowaniu zadań. Co więcej, możliwość realizacji 
poszczególnych potrzeb w określonej kolejności i intensywności sta-
nowi determinantę poziomu zaangażowania pracownika w działania 
podejmowane przez przedsiębiorstwo. Na poziomie organizacyjnym, 
motywowanie pracowników przez zaspokajanie ich potrzeb może 
wiązać się z: zapewnieniem podstawowego wynagrodzenia za wyko-
nywaną pracę, zaliczki pieniężnej czy dodatków socjalnych w zależno-
ści od statusu materialnego (potrzeby fizjologiczna); ubezpieczeniem 
zdrowotnym, świadczeniami emerytalnymi, zapewnieniem umowy 
o pracę na czas nieokreślony (potrzeba bezpieczeństwa); organizo-
waniem spotkań i wyjazdów integracyjnych, pracą w kilkuosobowych 
zespołach, aktywnym uczestnictwem pracowników w procesach 
decyzyjnych realizowanych przez zarząd (potrzeba przynależności); 
awansem zawodowym, przyznaniem premii, delegowaniem odpo-
wiedzialnych zadań, przyznanie dodatkowych uprawnień (potrzeba 
uznania i szacunku); umożliwieniem udziału w szkoleniach i kursach, 
zapewnieniem ścieżki awansu zawodowego, udostępnieniem prze-
strzeni do wymiany i realizacji pomysłów pracowników, praca zapew-
niająca pewną swobodę działania (potrzeba samorealizacji) (Nieckarz 
2011: 24-25). D. McGregror jest autorem jednej z najbardziej popu-
larnych, przeciwstawnych sobie teorii motywacji, Teorii X i Y. Koncep-
cja została opracowana w latach 60. na MIT Sloan School of Mana-
gement. Zakłada podział na dwa odmienne systemy motywacyjne, 
stosowane przez każde przedsiębiorstwo w zależności od podejścia 
i działań managera. McGregor zgadzał się z teorią opracowaną przez 
Maslowa. Twierdził, że samorealizacja stanowi najwyższą potrzebę, 
która może zostać osiągnięta tylko wtedy, kiedy pozostałe potrzeby 
będą zaspokojone (Miler-Zawodniak 2012: 111-112). Samorealizacja 
jest ściśle związana z Teorią Y, charakterystyczną dla human resour-
ces, która zakłada, że: „pracownik chce być profesjonalistą i mieć 
wysokie kwalifikacje w danej dziedzinie, umieć rozwiązywać proble-
my dzięki swoim kompetencjom, być samodzielny oraz dokonywać 
samokontroli stosowanych metod i rezultatów pracy” (Sekuła 2008: 
27). Zgodnie z Teorią Y, praca jest czynnikiem niezbędnym do samo-
realizacji pracownika. Pracownik czuje się potrzebny, zmotywowany 
i sam dąży do realizacji celów organizacji, uznając je jednocześnie za 
własne. W odpowiednich warunkach praca sprawia mu przyjemność, 
nie unika jej, tylko cieszy się z możliwości podejmowania nowych 
wyzwań. Zadania powierzone pracownikowi są wykonywane z pasją, 
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osoby z drugą. Jest to uproszczone ujęcie, bowiem coaching przyj-
muje wiele form, a wspomniane rozmowy nie są oparte na zwykłym 
dialogu, lecz głęboko przemyślanej strategii motywowania, będącej 
wypadkową między innymi potrzeb i emocji osoby „coachowanej”. 
Jego zaletą jest to, że „pomaga ludziom i zespołom w wykonywaniu 
zadań w jak najbardziej skuteczny sposób. Obejmuje wydobywa-
nie mocnych stron ludzi, pomaga w omijaniu wewnętrznych barier 
i ograniczeń w celu osiągnięcia osobistej doskonałości oraz ułatwie-
nie im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole” (Dilts 2008: 
383). O tym, czy dana rozmowa jest częścią coachingu, rozstrzyga 
odbiorca. Często przybiera formę sesji, które mają ustrukturyzowany 
charakter. Może być nie tylko przeprowadzany w sposób bezpośred-
ni, ale jeżeli są odpowiednie warunki, to także za pomocą telein-
formatycznych środków przekazu. Sesje zazwyczaj polegają na tym, 
że trener (coach) rozmawia z osobą biorącą udział w tym procesie. 
Posługuje się pewnym systemem zasad, które przenosi na obserwa-
cję, wypowiadanie się, zadawanie pytań, słuchanie czy formułowa-
nie informacji zwrotnych. Coach przyłącza się do coachowanego, 
próbuje wejść w jego świat. Rozmowa coachingowa nie musi mieć 
jednak sformalizowanego charakteru – zwyczajna konwersacja może 
się łatwo w nią przerodzić. W ustrukturyzowanej relacji, osoba pod-
dana coachingowi jest obdarzona szczególnego rodzaju wsparciem, 
bowiem trener jest skupiony na osobie w bardzo dużym stopniu, 
przygląda się jego problemom z uwagą i zaangażowaniem. Coach 
prowadzi rozmowę, jednakże jest ona skupiona na tej drugiej osobie. 
To ona również ustala, jaka jest „hierarchia wartości”; nie jest więc 
narzucana przez trenera, jednak coach pilnuje przez trwanie sesji 
ustalonego wcześniej porządku. Jak podsumowuje J. Staar, „relacja 
coachingowa różni się od wszystkich innych po prostu tym, że stano-
wi kombinację obiektywnego dystansu i zaangażowania w realizację 
celów podopiecznego” (Staar 2005: 13-14). Coaching jest często 
mylony z mentoringiem. Oba procesy opierają się na świadomej ko-
munikacji, na zrozumieniu ludzi, słuchaniu, formułowaniu superwizji 
i efektywnym procesie. Jeśli chodzi o mentoring, jest to zazwyczaj 
długotrwała relacja, raczej nieformalna, koncentrująca się na karierze 
osoby; charakteryzuje się długoterminowym podejściem, wyższymi 
kwalifikacjami mentora, który zazwyczaj jest związany z organizacją. 
Co ważne, w mentoringu trenerem nie może być menedżer liniowy – 
odwrotnie jest w coachingu. Proces ten trwa przez ograniczony czas, 
relacja przybiera zazwyczaj formę ustrukturyzowanych sesji, podczas 
których coach koncentruje się na wybranych obszarach życia i zawo-
dowych człowieka. Co więcej, trenerem może być osoba, która nie 
jest w ogóle związana z organizacją lub taka, która jest jej członkiem; 
nie musi posiadać specjalnych kwalifikacji i doświadczenia w tej dzie-
dzinie (Bruce-Foulds, Clark, Ray 2018: 234-235). Zasady coachingu 
zostały przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1. Zasady coachingu
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Kochmańska 2014: 32-33.

Coaching – analiza wyników badań własnych

Badanie miało na celu zidentyfikowanie poziomu znajomości 
pojęcia coaching i głównych skojarzeń związanych z tym procesem; 
określenie emocji, które towarzyszą jednostkom na myśl o coachingu; 
poznanie ich ocen; zidentyfikowanie, gdzie badani internauci mieli 
do czynienia z coachingiem. Problemy badawcze postawione przez 
autorki niniejszego artykułu brzmią następująco: Jaki odsetek bada-
nych wie, czym jest coaching? Jaki odsetek badanych brało udział 
w sesji coachingowej? Jaki jest stosunek badanych do coachingu? 
Jakie emocje towarzyszyły badanym przed i po sesji coachingo-
wej? Czy badani uważają, że coaching jest skutecznym narzędziem 
motywowania? W jakim obszarze potrzeba stosowania coachingu, 
według badanych, jest zasadna? Badanie zostało przeprowadzo-
ne w formie kwestionariusza przesyłanego środkami komunikacji 
elektronicznej, umieszczonego na stronie internetowej survio.com. 
Ankiety były umieszczane w serwisach społecznościowych. Udział 
w badaniu był dobrowolny oraz anonimowy. Wzięło w nim udział 
55 respondentów – internautów, z czego 70,9% stanowiły kobiety. 
Odpowiedzi udzielili badani w przedziale wiekowym 18-56, jednak-
że 72,7% stanowiły osoby w wieku 20-24 lata. Największy odsetek 
badanych deklarował, że miejscem zamieszkania jest wieś (41,8%), 
29,1% – miasto powyżej 500 tys. mieszkańców, natomiast 16,4% – 
miasto poniżej 150 tys. mieszkańców. Spośród wszystkich respon-
dentów, 45,5% deklarowało posiadanie wykształcenia wyższego, 
średnie ogólnokształcące zaznaczyło 38,2% badanych, 7,3% – śred-
nie techniczne, 5,5% – podstawowe, natomiast 3,6% – zawodowe. 
Pierwsze pytanie brzmiało następująco: „Czy słyszała/słyszał Pani/
Pan o pojęciu coaching?”. Autorki kwestionariusza w instrukcji załą-
czonej do każdego z pytań zwróciły się o zakończenie wypełniania, 
jeśli odpowiedź jest przecząca – 94,5% zaznaczyło twierdzącą od-
powiedź. 3 osoby, które rozpoczęły wypełnianie ankiety zadeklaro-
wały, że nie wiedzą, czym jest coaching (ich odpowiedzi stanowią 
pozostałe 5,5% udzielonych). W następnym pytaniu poproszono 
uczestników badania o zaznaczenie wszystkich pasujących propozycji 
w odpowiedzi na pytanie: „Czym według Pani/Pana jest coaching?”. 
Respondenci mogli także dopisać odpowiedź, która nie jest ujęta 
w propozycjach. Rozkład odpowiedzi przedstawiono na wykresie 1.

Wykres 1. Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czym jest według Pani/Pana 
coaching?”

Źródło: badania własne.

Z wykresu 1 wynika, że respondenci jednoznacznie kojarzą co-
aching z rozwojem osobistym, z pewną pomocą w realizacji celów, 
a także z jedną z metod przeprowadzania tego procesu – wykładem 
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stionariuszu. Wyniki badań zostały przedstawione na wykresie 2.

Wykres 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czym jest według Pani/Pana 
coaching?”

Źródło: badania własne.

Jak wynika z wykresu 2, emocje, które towarzyszą responden-
tom w procesie myślenia o coachingu są tożsame z odpowiedziami 
na pytania dotyczącymi oceny tego zjawiska. Kolejne pytanie: „Jakie 
emocje towarzyszyły Pani/Panu po zakończeniu procesu coachingu?” 
było skierowane do badanych, którzy brali udział w tym procesie. Py-
tanie także miało charakter wielokrotnego wyboru. Najwięcej razy 
zaznaczono kolejne propozycje: chęć do działania (13), obojętność 
(9), pewność siebie (8), lubienie/podziw (7), zaskoczenie/zdumienie 
(6), oczekiwanie/czujność (6). Z badania wynika, że respondenci są 
pozytywnie nastawieni do tego zjawiska, jednakże dażą je uczuciem 
niepewności, nie mają do niego pełnego zaufania. Co więcej, na pyta-
nie skierowane do badanych, którzy wzięli udział w procesie coachin-
gu, które brzmiało: „Czy zmienił się Pani/Pana stosunek do coachingu 
po wzięciu udziału w sesji?”, 40% ankietowanych odpowiedziało, że 
nie, natomiast kolejne 40% – trudno powiedzieć; 6% zaznaczyło od-
powiedź twierdzącą, natomiast jedna osoba – „zdecydowanie tak”. 
Część omawianego kwestionariusza została poświęcona coachingowi 
w powiązaniu bezpośrednio z motywacją. Badanym, w odniesieniu 
do wcześniej udzielonych odpowiedzi, zadano pytanie: „Czy według 
Pani/Pana coaching jest skutecznym narzędziem motywowania?”, 
26 ankietowanych udzieliło odpowiedzi przeczącej. W uzasadnieniu 
podawano, iż: „jest to strata czasu”, „coaching jest dobry tylko dla 
nadawcy, który osiąga zysk materialny”, „coachem jest osoba, która 
wmawia ludziom, że mogą osiągnąć wszystko, podczas gdy sama wy-
biła się na naiwności innych”, „pojawia się zbyt dużo banalnych fra-
zesów, a za mało wiarygodnych porad”, „motywuje tylko chwilowo”, 
„motywacja finansowa jest efektywniejsza”. Kolejne 26 osób odpo-
wiedziało na powyższe pytanie twierdząco. Podawano uzasadnienia, 
takie jak: „pomaga w rozwoju osobistym”, „pokazuje wcześniej nie-
znane drogi rozwiązania problemu”, „jest skuteczny w grupach ludzi, 
których łączą silne więzi”, „znajomi są zadowoleni z efektów”, „to po-
moc z zewnątrz”. Większość ankietowanych ma pozytywne nastawie-
nie do procesu coachingu, jednakże w przypadku oceny skuteczności 
jako narzędzia motywacji, są dwie skrajne opinie, na które respon-
denci udzielili odpowiedzi w takiej samej liczbie. W innym pytaniu 
zwrócono się do osób, które wzięły udział w procesie coachingu. Na 
pytanie: „Czy po udziale w sesji coachingowej czuła się/czuł się Pani/
Pan zmotywowany w większym stopniu niż przed sesją?” zaznaczono 
w 37,1%, że tak; 22,9% – trudno powiedzieć, 20% odpowiedziało, że 

motywacyjnym. Co ciekawe, niewielu badanych zaznaczyło, iż jest to 
forma terapii; rzadko łączą coaching z książką bądź filmem motywa-
cyjnym. 9 osób uważa, że jest to metoda manipulacji. Ponadto, na 
powyższe pytanie dwie osoby udzieliły odpowiedzi indywidualnej: 
dodano, że coaching jest „głupotą” oraz „mową motywacyjną dla 
niedowartościowanych ludzi”, co wyraźnie pozostaje w korelacji z pro-
ponowaną „metodą manipulacji”. Następne pytanie brzmiało więc: 
„Czy według Pani/Pana coaching jest zjawiskiem pozytywnym czy ne-
gatywnym?” – 54,9% odpowiedziało, że pozytywnym; 13,7% – zde-
cydowanie pozytywnym. 17,6% badanych zadeklarowało, że nie ma 
zdania na ten temat; 9,8% respondentów uważa, że jest to zjawisko 
negatywne, a pozostałe 3,9% badanych – zdecydowanie negatywne. 
Z przeprowadzonych badań wynika, że 68,6% badanych nie wzięło 
udziału w procesie coachingu, jednakże na pytanie „Gdzie spotkała 
się/spotkał się Pani/Pan ze zjawiskiem coachingu?” większość (65,5%) 
odpowiedziała, że w szkole bądź na studiach. 20% respondentów za-
znaczyło, iż spotkało się z tym procesem w pracy, natomiast 18,2% 
– na warsztatach. Nikt z badanych nie uczestniczy ani nie uczestni-
czył w indywidualnej sesji coachingowej. Do podanych odpowiedzi 
respondenci mogli dopisać swoje własne; wskazano następujące: 
internet (6x), YouTube (1x), osoba z rodziny zajmuje się coachingiem 
(1x), znajomi (1x), telewizja (1x). Kolejne pytania odnosiły się do emo-
cji związanych ze zjawiskiem coachingu. Do przeprowadzenia badania 
autorki niniejszej pracy posłużyły się tzw. „kołem emocji” R. Plutchika, 
które zostało przedstawione na rysunku 6.

Rysunek 6. „Koło emocji” według teorii Roberta Plutchika

Źródło: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Plutchik-wheel.svg [30.06.2019].

Do przeprowadzenia badania posłużono się następującymi para-
mi emocji pierwotnych: wstręt – lubienie/podziw, radość – smutek, 
zaskoczenie/zdumienie – oczekiwanie/czujność, strach – złość (Ko-
nopka 2016: 76-77); na potrzeby niniejszej pracy dodano wybrane 
emocje drugiego rzędu: zachwyt, wściekłość, lęk, ufność, zniesma-
czenie, obojętność, chęć do działania, pewność siebie, niepewność, 
zniechęcenie. Pierwsze pytanie brzmiało następująco: „Jakie emocje 
towarzyszą Pani/Panu myśląc o procesie coachingu?”. W tym pytaniu 
respondenci byli poproszeni o zaznaczenie wszystkich pasujących od-
powiedzi i dopisanie swoich, które nie zostały zamieszczone w kwe-
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szacunek, otwartość, zaufanie, szczerość. Przejawiają się już pod-
czas pierwszego spotkania trenera z osobą poddawaną coachin-
gowi – ustalane są jasne, transparentne zasady współpracy. Obie 
strony wprost formułują swoje oczekiwania, otwarcie wypowiadają 
się na temat kwestii, które dla jednej ze stron mogą nie być korzyst-
ne. Sam proces coachingu bazuje na wierze w potencjał człowieka, 
który „uwalnia się” po umiejętnie poprowadzonym procesie „te-
rapii”. Kolejne wartości to: samodzielność, elastyczność, autorytet 
wewnętrzny – są komponentami coachingu. Ten proces ma na celu 
budowanie pewności do działania samodzielnego, do polegania na 
swojej osobie; elastyczność odnosi się do techniki pracy coacha, który 
często wchodzi w rolę osoby poddawanej terapii, stara się poznać 
rzeczywistość z innej perspektywy, a zrozumienie pozwala na formu-
łowanie alternatywnych planów coachingowych. Sesje coachingowe 
budują postawy tolerancyjne, otwartości na różnorodność, sprzyjają 
powstawaniu relacji koleżeńskich. Jak dodaje M. Zubrzycka-Nowak, 
„zaangażowanie wszystkich uczestników zespołu w proces tworzenia 
rozwiązań w warunkach bezpieczeństwa i szacunku oddaje odpowie-
dzialność w ich ręce, dzieli tę odpowiedzialność pomiędzy wszystkich 
członków zespołu rozwijając lojalność w zespole, tworząc podwaliny 
pod wzajemne zaufanie, wsparcie, szczerość” (https://serwis-uslu-
girozwojowe.parp.gov.pl/files/Do_pobrania/PARP_MZN%203.pdf 
2019: 1-4). Ch. Bruce-Foulds, G. Clark i K. Ray w studium porównaw-
czym coachingu i mentoringu, wymieniają dwa rodzaje coachingu: 
zewnętrzny i wewnętrzny. Zewnętrzny jest podzielony na coaching 
indywidualny oraz zespołowy. W tym pierwszym, trenerami są osoby 
spoza organizacji. Pomagają one rozwiązywać różne problemy jed-
nostek, co ma na celu zwiększenie wydajności jako pracowników. 
Coach jest profesjonalistą, a jego doświadczenie ułatwia poradzenie 
sobie z nawet najbardziej skomplikowanymi sytuacjami. Co więcej, 
skorzystanie z usług coacha zawodowego może przekonać do zmian 
kadrę kierowniczą, która po osobistym doświadczeniu coachingu, 
zacznie naśladować techniki na niej stosowane i tworzyć tzw. kul-
turę coachingową. Wadą zatrudnienia trenerów spoza organizacji 
są większe nakłady finansowe oraz konieczność upewnienia się, 
czy osoba, która ma przeprowadzić ten proces, doskonale rozumie 
sytuację tego podmiotu. Innym rodzajem jest zewnętrzny coaching 
zespołowy, który polega na stosowaniu technik coachingu wobec ca-
łego zespołu przez konsultantów spoza organizacji. Istotą tej metody 
jest zmiana wyników zespołu z wpływem na jednostki, które są jego 
częścią. Ten rodzaj coachingu jest również kosztowny – efektu należy 
oczekiwać po przeprowadzeniu kilku sesji; przy wybieraniu coacha 
powinno się kierować jego dopasowaniem do zespołu. Coaching 
wewnętrzny może być prowadzony przez coachów specjalistów oraz 
przez trenerów niewyspecjalizowanych w niepełnym wymiarze go-
dzin. W pierwszym z wymienionych, (…) coachingiem w organizacji 
zajmuje się zespół pracowników – wykwalifikowanych trenerów. Są 
zatrudnieni na pełny etat, często dodatkowo zajmują się innymi za-
daniami. Zaletą takiego rozwiązania jest znacznie niższy koszt niż przy 
każdorazowym zleceniu zadania osobom z zewnątrz. Ponadto, trene-
rzy są bezpośrednio związani z organizacją, więc doskonale znają jej 
kulturę, kontekst, a także strategię. Z drugiej strony, jest to rozwiąza-
nie niepraktyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw, gdyż utrzy-
manie wyspecjalizowanego pracownika wiąże się nie tylko z wypłatą 
wynagrodzenia, ale także z nakładami na doskonalenie zawodowe. 
Takie osoby mogą mieć problem z obiektywną oceną sytuacji panu-

nie. Respondenci zostali w tym badaniu zapytani również o obszary 
życia, w których coaching jest potrzebnym narzędziem motywowania. 
Na pierwszym miejscu wskazano pracę (38,6% wszystkich odpowie-
dzi), następnie studia (22,8%), szkołę (16,8%), życie rodzinne (9,9%). 
Na miejsce kultu religijnego wskazało 5,9% wszystkich badanych – 
tyle samo zaznaczyło, że coaching nie jest potrzebnym narzędziem 
motywowania w żadnym obszarze życia.

Wykorzystanie coachingu w organizacji

Coaching miał swój początek w sporcie, lecz szybko ewoluował 
i został przyjęty w biznesie. W ujęciu biznesowym, „oznacza poprawę 
efektywności i wydajności organizacji poprzez umożliwienie pracow-
nikom nauki, w zaplanowany sposób, pod okiem coacha. Proces ten 
ma przede wszystkim umożliwić bardziej efektywne rozwiązywanie 
problemów, a także poprawę wydajności indywidualnego pracownika, 
przede wszystkim tam, gdzie jest pożądana zmiana w wykonywaniu 
zadań” (Żukowska 2010: 2). Sukces wykorzystania coachingu jest uwa-
runkowany realizowaniem kolejnych etapów następujących po sobie. 
Proces coachingu w biznesie jest przedstawiony na rysunku 7.

Rysunek 7. Proces coachingu w biznesie

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sidor-Rządkowska 2009.

Na pierwszym etapie należy ustalić zasady współpracy, posługu-
jąc się przy tym jasnymi, zrozumiałymi dla obu stron komunikatami, 
aby uniknąć nieporozumień. Etap ten obejmuje ustalenie terminów 
spotkań, granice współpracy trenera z osobą „coachowaną”. Okre-
ślenie celu to zidentyfikowanie problemu, nad którym należy popra-
cować. Na tym etapie trener zapoznaje się z oczekiwaniami osoby 
biorącej udział w sesji. Kolejnym działaniem w procesie coachingu 
jest zidentyfikowanie rzeczywistości, czyli rozpoznanie aktualnego 
stanu, przyjrzenie się posiadanym zasobom organizacyjnym. W tym 
miejscu określa się również ewentualne zagrożenia, ryzyko nieosią-
gnięcia zamierzonego celu. Sformułowanie planu jest kolejnym eta-
pem procesu coachingu w organizacji. W dużej mierze opiera się 
on na wizualizacji stanu po osiągnięciu postawionego celu. Osoba 
poddawana coachingowi konfrontuje ewentualny stan rzeczywisto-
ści z oczekiwaniami, sformułowanymi i potwierdzonymi w etapach 
wcześniejszych. Jest to moment poszukiwania nowych, alternatyw-
nych rozwiązań, omówienie ich, wyznaczenie konkretnych działań. 
Działanie jest kolejnym etapem, który jest częścią omawianego pro-
cesu. W uproszczeniu, jest to wdrożenie sformułowanego planu w ży-
cie. Po nim następuje dokonanie przeglądu, czyli weryfikacja i kon-
trola działań. Sprawdza się, na ile skutecznie wdrożono plan w życie, 
z jakim efektem itp. To monitoring założeń i efektów, który jest źró-
dłem doskonalenia w przyszłości (Żukowska 2010: 5). To, na czym 
bazuje sam proces coachingu, to przede wszystkim partnerstwo, 
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wym planie rozwoju członków zespołu, a także nie wszyscy potrafią 
w dobrym stopniu wykorzystać umiejętności coachingowe do moty-
wowania zespołu (Bruce-Foulds i in. 2018: 237-238).

Podsumowanie

Dostrzeżenie potencjału w członkach organizacji jest domeną 
nurtu humanistycznego w zarządzaniu. Human resources to jeden 
z jej działów, który nie traktuje człowieka jako instrumentu wyko-
rzystywanego w procesie produkcji. Zakłada, że człowiek jest istotą 
kreatywną, która wykonuje pracę, by spełniać potrzeby nie tylko niż-
szego rzędu. Zidentyfikowanie ich i pomoc w ich zaspokojeniu mogą 
być czynnikiem, który przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności 
i wartości rynkowej produktu lub samej organizacji. Skuteczne moty-
wowanie jest uzależnione od wielu czynników, dlatego powinno mieć 
odpowiednie natężenie, aby zapewnić powodzenie całego procesu 
z korzyścią dla pracownika, jak i pracodawcy. Proces motywowania 
jest procesem złożonym i wymaga wykorzystania narzędzi indywidu-
alnie dopasowanych do konkretnej jednostki (pracownika). Wykorzy-
stanie coachingu w działaniach organizacji pozwala skuteczniej łączyć 
swoje zasoby i zwiększać konkurencyjność, co w efekcie przekłada 
się na maksymalizację zysku oraz optymalizację produkcji. Coaching 
w organizacji stanowi narzędzie, które rozwija wartości przez nią 
wyznawane, wspiera w ich wprowadzaniu oraz, biorąc pod uwagę 
skutki długofalowe, umożliwia bardziej skuteczne osiąganie celów za-
pisane w misji organizacyjnej danego przedsiębiorstwa. Podobnie jak 
motywacja, coaching może występować w kilku formach, zależnych 
od powiązania trenera z instytucją, której członkowie biorą udział 
w procesie oraz mieć na celu uświadomienie wartości, którymi or-
ganizacja się kieruje bądź chce się kierować. Uwagę zwraca się także 
na czynnik współpracy, mający szczególne znaczenie w coachingu ze-
społowym. Dyskusja wyników badań własnych wykazała, że proces 
coachingu jest utożsamiany z rozwojem osobistym oraz powinien 
zostać wprowadzony do środowiska pracowniczego. Teorie potrzeb 
stanowią jednocześnie teorie motywowania. Świadomość potrzeb 
pracowników, pragnień oraz możliwości ich zaspokojenia stanowią 
podstawę skutecznego skłaniania do bardziej wytężonego i efektyw-
nego działania.
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jącej w organizacji, w której pracują i w której przeprowadzany jest 
proces coachingu. Innym rodzajem rozwiązań, które wykorzystują or-
ganizacje w związku z wdrażaniem coachingu, jest prowadzenie tego 
procesu przez zespół wewnętrznych trenerów, którzy się zajmują nim 
dodatkowo. Zaletą jest niższy koszt w porównaniu do zatrudnienia 
coachów spoza organizacji; z drugiej strony wymaga on przeprowa-
dzenia selekcji kandydatów pod kątem kwalifikacji i umiejętności łą-
czenia obowiązków zawodowych (Bruce-Foulds i in. 2018: 237-240).

Rola menedżera w procesie coachingu

Na szczególną uwagę zasługuje inny rodzaj coachingu, przedsta-
wiany w literaturze przedmiotu, o którym nie wspomniano w powyż-
szym rozdziale. Polega on na tym, że manager liniowy przyjmuje po-
zycję coacha; sam coaching ma więc charakter wewnętrzny. Wiąże się 
to z nowoczesnym stylem zarządzania, w którym kierowanie ludźmi 
nie opiera się na nakazach i sztywnych instrukcjach, lecz na nakłonie-
niu do samodzielnego podejmowania działań w interesie organiza-
cji. Coaching prowadzony jest poprzez programy rozwojowe, które 
wzmacniają pozycję managerów jako liderów dzięki wykorzystywaniu 
umiejętności coachingowych. W ten sposób rozwijają styl przywód-
czy, czego efektem jest bardziej owocne komunikowanie się wewnątrz 
organizacji (Bruce-Foulds i in. 2018: 237). Coaching prowadzony przez 
managerów liniowych wymaga przede wszystkim inwestycji w ich co-
aching osobisty. Według J. Staar, jest to „wywieranie pozytywnego 
wpływu na wpływowych ludzi (...). To, co mówią i jak się zachowują, 
wyznacza odpowiednie standardy współpracującym z nimi ludziom” 
(Staar 2005: 15). Szkoleniem managerów zajmują się często trene-
rzy spoza organizacji, lecz coraz częściej to organizacje inwestują 
w osobę z nią związaną w specjalizowanie w tej dziedzinie, gdyż 
w dłuższej perspektywie wiąże się to z mniejszymi kosztami. Waż-
ne jest stworzenie warunków, które umożliwiłyby samodzielne 
działanie pracowników. Na równi traktuje się wykonywanie zadań 
przez podległych mu członków organizacji i ich rozwój. Kładą więc 
nacisk na osobiste rozmowy z pracownikami, które ukierunkowane 
są na ich rozwój, wsparcie, motywowanie. Sesje coachingowe pro-
wadzone przez managerów mogą polegać na zwoływaniu zebrań 
całych zespołów pracowników, podczas których coach może wyko-
rzystać umiejętność słuchania, wypowiadania się, formułowania 
pytań. Celem takich spotkań może być nakłanianie grupy do brania 
odpowiedzialności za powierzone jej członkom zadania. Klarowne 
przedstawienie własnych oczekiwań i skonfrontowanie ich z opinia-
mi pracowników sprawia, że z upływem czasu organizacja ewoluuje 
do „uczącej się”, a sami pracownicy czują się lepiej zmotywowani 
do wykonywania swoich zadań; następuje ich rozwój. Taki typ co-
achingu może spowodować poprawienie wydajności i jednocześnie 
zwiększenia zadowolenia z pracy. Zaletą takiego rozwiązania jest 
przede wszystkim to, że prowadzenie programu rozwojowego jest 
związane z możliwością wykorzystania w pracy nowych umiejęt-
ności. Managerowie liniowi dobrze znają organizację, jej kulturę, 
strategię i strukturę; dzięki coachingowi bezpośrednio wpływają 
na motywację pracowników im podległych. Managerowie odcho-
dzą od radykalnych metod zarządzania zasobami ludzkimi na rzecz 
kierowania empatycznego, co zwiększa zadowolenie z pracy zarów-
no samego przełożonego, jak i pracowników. Z drugiej strony, nie 
wszyscy managerowie są skłonni koncentrować się na długookreso-
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Sztuczna inteligencja jako element rozwoju personalnego 
oraz grupowego. Przykład Hiszpanii i Meksyku 

Artificial intelligence as an element of personal and group development. 
The example of Spain and Mexico

The aim of the article is a multilateral analysis of the problems 
of artificial intelligence in Spain and Mexico in the context of striv-
ing for the development and improvement of social and personal 
competences. The report of the Ministry of Science, Innovation and 
University was analyzed, as part of the Working Group on Artificial 
Intelligence was established, as well as the report of the Ministry of 
National Defense. Publication of scientific institutes such as the Insti-
tuto Español de Estudios Estratégicos and the Universidad Nacional 
Autónoma de México were useful for the development of content. In 
order to supplement the issue with elements related to ethics, the 
aspect related to the interpretation of artificial intelligence according 
to Islam was raised. This is important from the perspective of the 
Muslim minority living in Spain and Mexico. Also included hard sta-
tistical data - Index Government Artificial Intelligence Readiness. Em-
phasize the practical application of artificial intelligence in Mexico.

Keywords: artificial intelligence, Islam, Mexico, Spain, strategy. 

Celem artykułu jest wielostronna analiza problematyki sztucznej 
inteligencji w kontekście dążenia do rozwoju i doskonalenia kompe-
tencji społecznych i personalnych w Hiszpanii oraz w Meksyku. Ana-
lizie poddano raport Ministerstwa Nauki, Innowacji i Uniwersytetu, 
w ramach którego powołano Grupę Roboczą ds. Sztucznej Inteligencji, 
a także sprawozdanie Ministerstwa Obrony Narodowej. Do opracowa-
nia treści przydatne były publikacje instytutów naukowych takich jak 
Instituto Español de Estudios Estratégicos oraz Universidad Nacional 
Autónoma de México. Celem uzupełnienia problematyki o elementy 
związane z etyką poruszono aspekt związany z interpretacją sztucznej 
inteligencji według islamu. Jest to istotne z perspektywy mniejszo-
ści muzułmańskiej zamieszkującej zarówno Hiszpanię, jak i Meksyk. 
Przytoczone zostały również twarde dane statystyczne – Index Gover-
nment Artificial Intelligence Readiness. Odwołano się do praktycznego 
zastosowania sztucznej inteligencji w Meksyku. 

Słowa kluczowe: Hiszpania, islam, Meksyk, strategia, sztuczna inte-
ligencja.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy
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Cytowanie: Salamon J., (2019) Sztuczna inteligencja jako element rozwoju personalnego oraz grupowego. Przykład Hiszpanii i Meksyku, „Rynek-Społeczeń-
stwo-Kultura” nr 1(32)/2019, s. 20-24, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-1-2019/RSK-1-2019-Salamon-Sztuczna-inteligencja-jako-element-rozwoju-perso-
nalnego-Hiszpania-Meksyk.pdf

ST
R

E
SZ

C
Z

E
N

IE A
B

ST
R

A
C

T

 Wstęp

Rozwój sztucznej inteligencji zarówno w Hiszpanii, jak i w Mek-
syku ma służyć nie tylko usprawnieniu pracy, ale także samodosko-
naleniu jednostek i grup. W konsekwencji przedmiotem artykułu 
jest omówienie problematyki związanej ze sztuczną inteligencją we 
wspomnianych państwach. Hiszpańska Akademia Królewska (Real 
Academia Española) definiuje sztuczną inteligencję jako: „dyscypli-
nę naukową, która dba o tworzenie programów komputerowych, 
które wykonują operacje porównywalne z tymi wykonywanymi 
przez umysł ludzki, tak jak uczenie się lub logiczne rozumowanie” 
(Estefanell 2018: 4). Na podstawie definicji Rady Stabilności Finan-
sowej Hiszpanii „sztuczna inteligencja to zbiór teorii i algorytmów, 
które umożliwiają komputerom wykonywanie zadań, które zazwy-
czaj wymagają zdolności wywiadowczych istot ludzkich (np. percep-
cja wzrokowa, rozpoznawanie mowy lub interpretacja)” (Fernández 
2019: 1). Hiszpania jako członek Unii Europejskiej podporządkowała 
się unijnym wytycznym dotyczącym wdrażania przepisów prawnych 
odnoszących się bezpośrednio do rozwoju sztucznej inteligencji. 
W marcu 2019 roku w Centrum Konferencyjnym w Granadzie prze-
wodniczący rządu, socjalistyczny premier, Pedro Sánchez, podsu-
mował „Hiszpańską strategię B + R + I (badawczo-rozwojową i inno-
wacyjną) w zakresie Sztucznej Inteligencji”. W swoim przemówieniu 
podkreślił, że technologie związane ze sztuczną inteligencją są jed-
nym z głównych czynników wzrostu gospodarczego. W konsekwencji 
Hiszpania i Europa muszą podjąć wspólne wysiłki na rzecz rozwoju 

tej linii postępu społecznego i gospodarczego. Sánchez wyjaśnił, że 
przedstawiony dokument jest pierwszym krokiem do opracowania 
Krajowej Strategii Sztucznej Inteligencji, nad którą będzie współ-
pracować w sumie 11 ministerstw tak, aby była gotowa do końca 
2019 roku. Premier Hiszpanii podkreślił znaczenie nauki, innowacji 
i uniwersytetów dla teraźniejszości i przyszłości kraju. W tym sensie 
zaakcentowano utworzenie specjalnego ministerstwa dla tych ob-
szarów – Ministerstwa Nauki, Innowacji i Uniwersytetów, zatwier-
dzonego dekretem królewskim, aby uelastycznić funkcjonowanie 
instytucji naukowych, ułatwić zatrudnianie naukowców i wzmoc-
nić równe szanse. Zatwierdzono również w marcu 2019 roku Sta-
tut Badań Personelu oraz utworzono 1 500 tymczasowych miejsc 
pracy w publicznych organizacjach badawczych. Minister Nauki, 
Innowacji i Uniwersytetów, Pedro Duque, wyjaśnił, że sztuczna in-
teligencja postępuje tak szybko, że już zaczęła zmieniać życie i jest 
jedną z dyscyplin, które najbardziej wpływają na przejście do nowe-
go społeczeństwa. Hiszpański rząd podkreślił swój strategiczny cel 
w angażowaniu podmiotów publicznych i prywatnych do promo-
wania jej w całej Hiszpanii. Minister dokonał przeglądu priorytetów 
zawartych w strategii, w tym stworzenia struktury organizacyjnej 
umożliwiającej rozwój systemu sztucznej inteligencji, usprawnienie 
działań, które umożliwiają transfer wiedzy i opracowanie systemu 
promującego szkolenia. Zaangażowanie środowiska naukowego oraz 
polityków i przedsiębiorców wskazuje na intensyfikację działań, ma-
jących na celu poszerzenie sztucznej inteligencji w Hiszpanii. 
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Strategia na rzecz Sztucznej Inteligencji 
Estrategia para la Inteligencia Artificial en I+D+I

Od końca 2018 roku Ministerstwo Nauki, Innowacji i Uniwersy-
tetu współpracowało z grupą uznanych ekspertów w opracowywa-
niu strategii, która rozwija i stosuje B + R + I w kluczowych sektorach 
dla hiszpańskiego społeczeństwa i gospodarki. Dokument ustana-
wiał priorytety, które następnie zostaną opracowane w nowej hisz-
pańskiej strategii nauki, technologii i innowacji na lata 2021-2028 
i która zostanie określona w krajowym planie B + R + I, gromadząc 
udział innych departamentów ministerialnych oraz sektorów zainte-
resowania. Dokument zawiera zalecenia, które wykraczają poza B + 
R + I i z uwagi na ich przekrojowy i multidyscyplinarny charakter, wy-
magają współpracy z innymi departamentami ministerialnymi. Do-
ceniono znaczenie sztucznej inteligencji w kontekście realizacji Ce-
lów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych 
oznaczonych mianem Agendy 2030. Oceniono również wpływ na 
tkankę społeczną i ekonomiczną, obejmując wiedzę i wykorzystanie 
sztucznej inteligencji na rynku pracy oraz w promocji, odbudowie 
i przyciąganiu talentów, a także wykorzystania danych w administra-
cji publicznej czy włączenie do systemu edukacji jako dźwigni zmian 
technologicznych i zapewnienie ich etycznego wykorzystania, uni-
kając negatywnych uprzedzeń we wszystkich dziedzinach zastoso-
wania. Sztuczna Inteligencja coraz bardziej wpływa na współczesny 
świat. Mimo że jesteśmy daleko od tego, aby maszyny zdominowały 
wszystkie aspekty życia, dostępność technologii opartych na sztucz-
nej inteligencji, a zwłaszcza zdolność maszyn do przechowywania 
i oceny ogromnych ilości informacji jest bezsprzeczna. Szacuje się, 
że ich wpływ na wzrost gospodarczy osiągnie 14 miliardów euro 
w roku 2030 (Estrategia Española 2015: 5). Hiszpańska strategia B 
+ R + I w zakresie sztucznej inteligencji jest skonfigurowana jako 
podstawowy element wizji I + D + I (Inwestycje, Rozwój, Innowacje) 
i jest kluczem do opracowania europejskich ram zwanych „skoordy-
nowanym planem oceny skutków”, zatwierdzonych pod koniec roku 
2018. Ponadto, jest dostosowana do wysiłków ukierunkowanych na 
realizację celów zrównoważonego rozwoju zaznaczonych w planie 
działania na rzecz realizacji Agendy 2030 w Hiszpanii. Strategia jest 
wynikiem prac grupy ekspertów z różnych dziedzin. Ustanawia sześć 
priorytetów, których głównym celem jest zwiększenie skuteczno-
ści narzędzi, mających na celu promocję i wskazanie, w jaki sposób 
oraz gdzie technologie mogą pomóc w rozwoju Hiszpanii. Warto 
wspomnieć chociażby spersonalizowane leczenie, digitalizację usług 
ukierunkowanych na turystykę, wyzwania związane z cyberbezpie-
czeństwem lub cyfrową administrację publiczną. To tylko niektóre 
z wyzwań, które pomoże rozwiązać sztuczna inteligencja. Hiszpańska 
strategia zawiera także siedem zaleceń, które mają na celu dosto-
sowanie polityk publicznych do wymogów normatywnych, struk-
turalnych i organizacyjnych w stosunku do osiągnięć w dziedzinie 
sztucznej inteligencji. Nad realizacją zapisów czuwa Delegat Komisji 
Rządowej ds. Polityki Naukowej i Technicznej oraz Innowacji. Zo-
stał on powołany w grudniu 2018 roku. Powstały również grupy 
robocze m.in. Grupa robocza ds. Sztucznej inteligencji (Estrategia 
Española 2015: 6-7). Ta grupa zdołała wskazać w strategii miejsca 
zastosowania technologii oraz różne poziomy administracji publicz-
nej, na których powinny koncentrować się wysiłki: nie tylko na fi-
nansowaniu oraz w ulepszaniu narzędzi, które umożliwiają rozwój 

technologii sztucznej inteligencji i ich zastosowań, ale także poprzez 
identyfikację obszarów strategicznych, które przez zasoby sztucz-
nej inteligencji, będą niezbędne dla rozwoju społecznego i gospo-
darczego Hiszpanii. Również Sekretariat Generalny ds. Koordynacji 
Polityki Naukowej (SGCPC), jednostka podlegająca bezpośrednio 
Ministrowi Nauki, Innowacji i Uniwersytetów (MCIU) pełnią zasad-
niczą funkcję w odniesieniu do niniejszej strategii w zakresie badań, 
rozwoju i innowacji. Strategia wyznacza następujące priorytety: 1/ 
Osiągnięcie struktury organizacyjnej pozwalającej na opracowanie 
systemu I + D + I w sztucznej inteligencji i zmierzenie jego wpływu; 
2/ Ustanowienie strategicznych obszarów, w których konieczne jest 
skoncentrowanie wysiłków na działaniach B + R + I; 3/ Ułatwienie 
transferu wiedzy i jej przekazu do społeczeństwa; 4/ Zaplanowanie 
działań szkoleniowych i profesjonalizacji w dziedzinie sztucznej in-
teligencji; 5/ Opracowanie ekosystemu danych cyfrowych i walory-
zacja dostępnej infrastruktury; 6/ Przeanalizowanie etyki sztucznej 
inteligencji z perspektywy B + R + I (Estrategia Española 2015: 9). 
Strategia zawiera następujące zalecenia: 1/ Uruchomienie krajowej 
strategii na rzecz sztucznej inteligencji, która pozwala na opraco-
wanie i wdrożenie konkretnych środków skierowanych do narodo-
wych sektorów strategicznych. Ocena i monitorowanie tych środ-
ków może być przeprowadzona przez hiszpańskie obserwatorium 
ds. sztucznej inteligencji; 2/ Skorzystanie ze sztucznej inteligencji, 
aby osiągnąć cele określone w Agendzie 2030; 3/ Projektowanie 
i wdrażanie konkretnych działań, które promują transfer wiedzy do 
środowiska społeczno-ekonomicznego; 4/ Uruchamianie lub ada-
ptacja programów promujących sztuczną inteligencję; 5/ Utworze-
nie Narodowego Instytutu Danych, który pozwala planować i de-
finiować zarządzanie danymi pochodzącymi z różnych poziomów 
administracji publicznej; 6/ Wykrywanie potrzeb adaptacji i dosko-
nalenia kompetencji na różnych poziomach systemu edukacyjnego; 
7/ Upewnienie się, że wszystkie działania i inicjatywy wywodzące 
się z ram strategicznych skoncentrowały się na rozwoju Sztucznej 
Inteligencji, jak również, że jej wyniki są zgodne z etycznymi, praw-
nymi i społecznymi zobowiązaniami Hiszpanii (Estrategia Española 
2015: 10). Ważne jest, aby zwrócić uwagę na znaczenie sztucznej 
inteligencji oraz jej interdyscyplinarny charakter i zdolność do przy-
spieszania rozwoju społeczno-ekonomicznego, tak aby ściślej prze-
strzegać celów zrównoważonego rozwoju – Agendy 2030. 

Sztuczna inteligencja ułatwia wykorzystanie technologii do po-
prawy bezpieczeństwa i rozwoju; unikanie dyskryminacji ze względu 
na płeć i rasę; walkę z ubóstwem; umożliwienie wdrożenia pomocy 
w obliczu klęsk żywiołowych; zapewnienie powszechnego ubezpie-
czenia zdrowotnego. Z drugiej strony może nieść ze sobą ryzyko, 
któremu musimy zapobiegać, unikając manipulacji zachowaniami 
czy chroniąc przed automatyzacją pracy. Poprzez podpisanie wspo-
mnianej wyżej „Deklaracji o współpracy w dziedzinie sztucznej in-
teligencji” państwa członkowskie UE zgodziły się współpracować 
w najważniejszych kwestiach. Od zapewnienia konkurencyjności 
Europy w badaniach do wdrażaniu sztucznej inteligencji, tak aby 
poradzić sobie ze społecznymi, ekonomicznymi, etycznymi i legal-
nymi ramami. W Hiszpanii została stworzona strategia w celu pro-
mowania międzynarodowej współpracy w zakresie badań, rozwoju 
i innowacji w zakresie sztucznej inteligencji oraz ułatwienia udziału 
w przygotowaniu, projektowaniu i monitorowaniu polityk. Obec-
nie hiszpańska społeczność akademicka i naukowa zajmująca się 
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technologiami sztucznej inteligencji skupia się w ramach obszarów, 
takich jak: optymalizacja heurystyczna, planowanie, automatyczne 
odliczanie, ontologie, logika i rozumowanie, przetwarzanie języka 
naturalnego, robotyka, systemy wieloagentowe, systemy rekomen-
dacji, współpraca człowiek-maszyna, modelowanie na podstawie in-
teligentnych agentów, a także rozwój innowacyjnych aplikacji w wie-
lu strategicznych sektorach, takich jak zdrowie, rolnictwo, przemysł 
kulturalny oraz w oparciu o doświadczenie, usługi i zrównoważony 
rozwój środowiska. Hiszpański system nauki, technologii i innowacji 
(SECTI) poświęcony sztucznej inteligencji obejmuje nie tylko instytu-
cje akademickie i naukowe własności publicznej i prywatnej, ale  jest 
również uzupełniany przez stowarzyszenia i organizacje wspierające 
B + R + I, firmy i społeczeństwo. W sektorze prywatnym aktywność 
szybko rośnie dzięki startupom podobnie jak w dużych firmach 
i korporacjach międzynarodowych, których inicjatywy koncentrują 
się na tworzeniu centrów B + R w technologii sztucznej inteligencji 
(Estrategia Española 2015: 12-13). 

Dane statystyczne 
Government Artificial Intelligence Readiness Index 

Rządowy Wskaźnik Gotowości Sztucznej Inteligencji opracowy-
wany przez Oxford Insights dla Hiszpanii wynosi 6,332 na 10,000 
(w 2019 roku). W przypadku Meksyku wartość jest nieznacznie 
wyższa – 6,664. Dla porównania dla Polski wskaźnik wynosi 6,835. 
Indeks został stworzony, aby zdefiniować zdolność do absorpcji i wy-
korzystania potencjału innowacyjnego sztucznej inteligencji. Indeks 
zawiera oznaczenie poziomu rozwoju cyfrowego kraju, innowacyj-
ność rządu, możliwości istniejących systemów. Hiszpania uplasowa-
ła się na dwunastej pozycji wśród krajów OECD (przed Szwecją, za 
Niemcami). Zidentyfikowano obszary doskonalenia, skoncentrowa-
ne głównie na infrastrukturze telekomunikacyjnej, rozwoju innowa-
cji oraz umiejętności cyfrowych, związanych zarówno z sektorem 
publicznym, jak i prywatnym. Ogólny wynik indeksu składa się z 11 
elementów, pogrupowanych w czterech klastrach: zarządzanie; 
infrastruktura i dane; umiejętności i edukacja oraz usługi rządowe 
i publiczne. Dane pochodzą z różnych zasobów, od własnych badań 
biurowych, aż do baz danych, takich jak liczba zarejestrowanych 
startupów i dane indeksów, takich jak Indeks Rozwoju eGovernment 
ONZ (https://www.oxfordinsights.com/ai-readiness 2019).

Rola etyki w projektowaniu i wykorzystywaniu
sztucznej inteligencji na przykładzie Hiszpanii

Za kwestie etyczne odpowiada Hiszpański Komitet Etyki Ba-
dawczej (CEEI), który rozwija priorytet VI (Przeanalizowanie etyki 
sztucznej inteligencji z perspektywy B + R + I). Musi on odpowiadać 
wytycznym – art. 10 ustawy 14/2011 z dnia 1 czerwca w sprawie 
nauki, technologii i innowacji. Komitet prowadzi działania i przy-
gotowuje raporty, propozycje i zalecenia dotyczące zakresu sztucz-
nej inteligencji w Hiszpanii. Osoby odpowiedzialne za te działania 
powinny odgrywać aktywną rolę w inicjatywach dotyczących etyki. 
Wykorzystanie sztucznej inteligencji w administracji publicznej oraz 
w postaci chatbotów opartych na przetwarzaniu języka naturalnego 
jako pierwszego interfejsu między obywatelami a AAPP już umoż-
liwia – na przykład w USA – skrócenie czasu reakcji i zwiększenie 

możliwości koncentracji urzędników państwowych na zadaniach 
o większej wartości społecznej. Z kolei w obszarze edukacji sztuczna 
inteligencja umożliwia uczniom odgrywanie bardziej aktywnej roli 
w procesie uczenia się. Pozwala na poznanie swojej własnej ewolucji 
i zwiększenie świadomości jak ją zoptymalizować. Ponadto pozwala 
centrom kształcenia i szkolenia zidentyfikować tych uczniów, któ-
rzy wymagają większego wsparcia. Taka analiza pozwala ulepszyć 
ośrodki wzmocnienia talentów. Można wspierać także takie aspekty, 
jak ocena i identyfikacja wysokich kompetencji uczniów (modele 
predykcyjne sztucznej inteligencji), traktowanie uczniów zgodnie ze 
zróżnicowaniem funkcjonalnym (uczenie analityczne, dostosowane 
systemy oparte na sztucznej inteligencji), nowe modele korepetycji 
(inteligentne systemy nauczania), systemy rekomendacji i informacji 
zwrotnych; przewidywanie awarii oraz wczesne wykrywanie niety-
powych studentów za pomocą systemów uczenia maszynowego 
i ocena kompetencji (Estrategia Española 2015: 29).

Sztuczna inteligencja a bezpieczeństwo narodowe

Główną funkcją hiszpańskiej Strategii Bezpieczeństwa Narodo-
wego jest osiągnięcie celów polityki bezpieczeństwa, które zasadni-
czo zapewniają ochronę interesów narodowych. Ten rodzaj strategii 
ma zastosowanie zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. 
W ten sposób Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jest rozumiana 
jako „sztuka, poprzez którą ogólna polityka kieruje, prowadzi i koor-
dynuje wszystkie energie i siły narodu, aby chronić interesy narodo-
we przed zagrożeniami zewnętrznymi w kraju, jednocześnie umożli-
wiając wywiązanie się z międzynarodowych zobowiązań” (Estefanell 
2019: 9). Sztuczna inteligencja może być rozpatrywana jako zagroże-
nie i wyzwanie dla bezpieczeństwa narodowego. Zasadniczo może 
obejmować dwa rodzaje zagrożeń, jedno o pochodzeniu technolo-
gicznym i drugie pochodzenia ludzkiego. Z zagrożeniem technologicz-
nym mamy do czynienia, jeśli sztuczna inteligencja stanie się super 
inteligentna, to znaczy lepsza od ludzkiej inteligencji. Pojawienie się 
super sztucznej inteligencji wykracza daleko poza ogólne ramy, po-
nieważ nie tylko równa się ludziom, ale przewyższa ich we wszystkich 
aspektach. Ten scenariusz jest znany jako „wielka osobliwość” i jego 
główne niebezpieczeństwa polegają na tym, że super sztuczna inte-
ligencja decyduje w konsekwencji o zakończeniu gatunku ludzkiego. 
Wiele państw jest zainteresowanych tą technologią, ale ostatecznie 
zdolność ekonomiczna tych podmiotów decyduje o niemożliwości 
jej wprowadzenia. W trakcie wdrażania technologii sztucznej inte-
ligencji należy mieć na uwadze następujące kwestie: 1/ W tworze-
niu warunków niezbędnych do bezpiecznego funkcjonowania super 
sztucznej inteligencji zasadnicze znaczenie ma ustalenie, jak chcemy 
interpretować wartości ludzkie; 2/ Ustalenie kilku scenariuszy, które 
mogą pojawić się w przypadku powstania super sztucznej inteligen-
cji. Celem jest uniknięcie zaskoczenia; 3/ Promowanie utworzenia 
międzynarodowej organizacji, która podobnie jak umowy w zakresie 
nieproliferacji broni jądrowej, ustanowi czerwone linie dla rozwoju 
sztucznej inteligencji dla państw, firm i naukowców specjalizujących 
się w tej dziedzinie i przeprowadzających monitorowanie tego, co 
jest rozwijane i w jakim celu. Taka organizacja również musi sporzą-
dzić międzynarodową listę podmiotów niepaństwowych, które mogą 
mieć zamiar opracowania i / lub wykorzystania sztucznej inteligencji 
w celach przewrotnych i / lub śmiertelnych (Estefanell 2019: 12). 
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sztucznej inteligencji zakłada pogorszenie w stosunku do trendu histo-
rycznego rozpowszechnienia technologii. Przypuśćmy, że meksykańska 
gospodarka nie przyjmuje sztucznej inteligencji i dlatego wzrost gospo-
darczy nie jest widoczny. Scenariusz neutralny przewiduje, że   gospo-
darka meksykańska absorbuje związane z tym technologie. Sztuczna 
inteligencja rozwija się w tym samym tempie, co podczas trzeciej re-
wolucji przemysłowej. Przyspiesza wzrost gospodarczy, ale bez skutku 
innowacji. Pozytywny scenariusz zakłada przyjęcie i upowszechnienie 
sztucznej inteligencji w gospodarce Meksyku, lepiej niż w stosunku 
do tego, co miało miejsce podczas trzeciej rewolucji przemysłowej. 
W modelu reprezentowanym z efektem automatyzacji, który o 50% 
jest lepszy od tego, co stało się w XX wieku i efektem innowacji, któ-
ra generuje połowę wzrostu. Współcześnie najlepszymi przykładami 
zastosowania sztucznej inteligencji w Meksyku jest firma Unima. 
Opracowano w niej narzędzie terminowej diagnozy, poprzez łatwe 
w użyciu urządzenie, a także smartfon, pozwalający na sprawdzenie 
czy dana osoba jest zainfekowana chorobą taką jak gruźlica lub grypa. 
Ta meksykańska firma biotechnologiczna otrzymała wyróżnienie za 
najlepszą firmę w obszarze zdrowia „Singularity University” podczas 
Globalnego Szczytu 2017 w San Francisco. Ta nagroda uznaje potencjał 
firmy i jego wpływ na zdrowie więcej niż miliarda ludzi na świecie. 
Unima opracowała technologię do diagnozowania choroby zakaźnej 
po niskich kosztach. Może być stosowana przez lekarzy, pielęgniarki 
lub pracowników socjalnych bezpośrednio w punkcie opieki. Uzyskanie 
odpowiedzi następuje mniej niż w 15 minut, bez potrzeby korzystania 
z drogiego wyposażenia laboratoryjnego. Koszty zostały zredukowane 
do 1 USD za test. Przedsiębiorcy stworzyli test całkowicie z papieru 
zawierającego białko zwierzęce, na którym umieszcza się próbkę krwi 
pacjenta. Po 15 minutach wykonuje się zdjęcie z aplikacji, pobranej na 
smartfona, a w mniej niż 10 sekund wykrywanie porównawcze daje 
diagnozę. Jeśli obraz odpowiada diagnozie, choroba zakaźna wywo-
łana przez wirusa lub bakterię taką jak malaria, żółta febra, gruźlica 
lub HIV jest natychmiast wykrywana. Celem Unimy jest rozwiązanie 
problemu dostępu do badań dla ponad 3 tys. milionów ludzi, którzy 
żyją w krajach lub w miejscach o ograniczonych zasobach (Albrieu, 
Rapetti, López, Larroulet, Sorrentinono 2019: 12-24).

Islam a sztuczna inteligencja 

W Hiszpanii mniejszość muzułmańska jest znacznie bardziej 
dostrzegalna niż w Meksyku, niemniej w kontekście etyki w zakresie 
sztucznej inteligencji, warto zwrócić uwagę na interpretację według 
tej monoteistycznej religii. Islam jest pozytywnie nastawiony do nauki 
i nie ma nic przeciwko inteligentnym maszynom, jednak pod warun-
kiem, że powołanie ich do istnienia będzie związane z przestrzeganiem 
zasad etyki muzułmańskiej. Etycy z Międzynarodowego Instytutu Myśli 
i Cywilizacji Islamskiej w Kuala Lumpur (Malezja) przekonują, że sztucz-
na inteligencja może dać człowiekowi wiele dobrego, jeśli jej konstruk-
torzy będą pamiętać o tym, aby wyposażyć myślące roboty w zdolność 
do altruizmu. Sztuczna inteligencja powinna być przede wszystkim 
przyjazna człowiekowi i służyć realizacji jego dobra. W islamie obo-
wiązuje zakaz naśladowania boskiego stworzenia . Istnieją hadisy Ko-
ranu, w których czytamy, że tworzenie wizerunków ludzi i zwierząt jest 
zakazane. W konsekwencji robot, który przypomina człowieka, będzie 
naruszeniem tego zakazu. Zatem sztuczna inteligencja  jest akceptowa-
na, ale pod pewnymi warunkami.

Zastosowanie technik sztucznej inteligencji 
w świadczeniu usług finansowych w Hiszpanii 

W sektorze finansów zastosowanie sztucznej inteligencji ma wie-
le pozytywnych aspektów. Prowadzi do poprawy wydajności, redukcji 
kosztów, wzrostu jakości, wzrostu poziomu zadowolenia klienta. Jest to 
możliwe dzięki zautomatyzowanym procesom operacyjnym i analitycz-
nym. Poprzez techniki, takie jak przetwarzanie języka naturalnego lub 
rozpoznawanie obrazu, jednostki mogą automatyzować te ręczne za-
dania, które są bardziej powtarzalne lub zapewniają mniejszą wartość 
dodaną (np. odpowiedzi na często zadawane pytania). Z jednej strony 
prowadzi to do zmniejszenia możliwych błędów ludzkich, a z drugiej 
strony do wzrostu wydajności i spadku kosztów związanych z tymi za-
daniami. Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji może prowadzić 
do ważnych korzyści. Jednak one także prezentują szereg ograniczeń, 
które mogą zniechęcić ich do niektórych działań jako zestaw ryzyk, 
którymi należy odpowiednio zarządzać. Zastosowania tej technologii 
w różnych obszarach sektora finansowego są wielorakie i można je 
znaleźć w całym łańcuchu wartości, od zadań przetwarzania (back-of-
fice) do interakcji z klientem (front-office), przechodząc przez czynności 
związane z kontrolą oraz z monitorowaniem operacji. Niektóre aplika-
cje mają na celu poprawę jakości obsługi klienta (np. uwierzytelnianie 
za pomocą danych biometrycznych), podczas gdy inne mają na celu 
optymalizację i / lub przekształcenie procesów w różne fazy świad-
czenia usług finansowych (np. przy użyciu nowych źródeł danych do 
wyboru inwestycji lub ustalania premii za ryzyko). W Banku Hiszpa-
nii opracowano narzędzie wywiadowcze do klasyfikacji banknotów, 
w celu ustalenia, czy ich warunki fizyczne są w stanie utrzymać je wciąż 
w obiegu. Dodatkowo analizowany jest obszar statystyczny wykorzy-
stania sztucznej inteligencji w celu usprawnienia procesów kontroli 
jakości informacji dostępnej w bazach mikrodanych (w szczególności 
roczne sprawozdania finansowe) (Fernández 2019: 3-6).

Meksyk a sztuczna inteligencja 

W celu omówienia panoramy i rozwoju sztucznej inteligencji 
w Meksyku powołano Forum Doradztwa Naukowego i Technologicz-
nego (Fccyt), które koordynuje swoje prace z Krajową Radą Nauki 
i Technologii (Conacyt). Na Seminarium ds. Roli Sztucznej Inteligencji 
w Przyszłości Meksyku uznano, że sztuczna inteligencja jest pierwszym 
punktem, w którym należy zintensyfikować działania. Podkreślono, że 
w dwóch największych systemach badawczych w kraju, którymi są 
Conacyt i Narodowy Autonomiczny Uniwersytet Meksyku (UNAM), 
nie ma centrum poświęconego wyłącznie komputerom i sztucznej 
inteligencji. Co jest paradoksalne (Bonilla 2017: 1-3). Sztuczna inte-
ligencja wyróżnia się jako technologia ogólnego przeznaczenia, zmie-
niająca wszystko: sposób produkcji, konsumpcji, handlu i pracy. Prze-
łom sztucznej inteligencji i innych powiązanych z nią technologii jest 
ograniczony do małego zestawu sektorów działania, ale posiada w ich 
obrębie ogromny wpływ. Doświadczenia poprzednich rewolucji prze-
mysłowych (maszyna parowa pod koniec XVIII wieku, elektryczność 
i linie montażowe pod koniec XIX wieku, technologie informacyjne 
i komunikacyjne pod koniec XX wieku – pierwsza, druga i trzecia re-
wolucja przemysłowa) sugerują, że te firmy i kraje nowej technologii 
mają najwięcej możliwości wzrostu. Obecnie maszyny wykonują zada-
nia poznawcze bardzo skomplikowane. Scenariusz negatywny rozwoju 
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Podsumowanie 

Niższa wartość Rządowego Wskaźnika Gotowości Sztucznej Inte-
ligencji dla Hiszpanii sugeruje, że wdrażanie sztucznej inteligencji znaj-
duje się jeszcze w fazie zaawansowanego projektowania, a nie wdra-
żania. Podczas gdy w Meksyku jest już częścią praktycznej działalności 
niektórych firm (Unima). W obrębie państwa różne podmioty zajmują 
się sztuczną inteligencją. Są to uniwersytety, duże przedsiębiorstwa 
czy banki. W konsekwencji ważne jest, aby uwzględnić kwestie etycz-
ne, tak aby uniknąć negatywnych skutków. Odpowiednio wykwalifi-
kowany personel, posiadający umiejętności i wiedzę, kompatybilnie 
uzupełnia te technologie. Potencjał sztucznej inteligencji jako źródła 
innowacji dla Meksyku wydaje się być bardzo ważny i nie ogranicza się 
go do konkretnych sektorów. Zmiana technologii nie jest jednak auto-
matyczna: wymaga czasu i współpracy z dynamicznymi firmami, które 
mogą absorbować technologie związane ze sztuczną inteligencją. 
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Wpływ uwarunkowań kulturowych na rynek usług coachingowych 
w Europie Zachodniej i Azji

The impact of cultural conditions 
on the market of coaching services in Western Europe and Asia 

The aim of the paper is to present the influence of cultural condi-
tions on the development of the market of coaching services in West-
ern Europe and Asia. The following scientific methods were used to 
develop the research problem: conceptual analysis, literature review 
in the field of social psychology and analysis of quantitative data relat-
ed to the topic of work. In particular, attention was drawn to statistics 
from 2016 regarding the number of coaches and managers applying 
coaching skills in both areas, their average annual earnings, opinions 
of representatives of this profession on the impact of coaching on so-
cial change and the share of their clients in particular age categories. 
As a result, it became possible to look at the research problem from 
the current perspective as well as to identify potential future trends. 
Research has shown that the market for coaching services is much 
more developed in Western European countries and to a large extent 
it is caused by cultural factors. It seems, however, that this form of 
training also has a predisposition to become more prominent in Asian 
societies.

Keywords: coaching, individualistic cultures, collectivistic cultures.

Celem artykułu jest przedstawienie wpływu uwarunkowań kul-
turowych na rozwój rynku usług coachingowych w Europie Zachodniej 
i Azji. Do opracowania problemu badawczego posłużono się: analizą 
pojęciową, kwerendą literatury z zakresu psychologii społecznej oraz 
analizą danych ilościowych związanych z tematem pracy. W szczególno-
ści zwrócono uwagę na statystyki z 2016 roku odnoszące się do liczby 
coachów i menadżerów stosujących coachingowe umiejętności na obu 
obszarach, ich przeciętnych rocznych zarobków, opinii przedstawicieli 
tego zawodu na temat oddziaływania coachingu na przemiany społecz-
ne oraz udziału ich klientów w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
Dzięki temu możliwe stało się zarówno spojrzenie na problem badaw-
czy z aktualnej perspektywy, jak i wskazanie potencjalnych przyszłych 
tendencji. Badania wykazały, że rynek usług coachingowych jest dużo 
bardziej rozwinięty w krajach Europy Zachodniej i w dużej mierze jest 
to spowodowane czynnikami kulturowymi. Wydaje się jednak, że ta 
forma szkolenia ma również predyspozycje, żeby zaistnieć w większym 
stopniu w społeczeństwach azjatyckich.

Słowa kluczowe:  coaching, kultury indywidualistyczne, kultury ko-
lektywistyczne.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
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Rynek usług szkoleniowych na całym świecie podlega współ-
cześnie nieustannym zmianom, a wiodącą pozycję zaczynają zdo-
bywać na nim niestosowane dotąd na szeroką skalę rozwiązania. 
Jedną z nich jest coaching, definiowany jako profesjonalna usługa, 
polegająca na stosowaniu sprawdzonych metod pracy z konkretną 
osobą w celu osiągnięcia pożądanych przez nią rezultatów zarówno 
w życiu osobistym, jak i zawodowym (Żukowska 2012). Pozwala to 
dopasować stosowane praktyki do potrzeb danego klienta i stanowi 
prawdopodobnie najistotniejszą przewagę coachingu nad alterna-
tywnymi formami kształcenia. Wymieniając jego zalety można po-
nadto wskazać na elastyczną formę, pozwalającą na zastosowanie 
go zarówno przez prywatne podmioty, jak i w otoczeniu bizneso-
wym. Uniwersalność i wyeliminowanie wad tradycyjnych szkoleń 
skierowanych do masowych odbiorców stwarza obiecujące per-
spektywy rozwoju rynku coachingowego w najbliższej przyszłości. 
Badania wskazują na pozytywny wpływ coachingu na wydajność 
zarówno osób i zespołów, jak i całych organizacji, a w rezultacie co-
raz większe docenienie tego narzędzia. W Wielkiej Brytanii według 
przeprowadzonych badań 99% instytucji korzystających z coachingu 
stwierdziło, że przynosi im on wymierne korzyści. Również w Pol-
sce właściciele przedsiębiorstw podkreślają zauważalny wpływ na 

poprawę wyników jakościowych (Michalik 2014). Mimo niepod-
ważalnych zalet usług coachingowych należy zaznaczyć, że nie na 
wszystkich szerokościach geograficznych będzie się on spotykał z tak 
samo pozytywnym oddźwiękiem. Biorąc pod uwagę znaczący wpływ 
otoczenia kulturowego na działanie mechanizmów rynkowych za-
sadne wydaje się postawienie pytania o różnice w europejskim 
i azjatyckim podejściu do innowacyjnych form szkolenia, do jakich 
niewątpliwie należy coaching. Przeprowadzone badania i wyciągnię-
te z nich wnioski pomogą ustalić w jakim stopniu w przypadku rynku 
usług coachingowych o kształtowaniu się popytu decydują czynniki 
społeczno-kulturowe oraz jakie są perspektywy wzrostu tego sek-
tora na obu wspomnianych kontynentach. Może być to szczególnie 
interesujące ze względu na tendencję do zacierania się różnic w po-
stawach konsumenckich w dobie globalizacji. Funkcjonowanie spo-
łeczeństw europejskich i azjatyckich tradycyjnie było bowiem oparte 
na różnym systemie wartości, często prowadząc do wykształcenia 
przeciwstawnych wzorców. Z drugiej jednak strony zwiększenie 
wzajemnych kontaktów między obiema kulturami, zarówno poprzez 
korporacje transnarodowe, jak i na płaszczyźnie codziennego życia 
musiało doprowadzić do pewnej unifikacji zachowań. Wartością do-
daną artykułu będzie spojrzenie na tę problematykę z punktu wi-
dzenia najnowszych danych, co pozwoli na uwzględnienie wpływu 
aktualnych przemian gospodarczych. 
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Cel i metodologia pracy

Celem artykułu jest opisanie wpływu otoczenia kulturowego na 
rozwój rynku usług coachingowych w Europie Zachodniej i Azji. Analiza 
zagadnienia przewidzianego tematem pracy wymaga wcześniejszego 
nakreślenia pojęć będących jej przedmiotem, jak i sposobu ich oddzia-
ływania w sferze praktycznej. W tym celu zostanie przeprowadzona 
częściowa kwerenda naukowa literatury z zakresu psychologii społecz-
nej dotyczącej różnic kulturowych między społeczeństwem europej-
skim i azjatyckim. W szczególności przedstawione zostaną kluczowe 
eksperymenty psychologiczne i teorie wypracowane na ich podstawie. 
W następnej kolejności zostanie przeprowadzona analiza danych do-
tyczących stopnia rozwoju sektora usług coachingowych w 2016 roku 
na obu kontynentach. Omówione zostaną zwłaszcza statystyki odno-
szące się do liczby coachów i menadżerów posiadających coachingowe 
umiejętności, ich przeciętnych rocznych zarobków, opinii przedstawi-
cieli tego zawodu na temat oddziaływania coachingu na przemiany 
społeczne oraz udziału ich klientów w poszczególnych kategoriach 
wiekowych (https://coachfederation.org 2019). 

Istota coachingu

Coaching jest metodą doskonalenia własnych kompetencji opartą 
na indywidualnej współpracy wykwalifikowanego trenera z potrzebu-
jącym wsparcia klientem. Metoda ta cały czas jeszcze się kształtuje 
i czerpie wiedzę z wielu dziedzin, spośród których jako najważniejsze 
wymienić można: psychoterapię, teorię uczenia się, socjologię, nauki 
o zarządzaniu i przywództwie czy techniki komunikacji międzyludzkiej. 
Specyfika coachingu polega na rozwiązywaniu problemów poprzez 
umiejętne zadawanie pytań, co stanowi jego najbardziej wyróżniającą 
cechę. Od opierających się na podobnych założeniach tutoringu i men-
toringu odróżnia go sposób ukształtowania relacji między współpra-
cującymi stronami. W przypadku tutoringu nie jest konieczne umoż-
liwienie uczonemu samodzielnego wyboru szkolącej go osoby, z kolei 
o istocie coachingu stanowi dobrowolne rozpoczęcie relacji. Mentoring 
opiera się na przekonaniu, że osoba mentora jest wzorem do naślado-
wania i źródłem inspiracji, natomiast klient coachingu sam nakreśla 
swoje cele (Maślankiewicz 2016).

Uwarunkowania kulturowe Europy Zachodniej i Azji 
w literaturze przedmiotu

W literaturze wskazuje się na bardzo wiele różnych kryteriów, 
z perspektywy których można analizować otoczenie kulturowe, w ob-
rębie którego funkcjonuje społeczeństwo. Jednym z nich jest proporcja 
między wagą przykładaną do dobra jednostki i dobra grupy, będąca 
podstawą podziału zaproponowanego przez G. Hofstedego na kultu-
ry kolektywistyczne i indywidualistyczne. Pierwsze z nich postrzegają 
jednostkę jako część większej zbiorowości i w związku z tym uznają 
prymat interesu grupy nad interes poszczególnych osób. Powoduje 
to, że dla osób wychowanych w obrębie tego typu kultury często od 
osobistego powodzenia ważniejsze są relacje międzyludzkie, są one 
zatem nastawione na unikanie konfliktów i współpracę. Na drugim 
biegunie znajduje się podejście podkreślające niezależność jednostki, 
którą wyposaża się w prawo do dążenia do własnego rozwoju i posia-
dania odrębnego zdania, nawet jeśli ceną miałoby być pogorszenie 

więzi w obrębie wspólnoty (Wolniak 2008). Innym podziałem, czę-
ściowo powiązanym z omówionym powyżej, jest wyróżnienie ana-
litycznego i holistycznego stylu myślenia – chociaż ich zastosowanie 
zależy również od indywidualnych cech osobowości danej jednostki, 
to w każdej kulturze jeden z nich odgrywać będzie dominującą rolę. 
W pierwszym przypadku następuje skupienie się jedynie na cechach 
obserwowanego przedmiotu z pominięciem relacji, w jakich pozostaje 
on z otoczeniem. Natomiast ujęcie holistyczne kładzie nacisk również 
na kontekst, a więc na relacje pomiędzy obiektami i ich wzajemną za-
leżność od siebie (Aronson i inni 2012). Podejście kolektywistyczne 
i holistyczne dominuje na obszarze Azji Wschodniej i prawdopodobnie 
ma swoje źródło w rozpowszechnionych na tych terenach tradycjach 
konfucjanizmu, taoizmu i buddyzmu – wszystkie te systemy podkre-
ślają współzależność wszystkich rzeczy. Z kolei indywidualizm i ana-
lityczny typ myślenia jest typowy dla kultury zachodniej, opartej na 
filozofii Arystotelesa i Platona (Aronson i inni 2012). Wyodrębnienie 
tych dwóch przeciwstawnych sobie kultur ma znaczące konsekwencje 
na płaszczyźnie praktycznej. Osoby wychowane według wartości wy-
stępujących w obrębie jednego z tych systemów wykazują podobne 
tendencje zarówno w codziennym życiu, jak i tym zawodowym. Przy-
kładowo udowodniono, że oceniając zachowania poszczególnych ludzi, 
Azjaci starają się dla nich przeważnie znaleźć uzasadnienie związane 
z sytuacją, w jakiej oni się znaleźli. Z kolei przedstawiciele zachodniej 
kultury w swoich osądach częściej odwołują się do cech osobowościo-
wych i w rezultacie mają tendencję do przeceniania zdolności jedno-
stek do radzenia sobie z trudnymi wydarzeniami. J. G. Miller w bada-
niach nad tą zależnością wykazał, że mieszkańcy Mysore znajdującego 
się w południowych Indiach i Chicago oceniając ten sam, podany przez 
prowadzącego eksperyment przykład, w inny sposób uzasadniają swo-
je poglądy. Wprawdzie najczęściej obie nacje podobnie kwalifikowały 
dane zachowanie jako pozytywne lub negatywne, jednak Hindusi jego 
przyczyn doszukiwali się w czynnikach sytuacyjnych, a Amerykanie 
byli skłonni przypisywać je wewnętrznym motywom (Miller 1983). 
Przywiązywanie większej wagi do relacji z otoczeniem wśród przed-
stawicieli kultur kolektywistycznych jest widoczne również jeśli chodzi 
o ocenę odniesionego sukcesu. Porównując sposób wypowiadania 
się chińskich i amerykańskich studentów Lee i Seligman zauważyli, 
że przedstawiciele zachodnich kultur są przeważnie bardziej optymi-
styczni, jeśli chodzi o ocenę indywidualnych możliwości. Zwycięstwa 
są przez nich postrzegane częściej jako związane z osobistymi właści-
wościami, natomiast porażki wiąże się z niekorzystnymi czynnikami sy-
tuacyjnymi. Jednym z wyjaśnień, jakie autorzy proponują dla wyników 
swoich badań, są właśnie różnice między kulturami kolektywistycznymi 
a indywidualistycznymi. Według nich konsekwencją tego, że Chińczycy 
uważają się za część składową grupy jest postrzeganie siebie jako po-
dobnych do innych pod względem posiadanych możliwości. Powodu-
je to, że w przypadku osiągnięcia sukcesu uzasadniają go czynnikami 
zewnętrznymi, takimi jak wsparcie krewnych, zaangażowanie nauczy-
cieli czy dofinansowanie. Natomiast Amerykanie uważają jednostkę 
za niepowtarzalną, wyjątkową i z samej natury rzeczy zdolną do wy-
przedzenia innych na danym polu (Lee, Seligman 1997). Rozpowszech-
nione w zachodnich społeczeństwach przekonanie o nieograniczonych 
możliwościach znajduje odzwierciedlenie również na gruncie atrybucji 
obronnych. Postawy te mogą polegać między innymi na tym, że ludzie 
za wszelką cenę dążą do podtrzymania w sobie wizji świata, który jest 
sprawiedliwy, chroniąc się w ten sposób przed poczuciem życia w nie-
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przewidywalnej i niezrozumiałej rzeczywistości (Derbis, Wirga 2009). 
Przeświadczenie to jest w literaturze nazywane „wiarą w sprawiedliwy 
świat” i może być również wykorzystane do wyjaśnienia i usprawiedli-
wienia nierówności ekonomicznych i społecznych. Wstępne badania 
dowodzą, że w społeczeństwach prezentujących kolektywistyczne po-
dejście do rzeczywistości, wiara w sprawiedliwy świat jest silniejsza, 
co powoduje, że ubóstwo postrzega się za zasłużone i w rezultacie 
motywacja do wyjścia z trudnej sytuacji życiowej jest mniejsza (Aron-
son i inni 2012). Analiza sposobów zarządzania przedsiębiorstwami 
w różnych kulturach również prowadzi do zauważenia konsekwencji 
podziału na systemy kolektywistyczne i holistyczne z jednej strony, 
a indywidualistyczne i analityczne z drugiej. Okazuje się, że w podmio-
tach mających swoje siedziby w państwach azjatyckich, ważne decyzje 
zapadają w procesach grupowych. Natomiast w przedsiębiorstwach 
zachodnich nacisk kładzie się na samodzielność w tym zakresie, a co 
za tym idzie na branie pełnej odpowiedzialności za swoje wybory. 
W przeciwieństwie bowiem do sytuacji, gdy powzięte rozwiązanie ma 
legitymację zbiorowości, tutaj kompetencję do podejmowania kierow-
niczych decyzji posiada pojedyncza jednostka. Zależność ta znajduje 
swoje potwierdzenie w sposobie ustalania wynagrodzeń. W kulturach 
kolektywistycznych zależy ono od wyniku całej grupy, natomiast w kul-
turach indywidualistycznych ma odzwierciedlać osiągnięcia każdego 
z osobna. W takiej sytuacji można przypuszczać, że Azjacie będzie bar-
dziej zależało na budowaniu spójnego zespołu, a osobie z zachodniego 
kręgu kulturowego na doskonaleniu indywidualnych zdolności i w ten 
sposób wyróżnieniu się spośród współpracowników. Podobne tenden-
cje będą zachodzić w kontekście relacji z otoczeniem przedsiębiorstwa. 
W przedsiębiorstwach azjatyckich widoczny jest prymat współpracy 
nad konkurencją, a w przedsiębiorstwach europejskich układ ten wy-
gląda odwrotnie (Rozkwitalska 2008).

Wpływ uwarunkowań kulturowych na rynek usług 
coachingowych w Azji i Europie Zachodniej 

na płaszczyźnie empirycznej

Przedstawione różnice między kulturą azjatycką a europejską 
sprawiają, że interesujące wydaje się zbadanie stopnia rozwoju ryn-
ku coachingowego na obu tych kontynentach. Zapotrzebowanie na 
tego typu usługi może być w dużym stopniu powiązane z postrze-
ganiem procesu doskonalenia samego siebie, na który duży wpływ 
ma panujący w danym społeczeństwie system wartości.Pierwszym 
wskaźnikiem, którego analiza może być pomocna przy rozpatrywa-
niu problemu jest liczba osób świadczących usługi coachingowe. 
Jak przedstawiono na wykresie 1 w zachodniej Europie wynosi ona 
233 000, a w Azji 3 700, co daje ponad pięciokrotnie większą war-
tość w przypadku tego pierwszego kontynentu. Podobna tenden-
cja widoczna jest w zakresie liczby menadżerów wykorzystujących 
w zarządzaniu elementy coachingu – zjawisko to występuje prawie 
dwukrotnie częściej na rynku europejskim. Podsumowując te dwa 
wyniki można wyciągnąć wniosek, że coaching jest zdecydowanie 
bardziej popularny w społeczeństwach zachodnich i przewaga ta 
jest najbardziej widoczna w przypadku indywidualnych podmiotów 
świadczących usługi coachingowe, natomiast w relacjach bizne-
sowych różnica nie jest już tak drastycznie duża. Omówiona wy-
żej prawidłowość jest powiązana ze średnimi rocznymi zarobkami, 
na jakie mogą liczyć osoby zawodowo zajmujące się coachingiem. 

Widoczne na wykresie 2 dane wskazują, że w Europie Zachodniej 
zarobki przedstawicieli tej profesji kształtują się na prawie półtora-
krotnie wyższym poziomie, co może świadczyć o dużym społecznym 
docenieniu tych osób w porównaniu do sytuacji w Azji. W związku 
z rosnącą popularnością coachingu i coraz większym uznaniem, ja-
kim cieszą się proponowane przez niego metody można postrzegać 
go również jako czynnik wpływający na przemiany społeczne. Jak 
wskazują przedstawione na wykresie 3 dane przekonanie to jest 
powszechne również wśród przedstawicieli tego zawodu i to wy-
wodzących się z obu omawianych kultur. Zdecydowana większość 
badanych opowiada się za tezą o możliwości oddziaływania idei co-
achingu na zmiany zachodzące w obrębie społeczeństw. Wpływ ten 
jako nieznaczny albo wręcz niewystępujący oceniło zaledwie około 
15% osób. Mimo że w Azji rynek coachingowy nie jest aż tak rozwi-
nięty jak w Europie, to jednak odsetek badanych wskazujących na 
duży stopień wpływu był na tym kontynencie większy.

Wykres 1. Liczba coachów i menadżerów posiadających coachingowe umie-
jętności w Azji i zachodniej Europie w 2016 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://coachfederation.org 
[20.06.2019].

Wykres 2. Średnie roczne zarobki coachów w Azji i zachodniej Europie 
w 2016 roku (w dolarach) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://coachfederation.org 
[20.06.2019].

Wykres 3. Odpowiedzi na pytanie „W jakim stopniu według Ciebie coaching 
może wpływać na przemiany społeczne?” podane przez coachów w Azji 
i Europie Zachodniej w 2016 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://coachfederation.org 
[20.06.2019].
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Wykres 4 prezentuje kolejny wskaźnik, jakim jest udział klientów 
w poszczególnych kategoriach wiekowych. Można na nim zauważyć, 
że coaching w społeczeństwach azjatyckich cieszy się większą popu-
larnością wśród młodszych kategorii wiekowych niż to ma miejsce 
w przypadku Europy Zachodniej. Osoby do 44 roku życia procentowo 
częściej korzystają z tej formy rozwoju osobistego w Azji, natomiast 
powyżej tego wieku w Europie. 

Wykres 4. Udział klientów coachów w poszczególnych kategoriach wieko-
wych w Azji i Europie Zachodniej w 2016 roku

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://coachfederation.org 
[20.06.2019].

Wnioski i ograniczenia teorii

Przedstawione na wykresach statystyki dotyczące liczby coachów 
i osiąganych przez nich wynagrodzeń dają podstawę do twierdzenia, 
że coaching cieszy się zdecydowanie większą popularnością w krajach 
europejskich. Wydaje się, że może to wynikać zarówno ze znacznego 
zapotrzebowania na takie usługi, jak i większego społecznego docenia-
nia pracy przedstawicieli tej profesji w kulturach indywidualistycznych. 
Analizując przytoczone dane można dostrzec powiązania między ich 
wartościami a głównymi uwarunkowaniami kulturowymi Azji i Europy. 
We wspomnianym już eksperymencie Millera dowiedziono, że osoby 
prezentujące kolektywistyczne podejście oceniając dane zachowa-
nie częściej zwracają uwagę na czynniki sytuacyjne, natomiast osoby 
przejawiające zachodni system wartości bardziej kładą nacisk na we-
wnętrzne motywy postępowania danej jednostki. Prawdopodobnie 
ludzie wychowani w indywidualistycznym kręgu kulturowym są zatem 
bardziej skłonni uwierzyć w możliwość wykształcenia mechanizmów, 
które okażą się pomocne w konfrontacji z trudnymi wydarzeniami. 
W tej kulturze przyjmuje się bowiem, że sytuacja, w jakiej się znaleźli-
śmy nie determinuje w przeważającym stopniu naszych zachowań, po-
nieważ bardziej istotne są czynniki, nad którymi jesteśmy w stanie uzy-
skać kontrolę. Konsekwencją jest przypisywanie większej potencjalnej 
skuteczności różnym rodzajom treningu osobistego, które pomagają 
przykładowo walczyć ze stresem lub panować nad swoimi emocjami. 
Powoduje to większe predyspozycje do rozwoju usług coachingowych 
w państwach europejskich. Inną wyróżniającą się cechą kultury indywi-
dualistycznej, która również została dowiedziona w eksperymentach, 
jest postrzeganie zwycięstw jako związanych przede wszystkim z osobi-
stymi cechami jednostki. Podejście to znajduje się w opozycji do ujęcia 
kolektywistycznego, gdzie z kolei podkreśla się skromność i rolę sprzy-
jających okoliczności zewnętrznych. Uzależnienie osiągnięcia sukcesu 
od czynników wewnętrznych sprawia, że ważnym elementem drogi do 
celu jest doskonalenie osobistych kompetencji. Może to być przyczyną 

większej popularności usług coachingowych w kulturach zachodnich, 
ponieważ ta metoda nauki za priorytet uznaje właśnie indywidualne 
podejście do każdej osoby. W literaturze zwraca się również uwagę, że 
atrybucja obronna w postaci „wiary w sprawiedliwy świat” występuje 
w omawianych w kulturach w odmiennym natężeniu. W państwach 
azjatyckich częściej uznaje się występujące nierówności ekonomiczne 
i społeczne za zasłużone, co przekłada się na przekonanie o niewiel-
kich szansach na zmianę swojego życia na lepsze. Natomiast w Europie 
kulturowe ograniczenia awansu społecznego nie są aż tak duże, co po-
woduje większą motywację do poprawy swojej pozycji. W dzisiejszych 
czasach oprócz tradycyjnych form doskonalenia swoich kompetencji, 
takich jak szkolenia czy kursy odbywane w wieloosobowych grupach, 
dostępne są również alternatywy, na przykład w postaci coachingu. 
Wysoki poziom zainteresowania wśród przedstawicieli kultur zachod-
nich rozwojem osobistym w ogóle, przekłada się również na sięganie 
po jego różne metody. Elementy różnicujące indywidualistyczne i ko-
lektywistyczne podejście do rzeczywistości można odnaleźć również 
na gruncie biznesowym. Jak już zostało wspomniane w przedsiębior-
stwach zachodnich, w przeciwieństwie do ich azjatyckich odpowiedni-
ków, nacisk kładzie się na samodzielność przy podejmowaniu decyzji, 
a co za tym idzie na branie na siebie winy w przypadku niepowodzeń. 
Obciążenie zarówno koniecznością dokonania czasem bardzo trud-
nych wyborów, jak i odpowiedzialnością za ich konsekwencje może 
być przyczyną szukania profesjonalnej pomocy psychologicznej. Z kolei 
uzależnienie wynagrodzenia od indywidualnych wyników może moty-
wować do poświęcenia większej uwagi rozwijaniu swoich osobistych 
umiejętności, do czego idealnym narzędziem jest właśnie coaching. 
Tendencja ta jest na pewno wzmocniona przez akcentowanie prymatu 
konkurencji nad współpracą, powszechnym w zachodnich kulturach. 
Należy jednak zauważyć, że podział na kultury indywidualistyczne i ko-
lektywistyczne jest oparty na tradycyjnych ujęciach i obecnie podlega 
dynamicznym przemianom. Zarówno globalizacja, jak i zwiększone 
kontakty międzynarodowe mogą sprawiać, że pewne cechy typowe 
dla jednego kręgu kulturowego mogą zostać spopularyzowane także 
w innym. Analizując dane dotyczące liczby coachów i menadżerów 
stosujących coachingowe umiejętności można zauważyć, że różnice 
w popularności tej formy szkolenia miedzy Azją a Europą Zachodnią 
są mniejsze w środowisku biznesowym. Możliwe, że osoby zarządza-
jące przedsiębiorstwami częściej mają sposobność kontaktów mię-
dzynarodowych, a co za tym idzie poznawania metod stosowanych 
w innych kulturach. Z kolei statystyki dotyczące opinii o możliwości 
oddziaływania coachingu na przemiany społeczne wskazują, że w kul-
turach kolektywistycznych zauważa się wpływ tej metody na zmiany 
zachodzące w obrębie społeczeństwa i to nawet w większym stopniu 
niż w Europie. Duże społeczne docenienie coachingu może się w przy-
szłości przełożyć na rozwój rynku tych usług w państwach azjatyckich. 
Ponadto, w społeczeństwach azjatyckich większy jest odsetek ludzi 
młodych zainteresowanych korzystaniem z coachingu. Oprócz kwe-
stii demograficznych, może to również wynikać z większej otwartości 
tych pokoleń na formy szkoleń stosowane w innych kulturach i dawać 
kolejny powód do pozytywnych prognoz dotyczących popytu w Azji 
na usługi coachingowe w przyszłości. Biorąc pod uwagę wszystkie 
omówione powyżej wskaźniki można wyciągnąć wniosek, że rynek 
usług coachingowych jest dużo bardziej rozwinięty w krajach Europy 
Zachodniej i w dużej mierze jest to spowodowane czynnikami kultu-
rowymi. Z drugiej strony widoczna jest jednak tendencja do wzrostu 
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forma szkolenia ma również predyspozycje do zaistnienia w większym 
stopniu na rynku azjatyckim. Zarówno globalizacja, jak i zwiększone 
kontakty międzynarodowe mogą sprawiać, że rozwiązania typowe dla 
kultury zachodniej znajdą zastosowanie również wśród społeczeństw 
azjatyckich. Tendencja ta jest szczególnie widoczna w środowisku biz-
nesowym i wśród młodych osób. Przedstawiciele tego zawodu w Azji 
również podkreślają potencjał coachingu, uważając go za wpływający 
w dużym stopniu na przemiany społeczne. 
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popularności tej metody doskonalenia swoich kompetencji również 
w społeczeństwach azjatyckich. Przedstawione w artykule główne ten-
dencje dotyczące rynku usług coachingowych w Azji i Europie oprócz 
uwarunkowań kulturowych mogą wynikać również z czynników eko-
nomicznych, społecznych, demograficznych i innych. Powiązanie mię-
dzy cechami kultur indywidualistycznych i kolektywistycznych a po-
pularnością coachingu jest jednak wyraźnie widoczne na płaszczyźnie 
empirycznej, a przytoczony wcześniej przegląd literatury pozwala na 
przyjęcie tezy o związku przyczynowo-skutkowym. Uwarunkowania 
kulturowe, mimo że na pewno nie są jedyną determinantą rozwoju 
rynku usług coachingowych, mają duży wpływ na jego kształtowanie.

Podsumowanie
 
Podsumowując dotychczasowe rozważania, podział na kultury 

kolektywistyczne i indywidualistyczne, stworzony w oparciu o kryte-
rium wagi przykładanej do dobra jednostki i dobra grupy, ma znaczący 
wpływ na kształt współczesnych gospodarek, w tym w szczególności 
na rozwój rynku usług coachingowych. W literaturze wskazuje się, że 
osoby wychowane w kulturze kolektywistycznej, dominującej mię-
dzy innymi w Azji, oceniając zachowania większą wagę przywiązują 
do czynników sytuacyjnych, osiągnięcie sukcesu częściej uzasadniają 
zewnętrznymi przyczynami i mają mniejszą motywację do podjęcia 
działań w celu poprawy swojej sytuacji życiowej, a to ze względu na tak 
zwaną „wiarę w sprawiedliwy świat”. Przywiązywanie większej wagi do 
interesu grupy niż do interesu poszczególnych jednostek jest również 
widoczne w sferze biznesowej. Przykładowo w przedsiębiorstwach 
azjatyckich kluczowe decyzje podejmowane są w większym gronie, 
odpowiedzialność jest rozproszona, a premie ustalane w oparciu o wy-
nik całej organizacji. Natomiast w relacjach zewnętrznych akcentuje 
się współpracę z innymi podmiotami. W podejściu indywidualistycz-
nym, powszechnym między innymi w Europie Zachodniej, występują 
przeciwne tendencje. Analizując dane dotyczące kształtowania rynku 
usług coachingowych w Europie Zachodniej i Azji w 2016 roku moż-
na dojść do następujących wniosków: 1/ Coaching jest zdecydowanie 
bardziej popularny w społeczeństwach zachodnich i przewaga ta jest 
najbardziej widoczna w przypadku indywidualnych podmiotów świad-
czących usługi coachingowe, natomiast w relacjach biznesowych róż-
nica nie jest już tak drastycznie duża; 2/ W Europie Zachodniej zarobki 
przedstawicieli tego zawodu kształtują się na prawie półtorakrotnie 
wyższym poziomie; 3/ Zdecydowana większość badanych opowia-
da się za tezą o możliwości oddziaływania idei coachingu na zmiany 
zachodzące w obrębie społeczeństw. Ponadto, mimo że w Azji rynek 
coachingowy nie jest aż tak bardzo rozwinięty jak w Europie, to jednak 
odsetek badanych wskazujących na duży stopień wpływu był na tym 
kontynencie większy; 4/ Coaching w społeczeństwach azjatyckich cie-
szy się większą popularnością wśród młodszych kategorii wiekowych 
niż to ma miejsce w przypadku Europy Zachodniej. Przytoczone zależ-
ności pozwalają na wyciągnięcie wniosku, że rynek usług coachingo-
wych jest dużo bardziej rozwinięty w Europie Zachodniej. W krajach 
znajdujących się w tym kręgu kulturowym bardzo cenione jest ciągłe 
doskonalenie własnych kompetencji, a sukces uznaje się za zależny 
przede wszystkim od wewnętrznych cech człowieka, co motywuje do 
pracy nad swoimi umiejętnościami. Jedną z odpowiedzi na te potrzeby 
jest coaching, który swoją popularność czerpie właśnie z możliwości 
pracy nad indywidualnymi wadami klienta. Wydaje się jednak, że ta 
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Sufickie nauczanie Idriesa Shaha

Jednym z zarzutów czynionych wobec Idriesa Shaha jest to, że 
w swoim przekazywaniu nauk sufickich nie używał terminów typo-
wych dla języka religijnego, a w szczególności, że nie posługiwał się 
terminem „Bóg”. Na podstawie tego wielu uznało jego nauczanie 
za świeckie. Na początku warto zaznaczyć, że Shah uważał siebie 
za muzułmanina i w tej wierze wychował także swoją córkę Sairę, 
co widoczne jest w wielu miejscach jej autobiograficznej powieści 
Córka bajarza (Shah S. 2005). Pomimo swoich zadeklarowanych 
poglądów nie eksponował ich publicznie, co mogło być związane 
z bractwem, do którego należał, czyli z nakszbandijją. Opisując ce-
chy charakterystyczne dla tego bractwa, wymienia między innymi 
to, że jego przedstawiciele nie wyróżniają się strojem, starają się 
nie przyciągać uwagi innych i ciężko ich rozpoznać (Shah 2009). To 
mogłoby być jednym z powodów, dlaczego Shah nie posługiwał się 
typowym dla religii językiem i nie podkreślał przynależności wyzna-
niowej. Drugim, chyba ważniejszym powodem tego, dlaczego nie 
posługiwał się językiem religijnym, a w szczególności, dlaczego nie 
stosował on odwołań do Koranu, Mahometa czy arabskich termi-
nów technicznych była mentalność odbiorców, do których kierował 
swoje nauki. Zwracając się do audytorium wychowanego w kultu-
rze zachodniej, łatwiej było posługiwać się pojęciami znanymi ów-
czesnemu Europejczykowi, nawiązywać do wyników najnowszych 
badań naukowych, a w ten sposób przekazywać sens wybranych 
przekazów tradycji muzułmańskiej bez cytowania świętych tekstów, 
których właściwy kontekst byłby prawdopodobnie niezrozumiały dla 
odbiorcy. Trzeci powód unikania języka uznanego za religijny moż-
na odnaleźć w książce M. S. Pecka p.t. Futher Along The Road Less 

Wstęp

Idries Shah był najbardziej popularnym dwudziestowiecznym 
nauczycielem szerzącym sufizm na terenie kultury zachodniej. Jed-
nak jego podejście do sufizmu niektórym wydawało się nietypowe, 
a nawet niewłaściwe. Przykładowo L. Paul Elwell-Sutton (1975: 16) – 
badacz uniwersytecki, specjalizujący się w naukach o islamie i w kul-
turze perskiej – mocno krytykował działalność i pisma publikowa-
ne przez Shaha. Twierdził, że takie nauczanie należałoby nazwać 
pseudosufizmem, gdyż: „nie skupia się na Bogu, ale na człowieku”.  

To stało się podstawą dla Elwell-Suttona, by uznać metodę, któ-
rą posługiwał się Shah, za psychologię niż filozofię czy religię, w ob-
szarze których zwykle klasyfikuje się sufizm. Opinia ta utrzymywana 
jest do dziś przez znanych badaczy, w których zainteresowaniach 
mieszczą się kwestie współczesnego islamu i sufizmu. Przykłado-
wo Sedgwick w niedawno opublikowanej pozycji, będącej szerokim 
omówieniem dziejów sufizmu w krajach kultury zachodniej, rozdział 
poświęcony temu nauczycielowi zatytułował Idries Shah and Sufi 
Psychology (Sedgwick 2016). 

Warto przyjrzeć się temu, na ile opinia wyrażona pierwotnie 
przez zagorzałego krytyka Shaha, a następnie powielana przez ko-
lejnych badaczy zachodniego sufizmu, jest adekwatna. Celem arty-
kułu jest przebadanie, jakie obecnie można wyróżnić punkty styczne 
między dziedziną psychologii a nauczaniem Shaha oraz czy obecnie 
dominujący profil i paradygmat badań psychologicznych daje pod-
stawy do tego, by klasyfikować nauczanie Shaha jako przykład dzia-
łań właśnie o charakterze psychologicznym, czy też raczej należałoby 
je sytuować w obszarze zainteresowań filozofii.

The aim of the article is to revise the opinion on whether Idries 
Shah’ teaching can be called the psychology. This opinion, originally 
expressed by Elwell-Sutton, is still duplicated to this day by subse-
quent researchers of Western Sufism, such as Mark Sedgwick. Be-
cause the paradigm of psychological research has changed significant-
ly over the last fifty years, it is worth looking if such an opinion is still 
adequate. The article will examine what current common points can 
be distinguished between the field of psychology and Shah’s teaching, 
and whether the current dominant profile and paradigm of psycho-
logical research provides the basis for classifying Shah’s teaching as 
an example of psychological activities, or whether it should be placed 
in the area of philosophy interests.

Keywords: psychology, practical philosophy, philosophical coaching, 
Idries Shah, sufism.

Celem artykułu jest zrewidowanie opinii na temat tego, czy moż-
na nauczanie Idriesa Shaha nazwać psychologią. Opinia ta, pierwotnie 
wyrażona przez Elwell-Suttona, do dziś jest powielana przez kolejnych 
badaczy zachodniego sufizmu jak np. Mark Sedgwick. Ponieważ para-
dygmat badań psychologicznych znacznie się zmienił w ciągu ostatnich 
pięćdziesięciu lat, warto przyjrzeć się temu, na ile opinia taka jest na-
dal adekwatna. W artykule zostanie przebadane, jakie obecnie można 
wyróżnić punkty styczne między dziedziną psychologii a nauczaniem 
Shaha oraz czy obecnie dominujący profil i paradygmat badań psycho-
logicznych daje podstawy do tego, by klasyfikować nauczanie Shaha 
jako przykład działań właśnie o charakterze psychologicznym, czy też 
raczej należałoby je sytuować w obszarze zainteresowań filozofii. 

Słowa kluczowe: psychologia, filozofia praktyczna, coaching filozo-
ficzny, Idries Shah, sufizm.
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logia akademicka koncentruje się na stanie aktualnym, pokazuje, 
jak jest, unikając określenia, jak powinno być, bo wtedy należałoby 
przyjąć określoną koncepcję antropologiczną, której weryfikacja być 
może okazałaby się niemożliwa. Badacze zauważają, że: „Istnieją 
jednak koncepcje rozwoju człowieka dorosłego dotyczące rozwoju 
wewnętrznego, które trudno jest w ten sposób zweryfikować. Jed-
nak fakt, że dostępne obecnie narzędzia badawcze, które spełniają 
aktualne wymogi metodologiczne, nie umożliwiają ich weryfikacji, 
nie znaczy, że rozwój wewnętrzny człowieka nie jest możliwy ani 
że nie istnieje dotycząca go wiedza” (Kałużna-Wielobób, Wielobób, 
Opyrchał 2015: 177). W związku z wymogami empirycznej werty-
kalności psychologia akademicka z nieufnością podchodzi przykła-
dowo do koncepcji rozwoju opracowanych przez Junga, Adlera czy 
Fromma, choć praktycy – jak psychoterapeuci, coachowie i doradcy 
filozoficzni – korzystają z wypracowanych przez nich koncepcji. Ana-
lizując różnice między psychologicznymi koncepcjami dającymi się 
empirycznie zweryfikować, koncepcjami psychologicznymi, których 
zweryfikowanie nie jest obecnie możliwe (jak np. koncepcja Junga), 
oraz koncepcjami mistycznymi, Kałużna-Wielobób i współpracow-
nicy brali pod uwagę między innymi takie aspekty jak cele, jakie 
spełnia dana koncepcja oraz cel rozwoju człowieka jaki ta koncep-
cja wyznacza. Celem badań psychologicznych popartych naukowy-
mi badaniami jest pokazanie tego, jak jest powszechnie. Natomiast 
dwie pozostałe grupy nie kładą nacisku na powszechność, lecz raczej 
na skrajność, opisując, jak funkcjonują nieliczne osoby, których roz-
wój psychologiczny lub duchowy odbiega znacznie od normy, ale 
jednocześnie ich celem jest ukazanie tego, że pewnego rodzaju rzad-
ko spotykane stany istnieją i przy realizacji określonych instrukcji 
być może okażą się możliwe do osiągnięcia dla konkretnej jednost-
ki. Empiryczne badania psychologiczne, ponieważ ogniskują się na 
opisie tego, jak jest, nie wyznaczają tego, jak powinno być, a zatem 
cel rozwoju człowieka z ich punktu widzenia jest niejasny i trudny 
do określenia. W dwóch pozostałych grupach zakreślone są ścieżki 
rozwojowe znacznie wykraczające poza powszechność i mogą być 
stosowane jako inspiracja do tego, by zgodnie z ich metodami do-
określić cel rozwoju człowieka dorosłego. W przypadku koncepcji 
indywiduacji Junga byłaby to integracja – pełnia psychologicznej 
dojrzałości człowieka, a w przypadku mistyki celem byłoby realizo-
wanie wyższych wartości, zbliżenie do Boga, urzeczywistnienie cnót 
etycznych, poznanie Prawdy (Kałużna-Wielobób, Wielobób, Opyr-
chał 2015). Teleologiczne nastawienie psychologicznej koncepcji 
Junga czy ścieżek mistycznych zbliża je do zagadnień poruszanych 
przez filozofię, a w szczególności takich jej dziedzin jak filozoficzna 
antropologia, etyka czy filozofia mistyki.

Dojrzałość psychologiczna i dojrzałość duchowa

Podejmując refleksję o zależności między obszarami zaintereso-
wań psychologii i filozofii religii o. J. A. Kłoczowski OP (2017) zwraca 
uwagę między innymi na znacznie ważnego, choć rzadko podejmo-
wanego, tematu dojrzałości. Można mówić między innymi o dojrza-
łości psychicznej, która jest związana z mocnym ego, jak również 
o dojrzałości duchowej polegającej na przekraczaniu ego. Kłoczowski 
stwierdza: „Umocnione ego, umocniony sposób bycia człowieka jest 
warunkiem jego normalnego funkcjonowania, umożliwia realizację 
celów osobistych i społecznych. Z kolei większość poważnych tra-

Travelled. Autor przytacza fragment rozmowy, którą odbył po kil-
ku wykładach Shaha, których był uczestnikiem. Peck (2010) cytuje 
następujące słowa Shaha: „Do tego momentu mówiłem do ciebie 
przez cztery godziny i ani raz nie użyłem słów »Bóg« czy »miłość«. 
My, Sufi, ważymy te słowa. One są święte”. Okazuje się, że Shah 
bardzo zwracał uwagę na dobór słów, a oszczędne stosowanie ter-
minów, które powinny wskazywać na to, co nieuwarunkowane, 
co święte i nieograniczone było podyktowane raczej zważaniem 
przed niewłaściwym użyciem słów, które mogą zostać zrozumiane 
w infantylny sposób lub przez pryzmat nieprawidłowych skojarzeń, 
uwarunkowań czy uprzedzeń. Jeśli chodzi o tematykę, którą podej-
mował w swoich pismach Shah, to obejmowała ona różne zacho-
wania ludzkie, mechaniczne reagowanie na bodziec, zniewolenie 
wynikające z różnych uwarunkowań itp. Często stosował formę po-
wiastki filozoficznej, przypowieści czy opowiadania mądrościowego, 
przez co możliwości do interpretacji jego nauczania są dość szerokie 
i trudno o ich jednoznaczność. W licznych tekstach Shah przywołuje 
powszechne zachowania i reakcje ludzkie, które bywają także przed-
miotem badań empirycznych prowadzonych w ramach psychologii 
akademickiej. Należy jednak rozważyć, jaki jest cel ukazywania tych 
różnych ludzkich zachowań. Odpowiedź na pytanie o to, dlaczego 
różne reakcje mają być poznane i ewentualnie zmienione, jest waż-
ną częścią odpowiedzi na pytanie o to, czy jego podejście do zmiany 
człowieka było bliższe dziedzinie psychologii, czy też filozofii.

Psychologia jako nauka o duszy

Etymologicznie termin „psychologia” bierze swój początek 
w greckim terminie ψυχή (psyche), który najczęściej oddaje się 
poprzez polskie słowo „dusza”. Zatem w literalnym znaczeniu psy-
chologia jest nauką o duszy. Charakterystyką ludzkiej duszy jest jej 
ożywiająca funkcja, dzięki której jest ona zasadą ruchu. Takie rozu-
mienie duszy przewija się w myśleniu zachodniego kręgu kulturo-
wego od najdawniejszych czasów. M. A. Krąpiec (2000) wskazuje, 
że już u Homera dusza jest tym, co pobudza człowieka do działania 
zarówno od strony poznawczej, jak i afektywnej. Działa zarówno na 
umysł νοῦς (nous), biorący udział w procesie poznawczym, jak i na 
serce, oddech lub siłę θυμός (thymós), dzięki której człowiek kocha, 
pożąda, nienawidzi czy walczy. To pierwszorzędne powiązanie duszy 
z ruchem wskazuje na ważny obszar badawczy, jakim zajmuje się 
psychologia. Zimbardo i Ruch wskazują, że psychologia jest „nauką, 
która pozwala ustalić, co »porusza« ludźmi i jak funkcjonuje ich psy-
chika” (Zimbardo, Ruch 1996: 12). Zatem zasadniczo psychologia 
będzie zajmować się tym, co sprawia, że człowiek działa w określony 
sposób, że jego działania zmierzają w określonym kierunku, przykła-
dowo przedmiotem badań mogą być zależności między funkcjami 
psychicznymi a cielesnymi, funkcje mentalne jak intencja i moty-
wacja czy też konsekwencje podejmowanych działań. A. Kałużna-
-Wielobób i współpracownicy wskazują, że dominujący obecnie 
nurt akademickich badań psychologicznych opiera się na ścisłych 
wymogach metodologicznych, dzięki czemu mogą być one uznane 
za naukowe. Jednym z tych wymogów jest empiryczna weryfikowal-
ność, co sprawia, że głównym przedmiotem badań psychologicznych 
stają się zewnętrzne zachowania czy fizjologiczne korelaty zjawisk 
psychicznych. W związku z tym duża część wyników badań opisuje 
to, co powszechne, uśrednione i najczęściej występujące. Psycho-
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człowieka na rozwojowej ścieżce w przypadku psychoanalizy kończą 
się mniej więcej w połowie drogi sufickiej. Według jego analiz czte-
ry ostatnie etapy rozwoju duszy ludzkiej dotyczą zmian, z którymi 
nie pracuje się metodą psychoanalizy. Shafii (1988) przyznaje, że 
takie właściwości, jak skrucha, wstrzemięźliwość czy wyrzeczenie 
mogą być rozwijane w ramach pracy prowadzącej nad kształtowa-
niem ego. Jednak jedynie ścieżka umożliwiająca przekraczanie ego 
może wiązać się z cnotami ubóstwa, cierpliwości czy zaufaniu Bogu, 
a w ostateczności zadowoleniem i stanem szczęścia. Zdaniem Sha-
fiiego dojrzałość psychiczna jest konieczna, by być w stanie dalej 
kształcić duszę na ścieżce doskonałości. Człowieka można nazwać 
kompletnym dopiero wtedy, kiedy urzeczywistni pełną ścieżkę su-
fickią, czyli wtedy staje się on w pełni dojrzałą duchowo jednostką. 
Warto też zwrócić uwagę na termin, który na język polski tłumaczo-
ny jest jako „sufizm”. Tasawwuf dosłownie oznacza „stawanie się 
Sufim” (Carl 2009), a zatem słowo to wskazuje na pewnego rodzaju 
proces, którego kluczowymi elementami jest stan docelowy oraz 
obecność działań zmierzających do przynajmniej częściowej jego re-
alizacji. Stanem docelowym jest ideał Człowieka Doskonałego, któ-
rego można nazwać sufim. Nurbachsz (2003: 17)1 definiuje sufiego 
w następujący sposób: „Sufim jest ten, kto kocha Prawdę, kto przez 
zrozumienie miłości i oddania zmierza do Prawdy i doskonałości, 
które są wszystkim, czego szczerze poszukuje” . Sufim jest ten, kto 
uzyskał określoną wiedzę i doświadczenie, które uczyniły z niego 
człowieka odznaczającego się niespotykanymi i wyjątkowymi cecha-
mi. Jego zakres rozumienia i doświadczenia jest wystarczający, by 
być w stanie względem innych osób spełniać funkcję przewodnika 
na ścieżce i pomóc im zbliżać się do tego stanu, dlatego mogą być 
nazwani nauczycielami. Nuri natomiast wskazuje, że: „Sufi nie jest 
z niczym związany i nic nie jest przywiązane do niego” (Shah 2000: 
246). Ta definicja w większym stopniu niż przytoczona przez Nur-
bachsza kładzie akcent na konieczność przekraczania ego w trakcie 
podążania ścieżką suficką. Przytaczając słowa Nuriego w swoim na-
uczaniu, Shah inspirował do refleksji nad filozoficznymi koncepcjami 
człowieka, jego możliwą doskonałością i powinnościami wynikają-
cymi z pragnienia jej realizacji. Przekraczanie ego wiąże się z pra-
cą z nafs, które jest podstawą egoizmu. Nafs to termin techniczny 
w filozofii sufickiej, który odnosi się między innymi do jednostkowej 
duszy, do specyfiki jej ruchu, a zatem do tkwiących w jednostce ten-
dencji do działania w określony sposób. Jedną z takich tendencji, 
powszechnie występującą, jest umieszczanie ego w centralnej pozy-
cji, czyniąc z niego bożka. Zajmujące centralną w życiu pozycję ego 
domaga się czci, uznania, pochlebstw, czyli zajęte jest wielbieniem 
siebie (Nurbachsz 2000; Nord 2018). Praca z nafs między innymi po-
przez umieszczenie ego na należnej mu bocznej pozycji i niwelowa-
nie możliwości jego determinowania podejmowanych aktywności, 
stwarza możliwość, by centralną pozycję zajęły wartości i to, co fak-
tycznie może być uznane za obiekt czci. Jedna z książek Shaha nosi 
tytuł The commanding self (1994), gdzie autor podejmuje przede 
wszystkim temat najniższej formy nafs, ale tematyka przekraczania 
ego jest obecna nie tylko w tej pozycji, ale w wielu przytaczanych 
przez niego przypowieściach mądrościowych. Zagadnienie przekra-
czania silnie wiąże się także z tym, co ma zająć pozycję centralną, 
kiedy opuści ją ego. Prawdopodobnie wtedy pojawia się przestrzeń 

1 Jego imię i nazwisko w języku polskim zapisuje się jako „Dżawad Nur-
bachsz”, natomiast w języku angielskim jako „Javad Nurbakhsh”.

dycji religijnych mówi o czymś idącym dalej – duchowa dojrzałość 
człowieka domaga się przekraczania ego. Można to rozumieć na 
rozliczne sposoby, ale istota tego procesu duchowego zbliża różne 
tradycje religijne” (Kłoczowski 2017: 110). Aby osiągnąć dojrzałość 
psychologiczną czy duchową może okazać się niezbędna pomoc oso-
by bardziej doświadczonej, będącej specjalistą w danym zakresie. 
Nakreślenie perspektywy dwóch rodzajów dojrzałości stwarza kon-
tekst do rozważań na temat tego, jaki cel przyświeca pracy psycho-
logicznej, a jaki filozoficznej. Z psychologicznego punktu widzenia te-
rapia będzie mieć na celu doprowadzenie jednostki przynajmniej do 
takiej sprawności psychologicznej, jaką dysponuje przeciętna osoba 
w danej społeczności. Będzie zainteresowana wyprowadzeniem jej 
ze stanu, który sprawia, że pod względem określonych parametrów 
można ją zaklasyfikować jako odbiegającą od normy, szczególnie 
w sposób uznany za destrukcyjny, niefunkcjonalny lub niespołeczny. 
Z puntu widzenia filozoficznego czy religijnego trudno mówić o te-
rapii, używa się raczej sformułowania „doradztwo”. W ramach do-
radztwa filozoficznego lub religijnego punktem wyjścia powinien być 
przynajmniej stan przeciętny, uzyskany przy pomocy psychoterapii 
lub bez jej współudziału. Doradztwo filozoficzne czy religijne będzie 
zainteresowane pomocą jednostce w opuszczaniu stanu przeciętno-
ści na rzecz doświadczeń mniej typowych, charakterystycznych dla 
mniejszości populacji. Rolą psychologa czy psychoterapeuty będzie 
zatem pomoc we wzmocnieniu ego danej osoby w przypadku, kiedy 
aktualny stan uniemożliwia jej normalne funkcjonowanie w świecie 
społecznym. Natomiast rolą przewodnika duchowego będzie pomoc 
w nakierowaniu się na perspektywę przekraczającą egoistyczne po-
dejście, perspektywę bardziej uniwersalną, szerszą i bardziej otwar-
tą. Warto podkreślić, że przekraczanie ego, zapieranie się siebie nie 
oznacza samozniszczenia czy nienawiści względem samego siebie. 
Kłoczowski (2018: 127) podkreśla: „Zaprzeć się samego siebie to 
coś innego niż zatracić siebie. »Zatracić siebie« oznacza rozmienić 
się na wielość działań, emocji, myśli, czyli nie osiągnąć tego funda-
mentalnego etapu dojrzałości, którym jest wzmocnienie »ja«. Na-
tomiast »zaprzeć się« to wykroczyć poza siebie w czynach miłości 
skierowanych ku człowiekowi i ku Bogu”. Zatem w początkowej fazie 
potrzebne jest spójne działanie, które jest możliwe wtedy, kiedy nie 
ma zatracenia siebie. Spójność umożliwia konsekwencję działania, 
daje podstawy, by myśli, emocje i działania skierować na jeden cel. 
Jeśli celem tym stają się absolutne wartości, Bóg, doskonałość, to 
możliwe staje się przekraczanie ego, które jest ograniczone, w stronę 
tego, co nieograniczone. 

Przekraczanie ego

Różne bractwa sufickie w różnorodny sposób opisują eta-
py rozwoju duszy człowieka, a zatem i sufickiej ścieżki. Większość 
tych koncepcji w mniejszym lub większym stopniu odwołuje się do 
sześcioczęściowego podziału zaproponowanego przez wybitnego 
teologa muzułmańskiego i sufiego Al-Ghazalego (Haque 2018). 
W związku z różnymi podziałami trudno jest mówić ogólnie o ścież-
ce sufickiej, jeśli chce się precyzyjnie wyznaczyć, gdzie przebiega 
granica między pracą z ego, a jego przekraczaniem. Przykładowo 
M. Shafii przeprowadza analizę siedmiu etapów ścieżki sufickiej 
w porównaniu z czterema fazami rozwoju ego wyróżnionymi przez 
tradycję psychoanalizy. Wskazuje, że możliwości przeprowadzania 
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na użycie „wielkich słów”, o których Shah mówił, że odnoszą się do 
świętości. Odsunięcie ego z pozycji centralnej daje możliwość po-
znania natury Boga czy natury miłości. Dzięki doświadczeniu słowa 
te nabierają bardziej adekwatnego znaczenia. Kiedy centralną pozy-
cję w życiu jednostki zajmą wartości, Bóg czy doskonałość, stają się 
one ważniejsze niż osobiste korzyści czy preferencje. Subiektywizm 
ustępuje miejsca względem tego, co bardziej uniwersalne. Zakres 
ten dotyczy metafizycznych rozważań, nie jest domeną psychologii. 
Ponieważ takie aspekty egzystencji człowieka poruszane są w pi-
smach Shaha, wydaje się słusznym uznać go raczej za nauczyciela 
poruszającego się na gruncie filozofii (szczególnie etyki, antropolo-
gii, filozofii, mistyki) niż jedynie psychologii.

Podsumowanie

Nieużywanie przez Idriesa Shah teistycznego języka sugeruje, że 
jego nauczanie jest wyłącznie świeckie, a zatem zbliżone zakresowo 
do tego, co proponuje podejście psychologiczne. Jednak po dokład-
niejszej analizie można się skłaniać do twierdzenia, że wykracza ono 
poza podejście psychologiczne, choć zawiera także taką warstwę 
i wymaga przepracowania problemów, które czynią jednostkę nie-
sprawną psychologicznie. Z jednej strony w licznych przytaczanych 
przez niego powiastkach ukazane są powszechne reakcje ludzkie, 
które bywają także przedmiotem badań psychologii akademickiej. 
Z drugiej strony jest też – choć nie we wszystkich pismach wprost 
– nakreślony cel, dlaczego reakcje te mają być poznane i ewentual-
nie zmienione. Cel ten może być przez czytelnika zinterpretowany 
na poziomie psychologii pozaempirycznej, otwierającej przed jed-
nostką perspektywę konkretnej zmiany, lecz może być także ujęty 
w kontekście religijnym czy metafizycznym jako ścieżka do tego, co 
nieznane, doskonałe i niezniszczalne. Można zatem uznać, że nauki 
Shaha mają kilka poziomów, ale istnieją przesłanki, by uznać metodę 
suficką Shaha za bliższą filozofii niż psychologii.
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ficznych. Związana z centrum medytacji i rozwoju człowieka Station Nord  

w Krakowie. Upowszechnia filozofię na blogu: www.miejskapustelniczka.com
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Psychoterapia osób uzależnionych od pornografii

Psychotherapy of people addicted to pornography

As members of a physically active society, we are often wit-
nessinAddiction to pornography is a form of so-called behavioral 
addiction. Behavioral addiction in psychological terminology means 
a form of disorder related to the repetition of certain activities in the 
addictive stage. A special feature of behavioral addiction is the lack 
of an addictive addictive stimulus in the form of a psychoactive sub-
stance. The body becomes addicted to substances that it produces 
itself. Today’s addiction to pornography occurs with increasing fre-
quency. Pornography is a socially downplayed phenomenon. Conse-
quences of addiction to pornography are: conflict between addicted 
person and family and loved ones, internal conflict of addicted per-
son, reevaluation of pornography over work as a source of livelihood 
and passions, sexual dysfunction with appearing complexes in terms 
of appearance or distorted perception of men and women in terms 
of their subjectivity and social roles. The catalog of consequences re-
ferred to above does not constitute a closed catalog. Addiction to 
pornography is dangerous due to the social downplaying of the prob-
lem. In the high stage of addiction therapy is necessary, mainly in the 
cognitive-behavioral.

Keywords: sexology, psychotherapy, pornography, therapy.

Uzależnienie od pornografii jest formą tzw. uzależnienia beha-
wioralnego. Uzależnienie behawioralne w terminologii psychologicz-
nej oznacza formę zaburzenia związaną z powtarzalnością pewnych 
czynności w stadium uzależnieniowym. Cechą szczególną dla uzależ-
nienia behawioralnego jest brak zewnętrznego bodźca uzależniające-
go w postaci substancji psychoaktywnej. Organizm uzależnia się od 
substancji, które sam produkuje. Uzależnienie od pornografii w dzi-
siejszych czasach występuje z coraz większą częstotliwością. Porno-
grafia jest zjawiskiem społecznie bagatelizowanym. Konsekwencjami 
uzależnienia od pornografii są: konflikt pomiędzy osobą uzależnioną 
a rodziną i bliskimi, konflikt wewnętrzny osoby uzależnionej, przewar-
tościowanie pornografii nad pracę jako źródło utrzymania oraz pasje, 
zaburzenia seksualne wraz z pojawiającymi się kompleksami w zakre-
sie wyglądu, czy też zniekształcone postrzeganie kobiet i mężczyzn 
w zakresie ich podmiotowości i ról społecznych. Wyżej wymieniony 
katalog konsekwencji nie stanowi katalogu zamkniętego. Uzależnienie 
od pornografii jest niebezpieczne ze względu na społeczne bagateli-
zowanie problemu. W wysokim stadium uzależnienia niezbędna jest 
terapia prowadzona głównie w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Słowa kluczowe:  seksuologia, psychoterapia, pornografia, terapia.

Typ artykułu: przeglądowy (seksuologia).
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.
Cytowanie: Cicha D.A., (2019) Psychoterapia osób uzależnionych od pornografii, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr 1(32)/2019, s. 34-37, https://kwartalnikrsk.
pl/Artykuły/RSK-1-2019/RSK-1-2019-Cicha-Psychoterapia-osob-uzaleznionych-od-pornografii.pdf
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W psychiatrii psychoterapia stanowi podstawową metodę 
leczenia (https://edraurban.pl/layout_test/book_file/210/psych-
-t3-256-265.pdf 2019). Pojęcie psychoterapii posiada wiele definicji. 
Jedną z najbardziej popularnych jest definicja Norcrossa (1990), który 
twierdzi, że psychoterapia jest „świadomym i zamierzonym stoso-
waniem klinicznych i interpersonalnych metod, wywodzących się ze 
sprawdzonych w psychologii twierdzeń, w celu towarzyszenia ludziom 
w zmianie lub modyfikacji ich zachowań, schematów poznawczych, 
emocji i/lub innych osobistych właściwości na takie, które uczestni-
cy tego procesu uznają za bardziej pożądane”. Inną definicję podają  
Urban i Ford (1964): „psychoterapia jest to w dużej mierze przemyśla-
ny i planowany sposób interwencji, w celu modyfikacji lub korekty pre-
zentowanej przez osobę postawy wobec pojawiających się w jej życiu 
problemów i trudności”. To właśnie trudności i problemy w ludzkim 
życiu są przyczyną i uzasadnieniem prowadzenia badań nad psychiką. 
W obecnych czasach mamy styczność z nowego rodzaju problema-
mi, które związane są z rozwojem techniki. Jednym z nasilających się 
problemów jest stale rozwijający się biznes pornograficzny. Pomimo 
że zjawisko erotyki jest literaturze i sztuce obecne od wieków, to jed-
nak we wcześniejszym okresie erotyka była przedstawiana za pomo-
cą rzeźb czy obrazów (Krawulska-Ptaszyńska 2003). W późniejszym 
czasie do zdjęć dodawano treści, które w znaczny sposób poruszały 
wyobraźnię (Nijakowski 2010). Obecnie pornografia przyjmuje wiele 
form, które dla człowieka mogą być niebezpieczne i zagrażające jego 
zdrowiu psychicznemu.

Pojęcie pornografii

Etymologia słowa pornografia wywodzi się z dwóch połączonych 
greckich słów – porne (nierządny) lub porneia (rozpusta) oraz grafia 
(obrazowanie, rysunek). Na podstawie definicji słowa „pornografia” 
w Encyklopedii Powszechnej, należy wnioskować, iż obejmuje ona 
wszelkie „pisma, druki, filmy, wizerunki i inne przedmioty wykony-
wane i rozpowszechniane w celu wywołania u odbiorcy podniecenia 
seksualnego”, a teksty te czy wizerunki mają na celu wywołanie u od-
biorcy stanu podniecenia. Pornografia skierowana jest do wywołania 
w odbiorcy pobudzenia seksualnego korzystając z narzędzi takich jak 
obraz, film, nagranie dźwiękowe czy też słowo pisane (Encyklopedia 
powszechna t. 3 1975). Różni się od erotyki ilością bodźców seksu-
alnych, które w pierwszej styczności z treścią pornograficzną budzą 
odrazę połączoną z silnymi emocjami oraz natychmiastowym pobu-
dzeniem seksualnym. Jan Paweł II wypowiadając się na temat por-
nografii w książce Miłość i odpowiedzialność z 1960 roku użył takich 
słów: „Pornografia to wyraźna tendencja do takiego zaakcentowania 
w dziele sztuki momentu sexus w odtworzeniu ciała ludzkiego czy też 
w odtworzeniu miłości oraz osób, które ją przeżywają, która to ten-
dencja zmierza do wywołania u odbiorcy tego dzieła, czytelnika lub 
widza przeświadczenia, iż wartość seksualna jest jedyną istotną war-
tością osoby, a miłość nie jest niczym więcej, jak przeżywaniem czy 
też współprzeżywaniem tych tylko wartości” (Wojtyła 1982). Nato-
miast w dokumencie Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Prze-
kazu zatytułowanej Pornografia i przemoc w środkach przekazu z 10 
lipca 2003 roku stwierdza, że przez pornografię w środkach przekazu 
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rozumie się naruszenie poprzez użycie technik audiowizualnych prawa 
do intymności ludzkiego ciała. To redukuje osobę ludzką i ludzkie ciało 
do przedmiotu przeznaczonego do nadużycia z motywów lubieżnych. 
Zatem dobrowolny udział w przygotowaniu czy rozpowszechnianiu 
tej wytwórczości powinien być uważany za poważne zło moralne. 
Następnie, ci, którzy kupują i oglądają wytwory pornograficzne, nie 
tylko wyrządzają szkodę moralną samym sobie, lecz także przyczy-
niają się do rozwoju tego zgubnego handlu. Poprzez swoją naturę 
i charakter sceny przemocy i permisywizmu seksualnego moralnie 
są nie do przyjęcia. W Katechizmie Kościoła Katolickiego pornografia 
polega na wyrwaniu aktów płciowych, rzeczywistych lub symulowa-
nych, z intymności partnerów, aby w sposób zamierzony pokazywać je 
innym. Znieważa ona czystość, ponieważ stanowi wynaturzenie aktu 
małżeńskiego, wzajemnego intymnego daru małżonków. Narusza 
poważnie godność tych, którzy się jej oddają (aktorzy, sprzedawcy, 
publiczność), ponieważ jedni stają się dla drugich przedmiotem pry-
mitywnej przyjemności i niedozwolonego zarobku. Przenosi ona ich 
wszystkich w świat iluzoryczny. Pornografia jest ciężką winą. Władze 
cywilne powinny zabronić wytwarzania i rozpowszechniania materia-
łów pornograficznych (Katechizm Kościoła Katolickiego 2012). Porno-
grafia niesie za sobą konsekwencje nie tylko w zakresie duchowości 
czy moralności. Jej skutki sięgają o wiele dalej. Styczność z porno-
grafią powoduje zmiany na płaszczyźnie socjologicznej, psychicznej, 
medycznej czy nawet kulturowej. Obecnie podnosi się, iż uzależnienie 
od pornografii ma charakter behawioralny, a więc nie tylko powoduje 
zmiany w psychice, ale również w wyniku nadmiernego korzystania 
z treści pornograficznych, szczególnie od najmłodszych lat, może skut-
kować zmianami w mózgu. Zmiany w mózgu związane są nieodłącz-
nie z możliwością powstania uzależnienia, które w literaturze często 
porównywane jest do uzależnienia narkotycznego. Związane jest to 
z nagłym wzrostem, często dwukrotnym, poziomu hormonu nagrody 
w mózgu – dopaminy. Dwukrotność wzrostu stężenia hormonu wy-
wołana pornografią jest równoważna z zaaplikowaniem człowiekowi 
morfiny. Dopamina w organizmie pełni kilka funkcji. Jedną z nich jest 
sterowanie wyższymi czynnościami psychicznymi, a także procesami 
emocjonalnymi. Osoba uzależniona od pornografii odczuwając spa-
dek dopaminy będzie odruchowo poszukiwała bodźca, który spo-
woduje wzrost tego hormonu. W dalszym etapie uzależnienia oso-
ba uzależniona będzie potrzebowała albo większej ilości bodźców 
albo bodźców o znacznie większej intensywności. Takie zachowanie 
spowodowane będzie wyrównaniem poziomu dopaminy w organi-
zmie. Należy jednak zaznaczyć, iż u osoby uzależnionej poziom za-
potrzebowania będzie stopniowo wzrastał, ponieważ bodźce, które 
doprowadzały go do poziomu satysfakcji seksualnej w późniejszym 
czasie będą zbyt słabe. W wyniku tak częstego i dużego wzrostu do-
paminy w organizmie mechanizm układu nagrody przestaje pracować 
w sposób prawidłowy (https://www.bezpornografii.pl/wp-content/
uploads/2017/12/Raport-STS-z-badań naukowych.pdf 2019).

Pojęcie uzależnienia behawioralnego

Uzależnienie behawioralne w terminologii psychologicznej 
oznacza formę zaburzenia związaną z powtarzalnością pewnych 
czynności w stadium uzależnieniowym. Cechą szczególną dla uzależ-
nienia behawioralnego jest brak zewnętrznego bodźca uzależniają-
cego w postaci substancji psychoaktywnej. Uzależnienie behawioral-

ne bazuje na wykonywaniu czynności przy ograniczonej zdolności do 
podejmowania wolnych decyzji, a czynności te prowokują organizm 
do wytwarzania określonych substancji np. wzmożonego wyrzutu 
dopaminy. Należy jednak zaznaczyć, iż nie każde niekontrolowane 
powtarzalne zachowanie będzie uzależnieniem behawioralnym (Jes-
sor 1998). Obecnie termin ten nie jest zdefiniowany w Międzynaro-
dowej Klasyfikacji Zaburzeń ICD-10, jednak należy wskazać, iż w in-
nej klasyfikacji DSM-V (maj 2013 roku) utworzono podkategorię, 
gdzie wskazano zaburzenie uprawiania hazardu jako uzależnienie 
behawioralne. Na podstawie wskazanych tam elementów uzależ-
nienia, możemy dokonać analizy porównawczej pomiędzy uzależ-
nieniem od hazardu oraz uzależnieniem od pornografii i wykazać 
cechy podobne (Rowicka 2015).

Konsekwencje uzależnienia od pornografii

Pornografia niesie za sobą konsekwencje nie tylko w zakresie 
duchowości czy moralności. Jej skutki sięgają o wiele dalej. Stycz-
ność z pornografią powoduje zmiany na płaszczyźnie socjologicznej, 
psychicznej, medycznej czy nawet kulturowej. Obecnie podnosi się, 
iż uzależnienie od pornografii ma charakter behawioralny, a więc nie 
tylko powoduje zmiany w psychice, ale również w wyniku nadmier-
nego korzystania z treści pornograficznych, szczególnie od najmłod-
szych lat, może skutkować zmianami w mózgu. Zmiany w mózgu 
związane są nieodłącznie z możliwością powstania uzależnienia, 
które w literaturze często porównywane jest do uzależnienia narko-
tycznego. Związane jest to z nagłych wzrostem, często dwukrotnym, 
poziomu hormonu nagrody w mózgu – dopaminy. Dwukrotność 
wzrostu stężenia hormonu wywołana pornografią jest równoważ-
na z zaaplikowaniem człowiekowi morfiny. Dopamina w organizmie 
pełni kilka funkcji. Jedną z nich jest sterowanie wyższymi czynno-
ściami psychicznymi, a także procesami emocjonalnymi. Wytwarza-
nie hormonu dopaminy i serotoniny jest ściśle związane z układem 
dopaminowym. Rolą układu dopaminowego, nazywanego również 
układem nagrody, jest kontrolowanie ciągłości zachowań podejmo-
wanych celem przetrwania osoby/gatunku. Jest odpowiedzialny 
za ponawialność czynności prowadzących do zaspokojenia głodu, 
pragnienia czy też przetrwania gatunku (Weiss 2005). Osoba uzależ-
niona od pornografii odczuwając spadek dopaminy i serotoniny bę-
dzie odruchowo poszukiwała bodźca, który spowoduje wzrost tego 
hormonu. W dalszym etapie uzależnienia osoba uzależniona będzie 
potrzebowała albo większej ilości bodźców albo bodźców o znacz-
nie większej intensywności (Kühn, Gallinat 2014). Takie zachowanie 
spowodowane będzie wyrównaniem poziomu dopaminy w organi-
zmie. Należy jednak zaznaczyć, iż u osoby uzależnionej poziom za-
potrzebowania będzie stopniowo wzrastał, ponieważ bodźce, które 
doprowadzały go do poziomu satysfakcji seksualnej w późniejszym 
czasie będą zbyt słabe. W wyniku tak częstego i dużego wzrostu 
dopaminy w organizmie mechanizm układu nagrody przestaje pra-
cować w sposób prawidłowy. W sytuacji oglądania filmów pornogra-
ficznych zakończonych stymulacją narządów płciowych z osiągnię-
ciem satysfakcji seksualnej następuje rozregulowanie pracy mózgu 
(https://www.bezpornografii.pl/wp-content/uploads/2017/12/
Raport-STS-z-badań naukowych.pdf 2019). Ponadto konsekwencje 
oglądania treści pornograficznych skutkują w takich dziedzinach 
jak: 1/ zaburzenia seksualne u mężczyzn wraz z pojawiającymi się 
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kompleksami w zakresie wyglądu (zwykle są to zaburzenia erekcji, 
obniżony poziom popędu seksualnego) (Cline 1996); 2/ narastające 
problemy w związku (osoby mające styczność z treściami pornogra-
ficznymi nie odczuwają popędu seksualnego do partnera, spełnie-
nie seksualne osiągają wyłącznie przez pornografię. Ponadto osoby 
uzależnione zamykają się w sobie, wzrasta egoizm i egocentryzm, 
nie dbają o potrzeby partnera w sferze seksualnej, stawiając na pie-
destale osiągnięcie swojej przyjemności. Aspekt ukierunkowania 
na drugą osobę podczas stosunku seksualnego zostaje zmniejszony 
do minimum, wręcz następuje wykluczenie kontekstu relacyjnego 
podczas współżycia seksualnego) (Cline 1996); 3/ zniekształcone 
postrzeganie mężczyzn i kobiet (w odniesieniu do kobiet – zwykle 
w filmach pornograficznych kobieta traktowana jest przedmiotowo 
celem uzyskania satysfakcji seksualnej przez mężczyznę. Obecnie 
często w tego typu produkcjach względem kobiety kierowane są 
zachowania agresywne. Wobec powyższego filmy pornograficzne 
są niebezpieczne z powodu zniekształcania postrzegania kobiety 
jako osoby. Podobnie w oczach kobiety, mężczyzna ukazywany jest 
jako ten, który stosuje wobec niej agresję, nie darzy jej szacunkiem. 
Konsekwencje takich zachowań mogą mieć odzwierciedlenie w ży-
ciu codziennym, gdy kobieta nawet nie odczuwa potrzeby szacunku 
i przyzwyczaja się do roli nadanej jej przez uzależnionego, pomimo 
wewnętrznego cierpienia. Ponadto mężczyzna widząc w filmie por-
nograficznym, że aktorka osiąga satysfakcję seksualną w momen-
cie, gdy aktor stosuje zachowania agresywne, powiela zachowania 
z filmu będąc w błędnym przekonaniu, iż takie postępowanie przy-
nosi kobiecie przyjemność. Szczególne niebezpieczeństwo dotyczy 
dzieci lub nastolatków, którzy mieli styczność z pornografią w tak 
młodym wieku, ponieważ obrazy z filmów traktują jako wiary-
godne i prawdziwe (Kornas-Biela 1999). Wskazuje się również, że 
pornografia ma ogromny wpływ nie tylko na dorosłych, ale przede 
wszystkim na dzieci i nastolatków. Według najnowszych statystyk 
styczność z pornografią w wieku 8-12 lat ma około 43% nastolat-
ków. Według badań Komisji Europejskiej styczność ma około 67% 
dzieci. Zgodnie z najnowszymi badaniami, w mózgu małoletniego 
mogą powstawać zmiany, a w wyniku szybkiego i częstego dopływu 
nadmiaru dopaminy do mózgu może nastąpić uzależnienie, którego 
skutki mogą być w niektórych przypadkach nieodwracalne i bardzo 
dotkliwe. Problem styczności małoletnich z pornografią jest istotny 
z uwagi na fakt, iż nastolatek w tym wieku naraża się na ogromne 
konsekwencje, z którymi będzie musiał mierzyć się w dorosłym ży-
ciu (https://www.bezpornografii.pl/wp-content/uploads/2017/12/
Raport-STS-z-badań-naukowych.pdf 2019).

Terapia 
w odniesieniu do uzależnienia behawioralnego

Terapia w odniesieniu do uzależnień behawioralnych będzie 
mogła mieć dwojaki charakter – albo uzależniony będzie zachowy-
wał przez określony czas całkowitą abstynencję od danych czynności 
(obecnie odchodzi się od tak radykalnych metod) albo też zostaną 
wprowadzone metody dla zmiany formy wykonywanych czynności. 
Najczęściej stosowanymi terapiami w odniesieniu do uzależnienia 
behawioralnego są: 1/ terapie w nurcie poznawczo-behawioralnym 
(Ryan 2013); 2/ terapie psychodynamiczne i im podobne terapie 
(fundamentem tego rodzaju terapii jest wspomaganie motywacji). 

Niezależnie od charakteru terapii, skuteczność wybranej metody 
zależna jest od czterech etapów terapii. Są to: nawiązanie kontaktu 
z pacjentem, wgląd, zmiana i utrwalenie. Etap nawiązania kontak-
tu z pacjentem jest wstępem do nawiązania relacji terapeutycznej 
(zwykle trwa do kilku spotkań). Stanowi fundament dla późniejszej 
terapii. W tym czasie obie strony (zarówno pacjent, jak i psychote-
rapeuta) konfrontują swoje oczekiwania. Pacjent ocenia czy będzie 
mógł otworzyć się na terapeutę, powiedzieć o swoim problemie, 
a także ocenia cechy osobowościowe terapeuty (czy odpowiada mu 
jego podejście, usposobienie). Z punktu widzenia terapeuty jest to 
czas na ocenę problemu oraz swoich możliwości w zakresie zdy-
stansowania się od emocjonalnego przeżywania trudności. Jest to 
bardzo ważny moment. Na tym etapie najwięcej pacjentów rezy-
gnuje z dalszego leczenia. Kolejny etap to wgląd. Podczas wglądu 
następuje stadium pozyskiwania informacji i demaskowania sche-
matów działania, a także ciągów przyczynowo-skutkowych dysfunk-
cji. Na tym etapie ujawniają się również określone emocje i uczu-
cia, które należy z pacjentem przepracować. Rolą psychoterapeuty 
jest wychwycenie nieprawidłowych schematów działania pacjenta 
w świecie i relacjach międzyludzkich oraz mechanizmów obronnych. 
Zazwyczaj pacjent na tym etapie przekłada wyżej wymienione za-
chowanie na relację z psychoterapeutą, dlatego ważnym jest po-
kazanie pacjentowi tych zależności. Dalej, etap zmiany. W związku 
z faktem, iż pacjent nabył wiedzę dotyczącą swojego zachowania 
następuje moment chęci zmiany. W wyniku pracy nad sobą pacjent 
zauważa efekty terapii w zakresie: intrapersonalnym i interpersonal-
nym. Następuje zmniejszenie destrukcyjnych zachowań, aż do ich 
całkowitego wyeliminowania. Etap utrwalenia to inaczej wzmacnia-
nie etapu zmiany. Zachowania destrukcyjne pojawiają się sporadycz-
nie, a nawet gdy występują, pacjent bierze za nie odpowiedzialność 
i potrafi dokonać ich analizy. Wiedza nabyta podczas terapii poma-
ga mu w samodzielnym funkcjonowaniu. Terapia seksuologiczna 
(w tym uzależnienia od pornografii) jest trudnym do przeprowa-
dzenia procesem z kilku względów. Po pierwsze – jest niewielu spe-
cjalistów, którzy są zarówno seksuologami, jak i psychoterapeutami. 
Następnie trudną kwestią jest ocena problemu, czy dana dysfunkcja 
jest problemem, czy raczej skutkiem problemu, który miał miejsce 
wcześniej. I po trzecie, terapia seksuologiczna nie może wyelimino-
wać z gabinetu leczniczego partnera osoby leczonej. Jest to o tyle 
istotne, że eliminacja drugiej strony może być przyczyną błędów 
badawczych, więc psychoterapia takiego pacjenta zwykle ewoluuje 
w psychoterapię partnerską. Ponadto, w odniesieniu do partnerów 
dane zaburzenie seksualne traktowane jest jako wspólne. Skutecz-
ność terapii może być zależna od relacji pomiędzy partnerami, dla-
tego też zwykle w takiej sytuacji prowadzona jest wspólna diagnoza 
problemu oraz wywiad dotyczący danej relacji. Jedną z najczęściej 
występujących przyczyn mechanizmu ucieczki w pornografię jest 
brak komunikacji w związku i umiejętności mówienia o swoich emo-
cjach, uczuciach, potrzebach. W sytuacji, gdy terapia prowadzona 
jest z jedną osobą, istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia posta-
wy oskarżyciela i osoby pokrzywdzonej, co byłoby niekorzystne dla 
każdej ze stron. Dzięki wspólnej terapii, partnerzy mają możliwość 
wypracowania nowych schematów działania. Osoba uzależniona 
uczy się komunikowania swoich potrzeb seksualnych partnerowi, co 
skutkuje zmniejszeniem częstotliwości korzystania z treści pornogra-
ficznych. Celem terapii seksuologicznej jest unormowanie zachowań 
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patologicznych na prawidłowe, czyli zaniechanie uzależnionego od 
kompulsywnego wykonywania danych czynności, np. w odniesieniu 
do seksoholizmu, wypracowanie dobrych wzorców. W odniesieniu 
do pornografii celem będzie całkowita abstynencja uzależnionego 
oraz wprowadzenie do terapii metod mających na celu wdrożenie 
prawidłowych wzorców życia seksualnego uzależnionego.

Podsumowanie

Problem uzależnienia od pornografii jest niezmiernie szeroki. 
Styczność z treściami pornograficznymi, szczególnie w młodym wie-
ku stanowi grupę zachowań ryzykownych, które w przyszłości mogą 
ewaluować w uzależnienie od pornografii. Uzależnienie behawioral-
ne, jakim jest uzależnienie od pornografii polega na kompulsywnym 
wykonywaniu określonych czynności. W wyniku przewartościowa-
nia pornografii nad relacje i inne dziedziny życia, osoba uzależniona 
wpada w błędne koło, ponieważ jej jedynym życiowym celem jest 
uzyskanie satysfakcji seksualnej. Pomocą dla osób uzależnionych bę-
dzie podjęcie terapii polegającej na wprowadzeniu całkowitej absty-
nencji od treści pornograficznych oraz wypracowanie prawidłowych 
wzorców w sferze seksualnej.
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ności zaprezentowane zostaną najważniejsze postulaty głoszone 
przez pozytywistów. Wreszcie w ostatniej części pracy będzie miało 
miejsce pokazanie wzajemnej zależności między odnową indywi-
dualną a odnową społeczną według programu pozytywistycznego.

Idee romantyczne

Właściwe zrozumienie ideologii pozytywizmu wymaga uświa-
domienia sobie tego, jak wyglądał obraz społeczeństwa polskiego 
po powstaniu styczniowym w 1863 roku. To właśnie nieudany zryw 
niepodległościowy można uznać za pośrednią przyczynę pojawienia 
się nowego sposobu patrzenia na społeczeństwo polskie oraz, co za 
tym idzie, propagowania nowych haseł niż te głoszone uprzednio 
przez romantyków. Z kolei trudno jest zrozumieć samo powstanie 
bez uprzedniego przyjrzenia się wydarzeniom bezpośrednio go 
poprzedzającym. One bowiem tłumaczą, dlaczego do tego tak bo-
lesnego dla narodu polskiego zrywu niepodległościowego w ogóle 
doszło. Już w 1856 roku, kiedy to na tronie rosyjskim zasiadł nowy 
car Aleksander II, Polacy żywili duże nadzieje na reformy, które po-
lepszą sytuację ich narodu. Tak się jednak nie stało, co spowodo-
wało niezadowolenie wśród społeczeństwa manifestującego swoje 
rozczarowanie. Dokonywano tego w różny sposób. Dla przykładu 
w 1859 roku, podczas sprowadzania do Polski zwłok Krasińskiego, 
odprawiono Mszę Świętą za dusze trzech zaborców, a w 1860 roku 
manifestacyjnie chowano wdowę po generale Sowińskim, aktyw-
nym uczestniku powstania listopadowego (Borkowska 1996: 10-11). 
Chętnie również śpiewano pieśń pt. Boże, coś Polskę, modyfikując 
jednocześnie wersety tak, by w pieśni zawarta była prośba o wyzwo-
lenie ojczyzny z niewoli1. Powoli organizowane powstanie musiało 

1 Zamiast „Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie” śpiewano „Ojczyznę wolną 
racz nam wrócić, Panie”.

Wstęp

Wśród kilku rodzajów coachingu wyróżnianych przez znawców 
tematu wskazuje się również tzw. life coaching wiązany nie tyle z ży-
ciem zawodowym jednostki, co raczej z jej życiem osobistym. Ten 
rodzaj coachingu opiera się na osiąganiu różnych osobistych celów 
przez rozwiązywanie prywatnych problemów. Chociaż wydaje się, że 
life coaching nastawiony jest bardziej na życie osobistne jednostki, 
to jednak w szerszej perspektywie i tak owo wspieranie przez co-
achera procesu rozwoju danej jednostki przekłada się w mniejszym 
lub większym stopniu na rozwój jej życia zawodowego i interakcje 
z całym społeczeństwem. Bardzo dobrze takie zależności można 
zaobserwować w przypadku reprezentantów nurtu pozytywistycz-
nego. Pozytywiści bowiem domagali się z jednej strony zmian w za-
kresie sposobu funkcjonowania poszczególnych jednostek, z drugiej 
zaś ich hasła miały konkretne odzwierciedlenie w sposobie funk-
cjonowania całego społeczeństwa. W tym przypadku zatem life co-
aching posiadał podwójne ukierunkowanie: indywidualne i społecz-
ne. Pokazanie tych wzajemnych zależności na gruncie kluczowych 
haseł głoszonych przez pozytywistów wydaje się interesującym 
przedsięwzięciem. Celem niniejszego opracowania będzie próba 
ukazania, w jaki sposób life coaching prowadzony przez polskich 
pozytywistów miał wpływać na realizację celów społeczych przez 
zmianę w mentalności poszczególnych jednostek. Osiągnięcie celu 
pracy będzie możliwe dzięki analizie kluczowych haseł pisarzy pozy-
tywistycznych. Opracowanie zostanie ustrukturyzowane w czterech 
częściach. Najpierw będzie miało miejsce przybliżenie idei roman-
tycznych funkcjonujących w polskim społeczeństwie przed wystą-
pieniem pozytywistów. Następnie przedstawiony zostanie społeczny 
kontekst powstania programu pozytywistycznego. W dalszej kolej-
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Celem niniejszego opracowania jest próba pokazania sposobu, 
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celów społecznych. Osiągnięcie celu pracy było możliwe dzięki prze-
badaniu kluczowych haseł głoszonych przez przedstawicieli idei po-
zytywistycznych. Opracowanie zostało ustrukturyzowane w czterech 
częściach. Najpierw zaprezentowano idee romantyczne. Potem zary-
sowano kontekst wystąpienia pozytywistów. Następnie poddano ana-
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le narodu polskiego faktycznie górują nad zaborcą przez prawość 
i niewinne cierpienie (Borkowska 1996: 12-15). O tym, jak bardzo 
idee romantyczne były rozpowszechnione w narodzie polskim, może 
świadczyć fakt, że osoba niepodzielająca tych idei była oskarżana 
o brak patriotyzmu (Borkowska 1996: 21). W tym kluczu dochodziło 
do niebezpiecznego utożsamienia patrioty z romantykiem3. Wspo-
mniane powyżej wpływy romantyzmu na sposób odczytywania 
historii oraz postaw wobec Rosjan nie były zatem bez znaczenia. 
Skupienie się tylko i wyłącznie na odczytywaniu powstania stycz-
niowego i wydarzeń go poprzedzających w aspekcie historycznym 
jest niewystarczające i uniemożliwia dostrzeżenie realnego wpływu, 
jaki na społeczeństwo polskie wywarli romantycy. Uwzględnienie 
przywołanego klucza interpretacyjnego pozwala również łatwiej zro-
zumieć wystąpienie pozytywistów oraz hasła przez nich głoszone. 
Warto podkreślić, że upadek powstania styczniowego miał bardzo 
symboliczny wymiar. Obrazował on w pewien sposób upadek idei 
romantycznych oraz haseł głoszonych i propagowanych przez ro-
mantyków (Straszewska 1990: 260). To z kolei otworzyło pole do 
działania nowym ideom kojarzonym z kręgiem pozytywistów (Do-
roszewski 1964: 1334-1335; Nawrocki 2006: 5).

Idee pozytywistyczne

Podejmując się przybliżenia tematu pozytywizmu, należy mieć 
na uwadze pewną wieloznaczność tego terminu. Z jednej strony 
tym słowem określa się nurt filozoficzny zainicjowany przez Augusta 
Comta, a rozwinięty przez Milla i Spencera (Malik 2004: 23). Z dru-
giej zaś strony pozytywizmem określany jest również prąd literacki 
(Kulczycka-Saloni 1971: 8). W perspektywie postawionego proble-
mu badawczego analizie należy poddać drugi z przedstawionych 
desygnatów. O ile wyznaczenie początku pozytywizmu literackiego 
na ziemiach polskich jest stosunkowo proste (upadek powstania 
styczniowego), o tyle precyzyjne wyznaczenie jego daty końcowej 
nastręcza już poważnych trudności, co związane jest z pojawieniem 
się pod koniec XIX wieku nowego okresu literackiego (Młoda Pol-
ska)4. Tymczasem wiele dzieł zaliczanych do dorobku pozytywizmu 
zostało napisanych albo w ostatniej dekadzie XIX wieku, albo już 
w XX wieku, co sugeruje, że w tym czasie działalność pozytywistów 
jeszcze trwała5. Jak już zauważono, klęska powstania styczniowe-
go nie była przez Polaków odczytywana tylko i wyłącznie w kluczu 
historycznym. Bardzo silne sprzęgnięcie idei romantycznych na-
wołujących do zbrojnego wystąpienia przeciwko nieprzyjacielowi 
z silnymi represjami ze strony państwa rosyjskiego po nieudanym 
zrywie niepodległościowym spowodowało sformułowanie zarzutu 
pod adresem romantyków o odpowiedzialność za zaistniałe prze-
śladowania. Skoro pisarze romantyczni zachęcali do walk zbrojnych 
nieprzygotowany do tego naród, to tym samym to oni doprowadzili 
do osłabienia narodu i jeszcze większego zmiejszenia się jego szans 

3 Rzecz jasna pozytywiści również byli patriotami, ale inaczej rozumieli sam 
patriotyzm – nie jako walkę, ale jako pracę. Zob. (Markiewicz 2005: 414).
4 Umownie za początek Młodej Polski przyjmuje się rok 1891. Por. (Markie-
wicz 2002: 764; Gloger 2016: 11).
5 Oczywiście zawsze należy mieć na uwadze umowny charakter czasu trwa-
nia poszczególnych okresów. Często jest tak, że data uważana za początek 
nowej epoki literackiej wcale nie jest definitywnym końcem poprzedniej 
epoki. Tak samo działalność polskich romantyków wcale nie zakończyła się 
wraz z upadkiem powstania styczniowego, ponieważ jeszcze po roku 1863 
pisali choćby Kraszewski, Kaczkowski czy Jeż – zaliczani do romantyków.

jednak zostać przyśpieszone wskutek poboru młodych mężczyzn do 
armii rosyjskiej, co spowodowało, że powstańcy nie byli odpowied-
nio do niego przygotowani. Między innymi z tego powodu powsta-
nie upadło. Należy pamiętać, że wśród wielu bolesnych dla narodu 
polskiego skutków nieudanego zrywu niepodległościowego z lat 60. 
XIX wieku była utrata resztek autonomii oraz silniejsze uzależnienie 
od państwa rosyjskiego2. Nie mniej dotkliwym skutkiem powstania 
były również liczne formy represji ze strony żołnierzy carskich, m.in. 
zsyłki powstańców na Sybir oraz konfiskata ich majątków. Ci nato-
miast, którzy nie zostali zesłani w głąb Rosji, dobrowolnie udawali 
się na emigrację. W konsekwencji Polacy znajdujący się na dawnych 
terenach Rzeczpospolitej zostali dość mocno przeludnieni, do tego 
stopnia, że przygotowywanie kolejnego zrywu niepodległościowego 
było tak naprawdę pozbawione sensu. Stawało się powoli oczywi-
ste, że zbrojnym powstaniem Polacy niepodległości nie odzyskają. 
Zesłania mężczyzn na Sybir oraz deportacje spowodowały jedno-
cześnie niemałe zmiany nie tylko w zakresie liczebości polskiego 
społeczeństwa, ale również w zakresie jego zróżnicowania. Wsku-
tek represji carskiej odsetek mężczyzn został znacząco zmniejszony, 
wzrosła natomiast procentowa ilość kobiet. Należy również pamię-
tać, że do niewoli lub na deportację udawali się mężczyźni zdro-
wi, tymczasem osoby, które ucierpiały na skutek powstania, ciągle 
znajdowały się w kraju. Sytuacja była o tyle kłopotliwa, że należało 
się nimi opiekować, a wskutek znacznych wyludnień wśród męskiej 
części społeczeństwa obowiązek ten spadł na kobiety. Wskutek 
rozbicia rodzin kobiety nie mogły być, jak do tej pory, utrzymywa-
ne przez mężów, ale, żeby przeżyć, same musiały zacząć pracować 
i zarabiać na utrzymanie siebie oraz dzieci (Kulczycka-Saloni 1971: 
52). Powyżej zarysowane wydarzenia historyczne (w tym również 
te poprzedzające powstanie) należy odczytać w kluczu panującego 
jeszcze wtedy ducha romantycznych haseł, żeby lepiej zrozumieć 
„sprzeciw” pozytywistów wobec romantyków oraz szukanie nowych 
idei, które można by zaszczepić w narodzie polskim. Należy pamię-
tać, że obydwa polskie powstania z XIX wieku dzieli trzydzieści lat, 
a zatem okres wystarczająco odległy, żeby uczestnicy powstania 
styczniowego nie pamiętali klęski poprzedniego zrywu niepodle-
głościowego (Borkowska 1996: 18). Nowe pokolenie wychowane 
w duchu romantycznym wierzyło w sens wywoływania powstania 
oraz agresywnej walk zbrojnej z nieprzyjacielem, ponieważ właśnie 
takie idee były propagowane przez pisarzy romatycznych. Poza tym 
literatura romantyczna próbowała wykształcić wśród Polaków takie 
przekonanie, że klęska nie jest niczym gorszącym czy hańbiącym, ale 
jest istotnym elementem walki, z którego można być dumnym. Takie 
postawienie sprawy sprawiało, że również na śmierć z rąk nieprzy-
jaciela patrzono inaczej. Nie była ona oznaką klęski, niosła za sobą 
sens i cel. Romantycy próbowali wykształcić przekonanie o mesja-
nistycznej roli narodu polskiego wśród innych państw. W praktyce 
sięgnięto do idei cierpienia jako ofiary ekspiacyjnej za cudze niepra-
wości. W tej optyce cierpienie narodu polskiego przyrównywano do 
cierpienia Chrystusa, który przez swoją mękę był w stanie odmienić 
los świata. Jednocześnie takie porównanie służyło ukazaniu wyższo-
ści siły moralnej nad siłą fizyczną. Chociaż zatem Rosja jest silniejsza 
i skutecznie niszczy Polaków, to jednak to właśnie przedstawicie-

2 Warto również nadmienić, że Królestwu Polskiemu odebrano przydawkę 
„polski” i nadano określenie „Kraj Przywiślański”, co bardzo dobitnie miało 
pokazywać całkowite zniszczenie dawnej Rzeczpospolitej.
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na odzyskanie niepodległości6. Oczywiście należy mieć świadomość 
tego, że klęska powstania styczniowego nie wpłynęła definitywnie 
na wycofanie się idei romantycznych (Markiewicz 1980: 12). War-
to wspomnieć choćby dyskusję, która wybuchła po opublikowaniu 
przez Aleksandra Świętochowskiego w 1871 roku słynnego artyku-
łu pt. My i Wy, w którym wyłożył program popierany przez polski 
pozytywizm (Fita 2004: 163; Budrewicz 2005: 28). Publikacja tego 
tekstu spowodowała ostry konflikt pomiędzy romantykami a pozyty-
wistami na polu założeń ideologicznych. Pisarze romantyczni zarzu-
cali nowemu pokoleniu osłabianie ducha narodu oraz brak postawy 
patriotycznej, ci z kolei kierowali wobec romantyków zarzut przyczy-
nienia się do wymordowania wielu mężczyzn oraz licznych deporta-
cji po nieudanym powstaniu (Bachórz 1995: 38). Jest jeszcze jeden 
bardzo ważny element wpływający na ukształtowanie się nowego 
sposobu oddziaływania na społeczeństwo. W latach 60. XIX wieku 
na ziemie polskie zaczęły docierać nowe nurty systemowe stwo-
rzone przez europejskich pozytywistów. Dało to polskim pisarzom 
możliwość zetknięcia się z nimi oraz ich merytorycznej oceny pod 
kątem przydatności dla aktualnej sytuacji narodu polskiego (Arasz-
kiewicz 1947: 18). Tradycyjnie przyjmuje się cztery główne hasła 
polskiego pozytywizmu, będące pewnym rodzajem coachingu lite-
rackiego: praca organiczna, praca u podstaw, asymilacja mniejszości 
narodowych, zwłaszcza Żydów, oraz emancypacja kobiet. Obok tych 
idei warto również wspomnieć o innych ważnych założeniach pozy-
tywistów, które znalazły swoje odzwierciedlenie w ich twórczości 
pisarskiej i również w pewien sposób były próbą oddziaływania na 
społeczeństwo polskie. Tymi założeniami były scjentyzm oraz utyli-
taryzm. O zasadności doszukiwania się w tych hasłach pewnej formy 
dziewiętnastowiecznego coachingu świadczy to, że wyrażone w po-
zytywistycznym programie idee miały na celu wpłynąć na polskie 
społeczeństwo do tego stopnia, żeby Polacy z jednej strony uznali 
owe idee za swoje własne, z drugiej zaś strony żyli według ich zasad 
w celu samodoskonalenia, a w dalszej perspektywie w celu odzyska-
nia upragnionej niepodległości7.

Coachingowe hasła pozytywistów

Jak już wspomniano, program pozytywistów obejmował cztery 
główne hasła (praca organiczna, praca u podstaw, asymilacja mniej-
szości narodowych, emancypacja kobiet), obok których funkcjono-
wały również inne ważne założenia, jak np. scjentyzm czy utylita-
ryzm. Scjentyzm był poglądem filozoficznym, którego stworzenie 
przypisywane jest Comtowi. Generalnie scjentyzm można uznać za 
zespół idei filozoficznych wiążących uzasadnioną, a przez to praw-
dziwą, wiedzę o świecie realnie istniejącym tylko i wyłącznie z na-
ukami szczegółowymi, a więc przyrodniczymi (Doroszewski 1964: 
1334). Faktycznie kierunek ten doprowadził do zmniejszenia roli 
nauk dedukcyjnych (filozofii, teologii) na korzyść odnoszących coraz 
większe sukcesy nauk szczegółowych. W myśl scjentyzmu tylko te 
twierdzenia, które można wyrazić językiem nauk przyrodniczych 
(a więc np. przeprowadzić dowód eksperymentalny), są wiarygodne 
i tylko je można uznać za pewną wiedzę (Krzesiński 1928: 7). W tym 
6 Paradoksalnie umożliwiło to większą integrację Polaków wszystkich trzech 
zaborów. Zob. (Kulczycka-Saloni 1990: 265-266).
7 Pozytywistom również zależało na odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 
przy czym od romantyków różnili się tym, że zdawali sobie oni sprawę z nie-
możności osiągnięcia tego celu w najbliższej przyszłości.

aspekcie idee scjentystyczne niejako polemizowały z założeniami 
religijnymi i z religijną wizją świata, co zresztą wyrażała powtarzana 
wśród scjentologów paremia „nauka zamiast religii” (Malik 2004: 
24; Pulikowski 1981: 26). W literaturze pozytywistów idea ta znala-
zła swoje konkretne odzwierciedlenie w postaci licznych aluzji do 
potrzeby nieustannego kształcenia się oraz podnoszenia własnych 
kompentencji intelektualnych i zawodowych. Co jednak ważne, po-
zytywiści odpowiednio przerobili te idee i dostosowali je do aktual-
nych potrzeb narodu8. O ile bowiem scjentyzm akcentował nauki 
przyrodnicze i to je uważał za ostateczny probierz tego, co prawdzi-
we, o tyle dla polskich pozytywistów ważna była idea kształcenia 
jako taka. Nie odrzucali oni wartości nauk humanistycznych z jednej 
strony dlatego, że sami często byli humanistami, z drugiej zaś strony 
dlatego, że doskonale zdawali sobie sprawę z roli tych dyscyplin 
w kształtowaniu ludzkiego ducha. Pozytywiści zwracali również uwa-
gę na ważną rolę wiedzy praktycznej, a zatem posiadanie takich 
umiejętności, które mogą pomóc Polakom w zarobieniu na życie, 
a dzięki temu w utrzymaniu rodziny. Warto również zwrócić uwagę 
na jeszcze jedną rzecz. W swych założeniach scjentyzm obracał się 
przeciwko religii jako rzeczywistości bazującej na niemożliwych do 
udowodnienia twierdzeniach9. Wydawać by się mogło, że w pew-
nym sensie pozytywiści polscy zaakceptowali tę ideę. W ich twór-
czości bowiem nie występują zjawiska nadprzyrodzone bądź takie, 
które wiązane by były z rzeczywistością religii. Jeżeli już pisarze de-
cydują się na wprowadzenie elementów wykraczających poza po-
rządek doczesny, czynią to za pomocą różnych zabiegów literackich, 
jak np. przez odwołanie się do snu. Bynajmniej nie oznacza to, że 
polscy pozytywiści występowali przeciwko religii katolickiej czy Ko-
ściołowi. Przeciwnie, dobrze zdawali sobie oni sprawę z tego, że bez 
wsparcia Kościoła Polska nie będzie w stanie odzyskać niepodległo-
ści, a religia jest siłą jednoczącą Polaków (Malik 2004: 24). Utylita-
ryzm można uznać za kierunek filozoficzny w zakresie etyki zapo-
czątkowany około XVIII wieku. Chociaż najbardziej znanymi przed-
stawicielami tego nurtu są Jeremiasz Bentham oraz James Mill10, to 
jednak warto mieć świadomość tego, że pewne idee utylitaryzmu 
występowały w pismach nieco wcześniejszych myślicieli, takich jak: 
Hume czy Shaftesbury. Już etymologia tego słowa dobrze oddaje 
najważniejsze idee kryjące się pod samym pojęciem. Etymologicznie 
bowiem termin utylitaryzm wywodzi się od łacińskiego przymiotni-
ka utilis oznaczającego „użyteczny”11. Na gruncie etyki tym termi-
nem wyrażano pogląd, według którego podstawowym kryterium 
pozwalającym na odróżnienie czynu moralnego od działania niego-
dziwego jest zasada użyteczności przejawiająca się w kalkulacji ilości 
powodowanego szczęścia i nieszczęścia. Innymi słowy postępowanie 
moralnie słuszne jest takie, które prowadzi do osiągnięcia jak naj-
większej ilości szczęścia przy jednocześnie możliwie największej re-
dukcji ilości powodowanego nieszczęścia. Analogicznie działanie 
moralnie niegodziwe to takie, które przy wywołaniu niewielkiej 
ilości szczęścia powoduje jednocześnie bardzo dużo nieszczęścia. 

8 Co ciekawe, pozytywiści polscy również etykę próbowali scjentyzować. 
Zob. (Tyburski 2001: 59; Budrewicz 2005: 185-186).
9 Zob. konflikt pozytywizmu i religii w: (Budrewicz 2001: 43-45).
10 James Mill był ojcem Johna Stewarta Milla, który również był zwolenni-
kiem utylitaryzmu. Według przekazów ojciec w taki sposób miał wykształcić 
syna, żeby od najmłodszych lat życia wszczepić w niego przekonanie co do 
słuszności utylitaryzmu.
11 Por. jednak: (Żurawski 2008: 238).
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w stanie pomagać innym ludziom, np. przez pomoc w znalezieniu 
pracy, która z kolei stabilizuje pozycję społeczną osób biedniejszych. 
W ten sposób w całym organizmie społecznym zaczyna dochodzić 
do stabilizacji, co w konsekwencji przykłada się na zdrowe funkcjo-
nowanie społeczeństwa jako całości. Tak ustabilizowane społeczeń-
stwo z kolei łatwiej będzie w stanie odzyskać niepodległość w mo-
mencie, gdy nadaży się ku temu odpowiednia okazja (Kulczycka-Sa-
loni 1977: 48-49). Praca u podstaw była kolejnym ważnym hasłem 
mocno łączącym się zarówno z programem utylitaryzmu, jak rów-
nież z ideą pracy organicznej (Małochleb 2007: 17). Osią nośną tego 
hasła były postulaty związane z edukacją społeczeństwa, zwłaszcza 
jej najbiedniejszej warstwy, a więc chłopów. Brak wykształcenia tej 
warstwy społecznej powodował, że chłopi nie byli w stanie aktywnie 
włączyć się w życie kulturalne narodu. Z powodu braku odpowied-
niej edukacji odsuwano ich również od pełnienia stanowisk pań-
stwowych, jak również nie byli traktowani poważnie przez wyższe, 
wykształcone wartstwy społeczeństwa. Nastanie nowych stosunków 
społecznych i upadek wielowiekowego systemu lennego spowodo-
wały również to, że chłopi mieli problem z odnalezieniem się w no-
wej rzeczywistości. Jednocześnie to właśnie ta warstwa społeczna 
stanowiła znaczącą część wspólnoty, stąd jej analfabetyzm i brak 
wykształcenia znacząco osłabiał cały organizm państwowy. Praktycz-
nie postulat pracy u podstaw realizowano na różne sposoby. Od 
strony chłopów pozytywiści postulowali ich aktywne włączenie 
w ogólnokrajowy proces edukacyjny, a następnie w życie kulturalne 
narodu. Od strony wyższych warstw społecznych pisarze pozytywi-
styczni domagali się aktywnego zaangażowania tej części społeczeń-
stwa w nauczanie chłopów, wzbogacanie ich wiedzy teoretycznej, 
jak również praktycznej po to, by umieli np. posługiwać się nowo-
czesnymi urządzeniami w pracy na roli (Kulczycka-Saloni 1971: 50; 
Malik 2004: 28). Ważnym przejawem realizacji hasła pracy u pod-
staw było również zakładanie szkół i bibliotek, a zatem miejsc służą-
cych szerzeniu oświaty (Grzebień 2004: 51-54). Warto również zwró-
cić uwagę na jeszcze jeden niebagatelny cel realizacji tego hasła, 
a mianowicie na walkę z procesami germanizacji i rusyfikacji (Arasz-
kiewicz 1947: 9). Szerzenie oświaty powodowało, że Polacy potrafi-
li porozumiewać się w swoim ojczystym języku, co z kolei umożliwi-
ło przetrwanie kultury polskiej13. Ten fakt natomiast znacząco utrud-
niał zaborcom całkowite wyeliminowanie języka oraz tradycji pol-
skich z życia narodu. Między innymi dzięki temu możliwe było odro-
dzenie narodu po I wojnie światowej. Zrozumienie głoszonego przez 
pozytywistów hasła asymilacji mniejszości narodowych, a w sposób 
szczególny Żydów (Buryła 2014: 176-177), jest łatwiejsze przy 
uwzględnieniu XIX-wiecznych realiów historycznych, w których przy-
szło pozytywistom działać. Społeczeństwo polskie nierzadko patrzy-
ło na reprezentantów religii Mojżeszowej pejoratywnie i chętnie 
oskarżało ich o różne antagonizmy czy nieporozumienia, które po-
wstawały w kraju. Taka postawa antysemitystyczna wynikała z jed-
nej strony z uprzedzeń i stereotypów, z drugiej zaś miała jednak 
swoje umocowanie w postawie samych Żydów. Ci bowiem znani byli 
choćby z tego, że nie zawsze uczciwie zachowywali się w stosunkach 
handlowych z chrześcijanami14. Ponieważ zaś ich religia nie zabra-
13 Z drugiej strony warto nadmienić, że jednym z zarzutów stawianych póź-
niej pozytywistom było ich słabe wykształcenie. Zob. (Budrewicz 2005: 191).
14 Żydzi uważali, że ich religia zabrania im oszukiwania tylko swoich braci. 
Ponieważ zaś tzw. goim nie są ich braćmi, stąd oszukiwanie ich nie stanowi 
wyrazu sprzeciwiania się zasadom własnej religii.

Punktem odniesienia dla oceny korzyści bądź straty jest zdaniem 
utylitarystów społeczeństwo (Maciejewski 2001: 17). W tym kluczu 
moralność działania przejawia się w wywołaniu jak największej ilości 
praktycznych, przynoszących dobre efekty skutków dla jak najwięk-
szej ilości osób tworzących dane społeczeństwo. Pozytywiści, przej-
mując zasadnicze idee składające się na koncepcję utylitaryzmu, 
odpowiednio obrobili zastany pogląd i dostosowali go do swoich 
własnych idei. O ile wśród utylitarystów trwały spory co do tego, czy 
w pewnych przypadkach punktem odniesienia oceny moralnej nie 
uczynić korzyści pojedynczych jednostek, o tyle dla pozytywistów 
było oczywiste, że kryterium oceny moralnej musi być korzyść spo-
łeczności. Działania muszą być tak dobrane, żeby realizowały dobro 
ogółu, a realizując ten cel, czasami trzeba nawet zrezygnować ze 
swojego osobistego dobra. Na przykładzie pozytywistów dość wy-
raźnie widać ów aspekt własnego poświęcenia dla korzyści społecz-
ności. Pisarze pozytywistyczni bowiem przejęli określony wzorzec 
pisania własnych utworów literackich (forma powieści), rezygnując 
jednocześnie z innych form gatunkowych, nawet jeżeli dysponowa-
li dużym talentem do tworzenia dzieł w określonym stylu literackim 
niepodpadającym pod wzorzec pozytywistyczny. Konsekwencją 
przyjęcia określonego z góry stylu pisania było choćby znaczące 
ograniczenie ilości publikowanej poezji – ta bowiem nie nadawała 
się specjalnie dla osiągania celów założonych przez pozytywistów. 
Jednym z najbardziej rozpoznawanych haseł głoszonych przez pozy-
tywistów była tzw. praca organiczna, zwana również organicyzmem 
(Brykalska 2002: 775). Był to program działania, który ściśle wiązał 
się z ideami utylitarystycznymi. Obrazem dobrze ukazującym główną 
ideę kryjącą się za tym hasłem jest przykład ludzkiego organizmu12. 
Zdaniem pozytywistów społeczeństwo, a zwłaszcza relacje istniejące 
pomiędzy poszczególnymi jednostkami tworzącymi daną zbioro-
wość, można zestawić z obrazem ludzkiego organizmu i porównać 
te dwie rzeczywistości w zakresie pewnych cech. Odpowiednie funk-
cjonowanie ludzkiego organizmu jest uzależnione od właściwej 
współpracy poszczególnych jego komponentów – jeżeli jakiś ele-
ment całości funkcjonować będzie wadliwie, przełoży się to osta-
tecznie na wadliwe funkcjonowanie całego organizmu (Malik 2004: 
26-27). Podobnie zdaniem pozytywistów rzecz się ma ze społeczeń-
stwem. Odpowiednie funkcjonowanie pojedynczych jednostek two-
rzących daną wspólnotę przekłada się na właściwe funkcjonowanie 
całego organizmu państwowego. Z jednej strony ten postulat reali-
zowany dotyczy współpracy pojedynczych obywateli, z drugiej stro-
ny zaś jest związany również ze współdziałaniem poszczególnych 
warstw społecznych oraz grup zawodowych, co znajdowało swój 
wyraz m.in. w zakładaniu poszczególnych kół zawodowych. W prak-
tyce, chociaż samo hasło dotyczyło różnych dziedzin życia, to jednak 
najmnocniej skupiało się ono na umacnianiu pozycji społeczeństwa 
przez rozwój gospodarczy. Ponieważ pozytywiści dobrze zdawali so-
bie sprawę, że na chwilę obecną naród polski nie jest gotowy do 
odzyskania niepodległości, w związku z tym postulowano wzmoc-
nienie pozycji narodu w inny sposób, właśnie na polu gospodarczo-
-ekonomicznym. Pomnażanie majątku zdaniem pisarzy pozytywi-
stycznych zwiększa możliwości oraz znaczenie danych jednostek na 
arenie międzynarodowej, a zatem buduje ich silną pozycję społecz-
ną (Grzebień 2004: 49). Z kolei posiadając majątek, takie osoby są 

12 Stąd zresztą hasło „praca organiczna” zaczerpnęło swoją nazwę.
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tycznej przez jednostkę powoduje, że dana osoba jest się w sta-
nie z jednej strony utrzymać, a z dugiej – odłożyć część pieniędzy, 
a zatem wzbogacić się. To z kolei przekłada się na lepszą ekonomię 
społeczeństwa, bo dzięki temu, że bogacą się poszczególne jednost-
ki, bogaci się państwo. Na tym przykładzie widać zatem praktyczne 
zastosowanie postulatu pracy u podstaw oraz scjentyzmu. Realizacja 
hasła pracy u podstaw zaś umożliwia przetrwanie tożsamości naro-
dowej, ponieważ odpowiednia edukacja poszczególnych obywateli 
przekłada się na obronę przed procesami germanizacji i rusyfikacji, 
a zatem daje szansę przetrwania państwu polskiemu i jego tożsamo-
ści. Emancypacja kobiet i asymilacja mniejszości narodowych, po-
przez nabycie nowych sprzymierzeńców, wzmacnia ilościowo ogól-
ną siłę społeczeństwa, hasło utylitaryzmu natomiast powoduje, że 
poszczególne osoby, rezygnując co prawda z własnych zachcianek, 
poświęcają swoje siły na wzmocnienie kondycji państwa.

Podsumowanie

Celem niniejszej pracy była próba pokazania, jak polscy pozy-
tywiści za pośrednictwem tzw. life coachingu chcieli wpłynąć na re-
alizację celów społeczych przez zmianę sposobu myślenia poszcze-
gólnych obywateli. Realizacja celu pracy była możliwa dzięki analizie 
najważniejszych postulatów przedstawicieli idei pozytywistycznych. 
Opracowanie zostało podzielone na cztery części. Najpierw przybli-
żono idee romantyczne. Następnie zaprezentowano kontekst po-
jawienia się programu pozytywistycznego. Potem przedstawiono 
reprezentatywne postulaty pozytywistyczne. Na końcu ukazano za-
leżność pomiędzy odnową indywidualną i społeczną według progra-
mu pozytywistów. W świetle przeprowadzonych analiz pokazano, że 
cztery tradycyjnie wyróżniane hasła pozytywistów (jak również idee 
utylitaryzmu i scjentyzmu) miały podwójne ukierunkowanie. Z jed-
nej strony były one nastawione na poszczególne jednostki, a więc 
miały za zadanie np. poprawić jej byt materialny i zaangażowanie 
społeczne. Z drugiej jednak strony program pozytywistyczny miał 
typowe społeczne nastawienie, gdyż poprawa kondycji poszczegól-
nych osób w ostatecznym rozrachunku miała się przełożyć na popra-
wę kondycji całego społeczeństwa.
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niała pożyczania pieniędzy na lichwę, bogacili się właśnie w ten spo-
sób, co tworzyło dodatkowe starcia z katolikami, którym Kościół 
zabraniał takiego postępowania (Borkowska 2005: 224). Znano przy-
padki otwartej nienawiści kierowanej przeciwko Żydom wyrażającej 
się choćby w lokalnych prześladowaniach wyznawców judaizmu. 
Pozytywiści otwarcie apelowali o odrzucenie stereotypów i zaprze-
stanie prześladowania przedstawicieli narodu żydowskiego (Borkow-
ska 2005: 225). Taka postawa bowiem powodowała, że Żydzi nie byli 
zainteresowani aktywnym włączaniem się w życie społeczne naro-
du. Tymczasem pisarze pozytywistyczni dobrze zdawali sobie sprawę 
z tego, że dla sprawnego funkcjonowania organizmu państwowego, 
a więc do realizacji postulatu pracy organicznej, potrzebne jest za-
angażowanie Żydów, którzy stanowili niemałą część społeczeństwa 
(Markiewicz 1980: 9). Wzajemna toleranacja, szacunek oraz trakto-
wanie na równych prawach miały wzmocnić siłę narodu, co w obli-
czu silnej polityki państw zaborczych oraz zintensyfikowanych pro-
cesów germanizacji i rusyfikacji było bardzo istotne (Kołodziejska 
2014: 138; Peisert 2014: 240-241). Emancypacja kobiet była ostat-
nim z rozpoznawalnych haseł głoszonych przez pozytywistów. Postu-
lat ten zakładał zwiększenie aktywności kobiet w życiu publicznym 
narodu, jak również zapewnienie im lepszej edukacji. Ponownie 
lepsze uświadomienie sobie znaczenia tego hasła jest uzależnione 
od właściwego zrozumienia ściśle określonego XIX-wiecznego kon-
tekstu społeczno-kulturowego, znacznie różniącego się od współ-
czesnych realiów. W XIX wieku poziom wykształcenia oraz dostęp 
kobiet do intratnych miejsc pracy stał na bardzo niskim poziomie. 
W kontekście rozbicia wielu rodzin wskutek śmierci bądź deportacji 
powstańców styczniowych kobiety nierzadko były zmuszone do pod-
jęcia pracy w celu utrzymania pozbawionej głowy domu rodziny. 
Ponieważ jednak kobiety nie były na to przygotowane, znalezienie 
dobrze płatnej pracy i wyżywienie rodziny stały się bardzo proble-
matyczne (Kulczycka-Saloni 1971: 54). W praktyce hasło emancypa-
cji kobiet miało zostać zrealizowane na kilka sposób. Po pierwsze, 
przez dopuszczenie ich do edukacji (zwłaszcza na uniwersytety) na 
równi z mężczyznami. Po drugie, przez odpowiednią edukację na 
polu praktycznym po to, by dysponowały odpowiednim przygoto-
waniem niezbędnym do podjęcia zawodu zapewniającego utrzyma-
nie. Wreszcie po trzecie, przez równe traktowanie ich z mężczyzna-
mi, zwłaszcza na polu zatrudnienia i płacy. W XIX wieku było bowiem 
tak, że kobieta za wykonywanie tej samej pracy otrzymywała niższe 
wynagrodzenie niż mężczyzna, nawet jeżeli posiadała takie same 
kwalifikacje zawodowe. Pozytywiści bardzo głośno domagali się nie-
dyskryminowania kobiet na tym polu i wypłacania im takiej samej 
pensji (Łoboz, Żabski 1999: 31).

Wpływ zmiany osobistej na życie społeczne

Program pozytywistów był dwubiegunowy. Z jednej strony 
był on skierowany do poszczególnych osób, z drugiej zaś obejmo-
wał całe społeczeństwo. Pozytywiści byli świadomi tego, co widać 
bardzo wyraźnie w przypadku postulatu pracy organicznej, że na 
dobre funkcjonowanie państwa jako całości składa się dobre funk-
cjonowanie państwa jako poszczególnych jednostek tworzących ten 
organizm państwowy. Z tego też powodu pomiędzy poprawą życia 
jednostek a polepszeniem kondycji państwa istnieje ścisły związek, 
który warto wyraźniej wyartykułować. Przyswojenie wiedzy prak-
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użytkowników na całym świecie, jak i ujednolicenie jej stanu, posiada-
nej przez różne podmioty w różnych regionach, ułatwienie wymiany 
informacji i wyników badań pomiędzy ośrodkami badawczymi (Renn 
2007). Na pierwszy plan w tym przypadku wychodzą media elektro-
niczne, środek błyskawicznej komunikacji, dzięki którym zmienia się 
sposób postrzegania wzajemnych relacji czasu i przestrzeni (Łuczak 
2017). Internet umożliwia gromadzenie wiedzy w sposób globalny 
(internetowe encyklopedie, portale naukowe i popularno-naukowe, 
elektroniczne czasopisma, książki i publikacje oraz bazy danych), do 
których dostęp jest możliwy niezależnie od miejsca położenia użyt-
kownika, a niejednokrotnie również umożliwiające ich edycję każde-
mu zainteresowanemu użytkownikowi, co przyczynia się do rozwoju 
bazy osób zaangażowanych w dzieło gromadzenia wiedzy, co również 
umożliwia szybsze aktualizowanie danych niż w przypadku tradycyj-
nych środków przekazu (Szpunar 2008). Napędza się w ten sposób 
proces globalizacji wiedzy ułatwiając dostęp do wiedzy, który stał się 
możliwy bez konieczności udawania się do biblioteki czy archiwum 
(Quail 2010: 77). Globalizacja wiedzy, która kiedyś dokonywała się 
głównie poprzez kontakty handlowe i dyplomatyczne pomiędzy spo-
łecznościami (Renn 2007), obecnie znalazła nowe narzędzie – mass-
-media, w tym Internet (Quail 2010: 43). Niniejszy artykuł ma za zada-
nie ukazanie związku pomiędzy popularyzacją Internetu, a dynamiką 
procesu globalizacji wiedzy.

Cel i metoda badań

Celem badań jest ukazanie roli, jaką Internet odgrywa w pro-
cesie globalizacji wiedzy, odpowiedź na pytanie w jaki sposób struk-
tura sieci napędza opisywany proces, a także jaki udział w procesie 
globalizacji wiedzy mają popularne portale internetowe i strony po-

Wstęp

Żyjemy w świecie globalnej wioski, gdzie każda informacja może 
być błyskawicznie przetransportowana z jednego na drugi koniec 
świata w ułamku sekundy, gdy jeszcze sto lat temu potrzeba było 
tygodni, a nawet miesięcy, żeby ją przetransportować. Jednak na-
stępujące po kolei po sobie wynalazki – telefon, telegraf, fax, radio, 
telewizja a w końcu Internet (Histmag.org 2019) – skróciły ten czas 
do mrugnięcia okiem, zaś wiadomości rozpostrzeniają się tak błyska-
wicznie, jak kiedyś plotki po wiosce. Przyczyną takiego stanu rzeczy 
jest proces zwany globalizacją. Jest on definiowany jako charaktery-
styczne i dominujące w końcu XX i na początku XXI wieku tendencje 
w światowej ekonomii, polityce, demografii, życiu społecznym i kul-
turze, polegające na rozprzestrzenianiu się analogicznych zjawisk, 
niezależnie od kontekstu geograficznego i stopnia gospodarczego za-
awansowania danego regionu (Encyklopedia PWN 2017). Globalizacja 
prowadzi do tworzenia się homogenicznego obrazu świata i wspólnej 
kultury opartej na konsumpcji (Szumski 2007). Można ją uznawać za 
końcowy etap technologicznego rozwoju świata, którego początek 
wyznaczają czasy kolonializmu bądź rewolucji przemysłowej. Ówcze-
sna dominacja społeczno-gospodarcza Zachodu nad resztą świata 
przyjmuje obecnie postać dominacji światowych finansów, techno-
logii i elektronicznie przekazywanej kultury popularnej, połączonej 
z propagowaniem ideologii liberalnej przez rozwinięte państwa demo-
kratyczne (Encyklopedia PWN 2017). Z kolei wiedza jest definiowana 
jako ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejęt-
nością ich wykorzystywania (Nowa Encyklopedia Powszechna 2004). 
Globalizacja wiedzy, to procesy globalizacyjne powiązane z procesem 
gromadzenia i rozpowszechniania wiedzy. Oznacza to, że obejmuje 
ona zarówno dostęp do tych samych zasobów wiedzy przez różnych 
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Popularyzacja Internetu w latach 1995-2019

Twórcą koncepcji międzykomputerowej sieci był J. Licklider 
(1962), jego pomysł został wdrożony w 1969 roku w ramach sieci 
ARPANET (PClab.net 2019). Na jej podstawie powstała sieć, która – 
dzięki wprowadzeniu protokołu World Wide Web w 1991 roku – stała 
się Internetem, który znamy dzisiaj. Wykres 1 prezentuje wzrost liczby 
użytkowników Internetu w latach 1995-2019, wyrażonej w milionach 
osób. Możemy dostrzec stałą tendencję wzrostową zjawiska interne-
tyzacji populacji. Przyrosty liczbowe (wzrost liczby użytkowników In-
ternetu w danym roku w stosunku do poprzedniego) są zawsze dodat-
nie, z roku na rok coraz więcej osób ma dostęp do Internetu. W latach 
1995 – 2019 liczba użytkowników sieci wzrosła o 4 367 mln osób (z 16 
mln do 4 383 mln) znacza to 274-krotny wzrost liczby użytkowników 
Internetu w perspektywie 24-letniej. Pierwsza fala wzrostu popular-
ności Internetu jest powiązana z rewolucją komputerową i rozpo-
wszechnieniem się komputerów (1995-2006, średni wzrost o 89,75 
mln użytkowników), która objęła głównie zamożne kraje Zachodu, 
w których mieszkańców stać było na nietani zakup komputera osobi-
stego (Encyclopedia.com 2006), natomiast druga (2007-2019) powią-
zana z rewolucją mobilną (smartphony, smartwatche, tablety), którą 
zapoczątkował Steve Jobs prezentując pierwszego iPhone’a w 2007 
roku. Dynamika wzrostu popularności Internetu znacznie wzrosła 
(średni wzrost na rok – 235 mln użytkowników), bowiem dzięki wy-
nalazkowi smartphone’a korzyści z internetyzacji mogły czerpać także 
biedniejsze kraje, gdzie ludności łatwiej kupić tańszy smartphone, niż 
droższy komputer czy laptop. W samych Indiach dzięki temu liczba 
użytkowników Internetu wzrasta o kilkadziesiąt milionów rocznie 
(Lulek 2018). Zmiany procentowego udziału użytkowników Internetu 
w ogóle populacji światowej przedstawia wykres 2.

Wykres 1. Liczba użytkowników Internetu w latach 1995-2019 w milionach

Źródło: IDC 2019; Internet World Stats 2019.

Wykres 2. Procentowy udział użytkowników Internetu w ludności świata w la-
tach 1995-2019 

Źródło: IDC 2019; Internet World Stats 2019.

święcone gromadzeniu wiedzy. W tym celu wykorzystano metody 
ilościowej i jakościowej analizy danych empirycznych dotyczących 
wzrostu popularności Internetu, funkcjonowania największych jego 
portali w opisywanym procesie, a także rozwoju stron zajmujących się 
gromadzeniem informacji, ze szczególnym uwzględnieniem najpopu-
larniejszych internetowych encyklopedii, słowników czy innych stron 
poświęconych propagowaniu wiedzy. Zostanie ona wsparta częściową 
kwerendą literatury – publikacji naukowych, artykułów internetowych 
ze specjalistycznych stron. Uzyskane dane zostaną przedstawione 
w formie tekstu, wykresów i tabel, one zaś posłużą do nakreślenia 
wniosków na temat ogólnego charkteru tego zjawiska, jego przyczyn 
i skutków z uwzględnieniem procesu popularyzacji Internetu, trwa-
jącego w opisywanym okresie 1995-2019. Wnioski posłużą ukazaniu 
wpływu, jaki ma Internet na rozwój procesu globalizacji wiedzy, w jaki 
sposób jest wykorzystywany przez jego użytkowników go gromadze-
nia i upowszechniania wiedzy oraz jaki jest rozmiar tego zjawiska.

Pojęcie globalizacji wiedzy

Globalizacja wiedzy to procesy globalizacyjne związane z gro-
madzeniem i rozpowszechnianiem wiedzy (Renn 2007). Oznacza to, 
że sama natura tego zjawiska sprowadza się do dwóch następujących 
rzeczy. Po pierwsze – są to środki związane ze zbieraniem, magazy-
nowaniem, gromadzeniem i kompletowaniem informacji wiernie od-
dających rzeczywistość i mających praktyczne zastosowanie dla czło-
wieka. Wiedza, zdefiniowana już jako „ogół wiarygodnych informacji 
o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania”, jest więc 
znacznie węższym pojęciem niż informacja, która po prostu jest ko-
munikatem na dany temat (Encyklopedia PWN 2017). Oznacza to, że 
w celu zdobycia wiedzy musimy wyselekcjonować z informacji dane 
o rzeczywistej wartości użytecznej. Informacja jest związna z seman-
tyką, z kolei wiedza jest pojęciem bardziej pragmatycznym. W skrócie 
można uznać, że wiedza jest informacją potrzebną w danym kontek-
ście lub sytuacji (Stępnik 2014). Analizując to należy zastanowić się 
nad drugim aspektem globalizacji wiedzy, a mianowicie rozpowszech-
nianiem. Oznacza to, że ten proces dotyczy również popularyzacji, 
zwiększenia zasięgu pewnej informacji i jej liczby odbiorców. W lite-
raturze jako przykład takiej sytuacji podawane jest rozpowszechnienie 
się wynalazku koła, wyprowadzając tym samym zjawisko globalizacji 
wiedzy już od prehistorii (Renn 2007). Można więc uznać, że odkąd 
człowiek był zdolny komunikować się z drugim człowiekiem dokony-
wało się pewnego rodzaju rozpowszechnianie się wiedzy, bowiem 
każdy przekazywał użyteczne informacje innym członkom plemienia, 
zaś sporadyczne kontakty między plemieniami sprzyjały rozpostrze-
nianiu się technologii typu ogień po coraz większych obszarach (Renn 
2007). Z biegiem czasu człowiek nauczył się przechowywać użyteczne 
informacje, najpierw w formie rysunków naskalnych, potem wyna-
lazł pismo, w końcu zaczął tworzyć zbiory takie jak muzea, biblioteki 
i archiwa (Renn 2007; Damerow 1996). Zjawisko globalizacji wiedzy 
postępowało zatem wraz z historią (Renn 2007; Osterhammel 2003), 
a Internet jest tylko jego kolejnym etapem. Sama koncepcja Internetu 
z początku powstała jako sieć do magazynowania i transmisji danych, 
najpierw wojskowych, a potem naukowych (Radomski 2013), można 
więc uznać, że jest on pomyślany jako narzędzie usprawniające gro-
madzenie i udostępnianie informacji, a więc wspomagające proces 
globalizacji wiedzy.
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online i e-commerce. Uogólniając można więc uznać, że większości 
serwisów i stron internetowych można podporządkować jakąś rolę 
w procesie globalizacji wiedzy. Jednak warto zaznaczyć, że funkcjono-
wanie jako element tego procesu nie jest zazwyczaj głównym celem 
funkcjonowania czy egzystencji tych portalów, uczestniczą więc one 
w tym zjawisku „przy okazji”, realizując swoje główne cele, jakim np. 
w przypadku Facebooka jest umożliwianie nam komunikacji ze zna-
jomymi, czy w przypadku Instagrama dzielenie się zdjęciami z innymi 
użytkownikami tego portalu. W tabeli 1 znajduje się także serwis, 
który polega na gromadzeniu i udostępnianiu wiedzy. Jest to Wiki-
pedia – serwis internetowy założony 17 stycznia 2001 roku (Nupedia.
com, Sagner 2005) i rozwijany jako encyklopedia internetowa (Sagner 
2005). Popularność zdobyła dzięki oprogramowaniu wiki, umożliwia-
jącemu edycję jej zawartości każdemu zainteresowanemu użytkow-
nikowi (Howstuffworks.com 2019), szybko też powstawały kolejne 
edycje językowe Wikipedii, oprócz oryginalnej angielskiej. Tabela 2 
przedstawia dynamikę rozwoju encyklopedii internetowej Wikipedia, 
poprzez ukazanie zmian pięciu największych pod względem liczby ar-
tykułów wersji językowych Wikipedii w latach 2003-2019 oraz sumę 
wszystkich artykułów zawartych w tych wersjach w podanych latach. 
Jak można zauważyć angielska edycja językowa w każdym przytoczo-
nym okresie jest największą pod względem językowym, co świadczy 
o tym, że język angielski jest głównym językiem globalizacji wiedzy 
prowadzonej na Wikipedii. Swoją pozycję zawdzięcza faktowi, że jest 
uniwersalnym językiem światowym, co powoduje, że duża część inter-
nautów nieposługujących się angielskim jako ojczystym, decyduje się 
tworzyć w tym języku (Michrowski 2018: 61). Od 2003 do 2019 roku 
wersja angielska zaliczyła ona 54-krotny wzrost liczby artykułów z 107 
tysięcy do 5,8 miliona, co jest mniejszą wartością niż przyrost artyku-
łów w pięciu najpopularniejszych edycjach ogółem. Zaskakujące jest 
drugie miejsce języka cebuańskiego oraz trzecie szwedzkiego, które 
zawdzięczają działalności specjalnego bota stworzonego przez fizyka 
S. Johanssona, który tworzy artykuły w tych językach (Michrowski 
2018: 64). Pozostałe dwa miejsca zajmują języki niemiecki i francuski. 
W poprzednich latach przewijają się również inne języki europejskie, 
takie jak włoski, niderlandzki i polski oraz język japoński, co świadczy, 
że Wikipedia zdaje się posiadać największą popularność w krajach 
o wysokim stopniu rozwoju społecznego bądź też w językach byłych 
imperiów kolonialnych, które rozpowszechniły swój język w innych 
częściach świata. Warto też zauważyć, że angielski, mimo posiadania 
nadal czołowego miejsca w stawce, wyraźnie traci przewagę nad dru-
gim w tabeli cebuańskim, co oznacza, że w najbliższym czasie może 
stracić pozycję lidera w zestawieniu. Oprócz Wikipedii mamy do czy-
nienia ze znacznie większą liczbą ciągle powstających encyklopedii 
i słowników internetowych. Zestawienie najpopularniejszych z nich 
zawiera tabela 3. W tabeli 3 można zauważyć kilka prawidłowości. Po 
pierwsze – większość z przytoczonych stron jest w języku angielskim, 
co świadczy o dominującej roli tego języka w procesie globalizacji 
wiedzy. Tylko serwis Eksisozluk.com jest w innym języku – jest to ję-
zyk turecki. Po drugie – większość z przytoczonych stron to słowniki, 
jest jeden serwis Q&A, jeden serwis z artykulami naukowymi i jedna 
encyklopedia. Wynika to zapewne z faktu, że zbiorowisko encyklo-
pedii internetowych ma swojego wyraźnego lidera – Wikipedię, co 
kieruje większość osób pragnących skorzystać z encyklopedii w In-
ternecie do skorzystania z niej, z kolei nie ma wyraźnego lidera na 
rynku słowników internetowych, co rozbija ruch na kilka serwisów 

Z wykresu 2 możemy wyciągnąć kilka wniosków, związanych z dyna-
miką procesu rozpowszechniania Internetu i współczynnikiem inter-
netyzacji ludności światowej. Pierwszy dotyczy stałej tendencji wzro-
stowej wspomnianego współczynnika. Jak można zauważyć przyro-
sty procentowe (czyli o ile punktów procentowy wzrósł udział osób 
mających dostęp do sieci w ogólnej liczbie ludności świata) są zawsze 
dodatnie, co oznacza, że proces internetyzacji jest bardziej dyna-
miczny od wzrostu ludności świata. Pomiędzy rokiem 1995 a 2019 
procentowy udział internautów w ludności świata wzrósł o 56,4 
p.p. (z 0,4% w 1995 roku do 56,8% w roku 2019). Wzrost jednak nie 
w każdym regionie jest tak samo dynamiczny. Ciągle jednak aż 17% 
ludności Afryki nie ma w domu ani komputera, ani telefonu (Golański 
2016), a 65% dostępu do Internetu (Internet World Stats 2019). Po-
pularyzacja Internetu wydaje się wynikać z kilku podstawowych rze-
czy. Po pierwsze Internet stał się głównym medium komunikacyjnym 
między ludźmi, każdy więc chce mieć dostęp do Internetu, żeby nie 
wypaść poza główny obieg informacji (Quail 2010: 211), po drugie 
sieć jest znacznie bardziej funkcjonalnym w użytkowaniu medium 
niż radio czy telewizja. O ile w przypadku radia i telewizji użytkownik 
jest z góry zdany na kilka audycji nadawanych w tym samym czasie 
do wyboru, o tyle w przypadku Internetu ma w każdej chwili dostęp 
do praktycznie nieskończonego zasobu informacji. W końcu użytkow-
nik sieci nie jest tylko biernym odbiorcą informacji, jak w przypadku 
innych mass-mediów, przeciwnie – może uczestniczyć w procesie 
gromadzenia i edycji danych, tworząc własne zasoby (Quail 2010: 
218). Forma działania Internetu umożliwia mu dzielenie się z innymi 
użytkownikami informacjami, które on uzna za istotne. Można więc 
uznać, że Internet w procesie gromadzenia danych i informacji ma 
charakter uniwersalny, pozwala bowiem każdemu zainteresowane-
mu uczestniczyć w tym procesie.

Rola Internetu w procesie globalizacji wiedzy

By odpowiedzieć na pytanie o rolę Internetu w globalizacji wie-
dzy trzeba odpowiedzieć na pytanie, jakie warunki musi spełniać wi-
tryna internetowa, by uznać, że sprzyja temu procesowi. O ile w przy-
padku stron gromadzących i magazynujących wiedzę (encyklopedie, 
strony internetowe czasopism, blogi itp.) sprawa jest prosta, o tyle 
w przypadku stron, które same z siebie nie przechowują wiedzy, ale 
umożliwiają jej wyszukiwanie i rozpowszechnianie (wyszukiwarki, 
portale społecznościowe, serwisy informacyjne) klasyfikacja jest trud-
niejsza, bowiem umożliwiają działanie procesu globalizacyjnego w od-
niesieniu do wiedzy na płaszczyźnie jej propagowania i ułatwiania doj-
ścia do niej. Najpopularniejsze strony internetowe na świecie w 2018 
roku i ich rolę w globalizacji wiedzy przedstawia tabela 1. Większości 
(10 z 15) z przytoczonych portali internetowych przyporządkowano 
pewną rolę w globalizacji wiedzy. Portale określane jako search en-
gines Google, Baidu, Yahoo, Live służą do wyszukiwania informacji 
– a więc do znajdowania wiedzy – (Voorhees 2000), inne umożliwiają 
dzielenie się określonymi faktami i danymi z innymi użytkownikami 
(rozpowszechniania informacji wśród innych osób) – zazwyczaj są to 
portale społecznościowe (Facebook, Youtube, Tercent, Twitter, Insta-
gram) (Levinson 2009), można wyszczególnić też portale propagujące 
wiedzę (Google, Wikipedia, Youtube, Yahoo, Sahu) bądź też ją maga-
zynujące (Wikipedia) (Waher 2015). Wśród portali, którym nie została 
podporządkowana żadna funkcja wszystkie są związane z handlem 
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Tabela 1. Najpopularniejsze portale internetowe w 2018 roku na świecie i ich rola w procesie globalizacji wiedzy

Miejsce Strona www Opis Rola w globalizacji wiedzy

1 Google.com Wyszukiwarka internetowa
Google Scholar – wyszukiwarka baz danych i artykułów naukowych; Google Dysk 
– umozliwia gromadzenie i udostępnianie plików, w tym np. prezentacji czy artyku-
łów; sama wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie i korzystanie z różnorakiej wiedzy

2 Youtube.com Serwis umożliwiający publikację 
i prezentację plików video

Popularność zdobywają kanały prezentujące wiedzę na różny temat (Żyro 2018) – 
dzięki formule serwisu każdy może założyć kanał i prezentować posiadaną wiedzę 
na interesujący go temat

3 Facebook.com Portal społecznościowy Umożliwia dzielenie się z innymi użytkownikami zdjęciami i informacjami w tym np. 
linkami do artykułów naukowych

4 Baidu.com Chińska wyszukiwarka internetowa Umożliwia wyszukiwanie i korzystanie z różnorakiej wiedzy dla użytkowników znają-
cych język chiński

5 Wikipedia.org Encyklopedia internetowa tworzona 
przez internautów

Umożliwia gromadzenie wiedzy posiadanej przez użytkowników na całym świecie, 
stanowi narzędzie popularyzacji i systematyzacji wiedzy, jest głównym źródłem wie-
dzy dla wielu osób na świecie

6 Tencent QQ Chiński portal społecznościowy 
i komunikator

Umożliwia dzielenie się z innymi użytkownikami różnymi informacjami w tym np. 
linkami do artykułów naukowych

7 Taobao.com Chińska witryna e-commerce -
8 Tmall.com Chińska witryna do handlu online -

9 Yahoo.com Serwis internetowy i wyszukiwarka
Serwis zawiera artykuły z wiadomościami i informacyjne na różny temat, także po-
pularnonaukowe; sama wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie i korzystanie z róż-
norakiej wiedzy

10 Amazon.com Serwis służący do handlu online -

11 Twitter.com Seriws społecznościowy służący do 
mikroblogowania

Umożliwia dzielenie się z innymi użytkownikami róźnymi wiadomościami, w tym 
wysyłanie linków np. do artykułów naukowych

12 Sohu.com Chinski odpowiednik Yahoo! Serwis zawiera artykuły z wiadomościami i informacyjne na różny temat, także po-
pularnonaukowe

13 Jd.com Chińskie e-commerce -

14 Live.com Serwis internetowy z pocztą i wy-
szukiwarką

Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie i korzystanie z różnorakiej wiedzy; poza tym 
serwis umożliwia założenia własnego bloga

15 Instagram.com Serwis społecznościowy umożliwia-
jący użytkownikom przesyłanie zdjęć

Wstawiane przez użytkowników zdjęcia mogą być źródłem wiedzy np. o życiu i kul-
turze w dalekich krajach

Źródło: opracowanie własne na podstawie alexa.com [20.02.2019].

Tabela 2. Największe pod względem liczby artykułów wersje językowe Wikipedii w latach 2003-2019

Rok Miejsce 1 Miejsce 2 Miejsce 3 Miejsce 4 Miejsce 5 Suma TOP 5

2003 Angielski
107 709 

Niemiecki
12 716 

Polski
8 248 

Francuski
5 934 

Szwedzki
5 407 140 014

2005 Angielski
546 268 

Niemiecki
225 265 

Japoński
115 068 

Francuski
103 459 

Szwedzki
72 664 1 062 724

2007 Angielski
1 763 197 

Niemiecki
577 826 

Francuski
483 720 

Polski
373 614 

Japoński
362 580 3 560 937

2009 Angielski
2 862 693 

Niemiecki
898 351 

Francuski
796 284 

Polski
600 100 

Japoński
582 454 5 739 882

2011 Angielski
3 626 454 

Niemiecki
1 224 618 

Francuski
1 097 830 

Polski
797 545 

Włoski
796 688 7 543 135

2013 Angielski
4 223 436 

Niemiecki
1 581 237 

Niderlandzki
1 557 570 

Francuski
1 381 772 

Włoski
1 028 782 8 744 015

2015 Angielski
4 861 037 

Szwedzki
1 964 267 

Niderlandzki
1 820 000 

Niemiecki
1 810 746 

Francuski
1 618 578 12 074 628

2017 Angielski
5 396 763 

Cebuański
4 344 716 

Szwedzki
3 786 482 

Niemiecki
2 057 984 

Niderlandzki
1 900 225 17 486 170

2019 Angielski
5 863 128 

Cebuański
5 361 603 

Szwedzki
3 747 547 

Niemiecki
2 307 723 

Francuski
2 110 220 19 390 221

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wikimedia Statistics.

Tabela 3. Najpopularniejsze encyklopedie i słowniki internetowe

Nr Nazwa strony www Rok powstania Opis
1 Wikipedia.org 2001 Internetowa encyklopedia redagowana przez użytkowników
2 Quora.com 2010 Serwis Q&A służący do zadawania pytań i uzyskiwania na nie odpowiedzi
3 Eksisozluk.com 1999 Turecki serwis pełniący rolę słownika i forum dyskusyjnego
4 Reverso.net 1998 Anglojęzyczny słownik online
5 Wordreference.com 1999 Miedzynarodowy słownik językowy
6 Deepl.com 2017 Tłumacz internetowy
7 Sciencedirect.com 1997 Zbiór recenzowanych artykułów i książek naukowych
8 Wiktoniary.org 2002 Słownik oparty na mechanizmie wiki
9 Thesaurus.com 1999 Słownik synonimów i antonimów

10 Dictionarycambridge.com 2003 Słownik języka angielskiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie similarweb.com.



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 1(32)/2019                                                                                                    

48

a także z samego zachowania użytkowników, którzy mają tendencję 
do dzielenia się posiadanymi informacjami z innymi użytkownikami. 
Istnieją jednak strony, którym można przyporządkować większy udział 
w globalizacji wiedzy niż innym (internetowe encyklopedie, słowniki 
i bazy artykułów naukowych); 4/ najpopularniejszą internetową en-
cyklopedią jest Wikipedia, której najpopularniejsza wersja językowa 
(angielska) od 2003 roku zwiększyła liczbę posiadanych artykułów 
54-krotnie – z 107 tysięcy do 5,8 miliona. Popularność zawdzięcza ona 
zastosowaniu mechanizmu wiki, pozwalającemu na jej edycję każde-
mu zainteresowanemu użytkownikowi; 5/ jeśli wśród internetowych 
encyklopedii można wyróżnić wyraźnego lidera pod względem wiel-
kości i popularności – Wikipedię – o tyle w przypadku internetowych 
słowników mamy do czynienia z kilkoma stronami rywalizującymi 
o to miano (eksisozluk.com, reverso.net, wordreference.com, deepl.
com i inne). Większość takich stron powstała w latach 1997-2003, 
co świadczy, że ten okres miał kluczowe znaczenia dla powstania 
narzędzi do gromadzenia i udostępniania informacji w Internecie; 
6/ zjawisko globalizacji wiedzy wspierają też globalne portale infor-
macyjne, które publikują artykuły udostępniane potem w większości 
krajów świata. W 2008 roku status global news site posiadały głównie 
strony poczytnych amerykańskich czasopism i magazynów, obecnie 
można zauważyć również duży udział portali informacyjnych wielkich 
korporacji (Google News, Yahoo! News) oraz stron internetowych 
amerykańskich telewizji (CNN, Fox News) w tym gronie; 7/ dominu-
jącym językiem dla zjawiska globalizacji wiedzy w Internecie jest język 
angielski – większość najpopularniejszych stron, których dotyczy to 
zjawisko, jest w języku angielskim. Wśród innych języków, których do-
tyczy ten proces znajdują się języki państw Europy Zachodniej (włoski, 
niemiecki, francuski, niderlandzki, szwedzki), a także turecki, chiński 
i japoński.

o tej tematyce. Warto w tym momencie przejść do analizy portali 
typu news sites, czyli portali informacyjnych zawierających wiadomo-
ści, informacje ze świata i branżowe, czy artykuły o charakterze popu-
larno-naukowym. News sites sa obecnie głównym źródłem informacji 
i wiedzy dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej 
(Quail 2010: 222). Tabela 4 stanowi zestawienie najpopularniejszych 
portali informacyjnych w 2008 i 2019 roku według liczby unikalnych 
odwiedzin. W tabeli 4 załączonej powyżej można zauważyć pomię-
dzy zestawieniami w roku 2008 i 2019 kilka zasadniczych róźnic. Po 
pierwsze są to róźnice w kategoriach ilościowych – w 2019 roku są 
one około dziesięciokrotnie większe niż w roku 2008, co oznacza, że 
ilość osób zdobywających informacje na temat wydarzeń na świecie 
za pomocą Internetu wzrosła w przybliżeniu 10 razy. Po drugie – moż-
na zauważyć zmianę struktury najpopularniejszych news sites w 2019 
roku w porównaniu z rokiem 2008. W 2008 roku była ona całkowicie 
zdominowana przez internetowe wersje amerykańskich czasopism 
i magazynów, obecnie do głosu doszły strony informacyjne wielkich 
korporacji (Yahoo! News, Google News) oraz telewizji amerykańskiej 
(CNN, Fox News). Świadczy to o zmianie sposobu przekazywania in-
formacji – długie tekstowe artykuły zastępują krótsze formy, jak na 
przykład podcasty czy reportaże. Zmianie nie uległ jednak język naj-
popularniejszych stron informacyjnych w Internecie – jest to nadal ję-
zyk angielski, co oznacza, że pozostał on głównym językiem globalnej 
informacji internetowej.

Podsumowanie

Po analizie wyników badań można zauważyć kilka następujących 
zależności i związków: 1/ Internet dzięki swojemu formatowi (platfor-
ma wymiany danych) stał się ważną płaszczyzną dla zjawiska globali-
zacji wiedzy, polegającej na gromadzeniu informacji i udostępnianiu 
ich w jednakowej treści i formie dla wszystkich ludzi nimi zaintereso-
wanych; 2/ w badanym okresie zjawisko popularyzacji Internetu mia-
ło znaczny wymiar – liczba uzytkowników wzrosła 274-krotnie (z 16 
mln do 4 383 mln), natomiast jej procentowy udział w ludności świata 
o 56,4 p.p. (z 0,4% w roku 1995 do 56,8% w roku 2019). Internety-
zacja następuje szybciej niż wzrost naturalny liczby ludności świata, 
a jej rozmiar świadczy o tym, że dostęp do Internetu powoli staje 
się standardem na całym świecie; 3/ większości najpopularniejszych 
portali internetowych da się przyporządkować jakiś udział w pro-
cesie globalizacji wiedzy. Wynika to w znacznym stopniu z samego 
charakteru Internetu, który jest globalną siecią wymiany informacji, 

Tabela 4. Najpopularniejsze portale typu news sites w 2008 i 2019 roku

Rok 2008 Rok 2019

Nr Nazwa strony Unikalne odwiedziny 
na miesiąc Nr Nazwa strony Unikalne odwiedziny

na miesiąc
1 The New York Times 19 503 667 1 Yahoo! News 175 000 000
2 USA Today 10 845 000 2 Google News 150 000 000
3 The Washington Post 10 260 167 3 HuffingtonPost 111 000 000
4 The Los Angeles Times 7 886 250 4 CNN 95 000 000
5 The Wall Street Journal 7 169 333 5 The New York Times 70 000 000
6 The Boston Globe 5 211 083 6 Fox News 65,000,000
7 New York Post 4 335 583 7 NBC News 63 000 000
8 Chicago Tribune 4 271 833 8 Mail Online 53 000 000
9 New York Daily News 4 226 083 9 The Washington Post 47 000 000

10 San Francisco Chronicle 4 158 000 10 The Guardian 42 000 000
Żródło: opracowanie własne na podstawie niemanlab.org i similarweb.com
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Znaczenie wiedzy we współczesnym rozwoju 
na przykładzie chińskiej gospodarki 

The importance of knowledge 
in contemporary development on the example of the Chinese economy

The article aims to present the importance of knowledge in 
raising the level of competitiveness of world economies on the ex-
ample of the Chinese economy. The analysis covered the most im-
portant economies from Asia (China and Japan), the European Union 
(Germany, France and the UK) and the United States. The OECD and 
World Bank data for the years 2000-2018 were used in the work. The 
research results show that the economies of China, Japan or the US 
should be clearly recognized as knowledge-based economies, and the 
development of knowledge is an inherent element of the growth of 
modern, highly developed economies. The Chinese economy thanks 
to the development of technology and a number of other factors has 
become the world leader in the export of goods, including high tech-
nology goods, as well as one of the largest modern economies.

Keywords: knowledge, technology, development, economy.

Artykuł ma na celu przedstawienie znaczenia wiedzy w podnosze-
niu poziomu konkurencyjności światowych gospodarek na przykładzie 
gospodarki chińskiej. Analizie poddane zostały najważniejsze gospodar-
ki z Azji (Chiny oraz Japonia), Unii Europejskiej (Niemcy, Francja oraz 
Wielka Brytania) a także Stany Zjednoczone. W pracy wykorzystano 
dane OECD oraz Banku Światowego za lata 2000-2018. Wyniki badań 
ukazują, że gospodarki Chin, Japonii i Stanów Zjednoczonych należy jed-
noznacznie uznawać za gospodarki oparte na wiedzy, a rozwój wiedzy 
jest nieodłącznym elementem wzrostu współczesnych, wysoko rozwi-
niętych gospodarek. Gospodarka Chin, dzięki rozwojowi technologii 
oraz szeregowi innych czynników, stała się światowym liderem eksportu 
dóbr, w tym dóbr wysokiej technologii, a także jedną z największych 
współczesnych gospodarek.

Słowa kluczowe:  wiedza, technologia, rozwój, gospodarka.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autów.
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W literaturze naukowej coraz częściej zwraca się uwagę, że tech-
nologia oraz wiedza są głównymi czynnikami umożliwiającymi rozwój 
pojedynczym organizacjom, jak i całym gospodarkom. Powiązanie roz-
woju gospodarczego z szerszym zastosowaniem wiedzy stanowi obec-
nie przedmiot zainteresowania korporacji, małych i średnich przedsię-
biorstw, a także państw szukających innowacyjnych rozwiązań (Makul-
ska 2012: 169-193). Na skutek rewolucji technologicznej, obserwuje 
się przejście z gospodarek przemysłowych na gospodarki informacyjne 
oraz oparte na wiedzy, co w konsekwencji powoduje, że coraz bardziej 
istotna oraz opłacalna jest produkcja usług oraz dóbr informacyjnych 
oraz wysokiej technologii (Dziekański 2012: 387-403). Rozwój tech-
nologii jest również niezbędny do utrzymania wzrostu gospodarczego 
bez jednoczesnej degradacji środowiska. Nowe rozwiązania pozwala-
ją zmniejszyć energochłonność przemysłu, a także zapewnić dostawy 
energii zgodne z założeniami czystej technologii (Duczkowska-Kądziel, 
Duda, Wasilewski 2017: 641-651). Celem pracy było wskazanie roli 
wiedzy w kształtowaniu się rozwoju oraz konkurencyjności najważ-
niejszych gospodarek Azji, Europy oraz Ameryki Północnej oraz szcze-
gółowe omówienie wpływu technologii na wzrost gospodarczy w Chi-
nach. W pracy wykonano częściową kwerendę literatury dotyczącej 
badanego tematu, a także analizy opisowej oraz porównawczej. Do 
analizy posłużono się danymi pochodzącymi z Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju oraz Banku Światowego za lata 2000-2018. 

Gospodarka oparta na wiedzy

Wiedza jest traktowana jako główny zasób ekonomiczny, uznaje 
się ją też jako czynnik znacznie zwiększający przewagę konkurencyj-
ną (Dobija 2003). Pierwszy raz sformułowanie „gospodarka oparta 

na wiedzy” zostało użyte w 1996 roku w raporcie The Future of the 
Global Economy opracowanym przez OECD (1996: 82) i traktowało 
taką gospodarkę jako bazującą na tworzeniu, rozpowszechnianiu oraz 
wykorzystywaniu wiedzy oraz innowacji. Z. Zioło (2008: 12-23) pod-
kreśla, że w obecnej fazie rozwoju społeczno-gospodarczego to wiedza 
posiada najważniejsze znaczenie odsuwając na dalszy plan dominu-
jące czynniki, takie jak ziemia czy siła robocza. Tworzenie gospodarki 
opartej na wiedzy polega na tworzeniu warunków, które umożliwiają 
przedsiębiorstwom budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez wy-
korzystanie wiedzy (Skrzypek 2003). Odpowiedzialnymi za tworzenie 
takich warunków są państwa, władze lokalne, przedsiębiorstwa, a tak-
że środowiska intelektualne i akademickie (Noga, Sawicka 2008). Dla 
państw dopiero rozwijających się stworzenie własnej technologii od 
podstaw zwykle bywa zadaniem niemożliwym do wykonania. Kraje 
obecnie wysoko rozwinięte niejednokrotnie najpierw były naśladow-
cami wykorzystującymi technologię innych państw, a dopiero w póź-
niejszym okresie same rozwijały środowisko naukowe oraz stawały się 
wynalazcami nowej technologii (Zioło 2008: 12-23). Głównymi wskaź-
nikami definiującymi innowacyjność gospodarek, a jednocześnie wska-
zującymi na znaczną rolę wiedzy są m.in ilość zgłoszonych patentów, 
wydatki krajowe na badania i rozwój czy liczba naukowców (Ciecha-
nowska 2016: 1156-1161). Na wykresie 1 przedstawiono wydatki na 
B+R ponoszone przez największe oraz najbardziej innowacyjne gospo-
darki na świecie. W 2000 roku Chińczycy wydawali na B+R zaledwie 33 
mld dolarów, a w roku 2017 wydatki na ten cel wzrosły do blisko 496 
mld. Kwota ta była znacząco wyższa niż rządowe wydatki na badania 
i rozwój wszystkich krajów Unii Europejskiej razem wziętych. Zdecydo-
wanym liderem w tym aspekcie jest rząd Stanów Zjednoczonych, który 
na B+R przeznaczył w 2017 roku ponad 543 mld dolarów. Na wykresie 
2 kwoty te zostały zestawione z wielkością PKB w celu ukazania czy kra-
je szybciej zwiększają wydatki na B+R niż rozwijają się ich gospodarki. 
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liderem są wciąż Stany Zjednoczone, które w 2017 roku zatrudniały 
blisko 2 miliony naukowców, jednak tempo wzrostu liczby naukow-
ców w Chinach jest znacząco większe, zatem jeżeli utrzyma się ono 
w następnych latach to Chińczycy będą posiadać największą ilość na-
ukowców. Na wykresie 4 przedstawiono ilość patentów zgłoszonych 
z danych krajów do Europejskiego Urzędu Patentowego. 

Wykres 4. Ilość patentów zgłoszonych do Europejskiego Urzędu Patentowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD [27.06.2019].

Wykres 5. Liczba opublikowanych artykułów naukowych oraz technicznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD [27.06.2019].

Najwięcej patentów zgłaszają Stany Zjednoczone, w roku 2016 
było ich ponad 35,6 tysiąca. Jednak zarówno w USA, jak i w Niem-
czech, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Japonii liczba patentów utrzymu-
je się na zbliżonym poziomie do tego z początku XXI wieku. Wyjątek 
stanowią Chiny, w 2000 roku zgłosiły one zaledwie 119 patentów, na-
tomiast w roku 2016 liczba ta wzrosła do ponad 10,5 tysiąca. Biorąc 
pod uwagę liczbę pracujących naukowców oraz ilość publikowanych 
artykułów naukowych, Chiny wciąż charakteryzują się relatywnie ni-
ską ilością zgłaszanych patentów. Na wykresie 5 zobrazowano liczbę 
opublikowanych artykułów naukowych oraz technicznych w latach 
2003-2016. Wskaźnik ten nie odnosi się wprost do rozwoju innowa-
cyjności w gospodarce lecz ukazuje rozwój nauki w danym kraju, co 
pośrednio wpływa na rozwój technologii i innowacyjności w danej 
gospodarce. Na przykładzie USA oraz Chin łatwo zauważalne jest, że 
wysoka liczba naukowców przekłada się na znaczącą ilość publiko-
wanych artykułów. Warto zauważyć, że za wyjątkiem Chin we wszyst-
kich wybranych państwach po roku 2011 zaczęła sukcesywnie spa-
dać liczba publikowanych artykułów naukowych. Nie należy jednak 
jednoznacznie negatywnie interpretować tego zjawiska, gdyż może 
ono wynikać z chęci podnoszenia jakości publikowanych prac, a nie 
wyłącznie ich ilości. A. Koźmiński (2001) definiował gospodarkę opar-

Wykres 1. Wydatki krajowe brutto na B+R w bieżących dolarach amerykań-
skich (mln)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD [27.06.2019].

Wykres 2. Wydatki na badania i rozwój jako procent PKB

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD [27.06.2019].

Wykres 3. Liczba naukowców

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD [27.06.2019].

Największą część produktu krajowego brutto na rozwój tech-
nologii przeznacza Japonia (3,2%), niewiele mniej przeznacza rząd 
Niemiec (3,02%) oraz USA (2,79%). Chiny w ciągu ostatnich 17 lat 
zwiększyły wydatki na B+R z 0,89% PKB w 2000 roku do 2,13% PKB 
w roku 2017, jednak wysokie tempo wzrostu gospodarczego w tym 
kraju powoduje, że Chińczycy stają się liderami w wysokości pono-
szonych nakładów na badania i rozwój. Kolejnym wskaźnikiem bada-
jącym innowacyjność gospodarek jest ilość pracujących naukowców. 
Na wykresie 3 pokazano liczbę naukowców w danych krajach w latach 
2000-2017. Liczba naukowców sukcesywnie rośnie. Zdecydowanym 
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tych oraz aż o 800 miliardów większy niż w USA. Warto nadmienić, 
że na początku obecnego stulecia wartość eksportu Chin wynosiła 
zaledwie 218 miliardów dolarów. Mimo wyraźnego spadku eksportu 
w roku 2009 (kryzys finansowy) chińska gospodarka  nie odnotowa-
ła znacznego spadku co oznacza, że chińską produkcję w tym czasie 
napędzał w dużej mierze popyt wewnętrzny. Wykres 9 to wartość 
eksportu towarów wysokiej technologii w latach 2000-2016. Chińska 
gospodarka kojarzona jest głównie z tanimi produktami niskiej jakości, 
jednak eksportuje ona ogromne ilości produktów wysokiej technologii. 
W roku 2017 Chińczycy sprzedali wysoko rozwinięte towary warte po-
nad 504 miliardy dolarów. Dla porównania druga gospodarka azjatycka 
– Japonia eksportowała towary wysokiej jakości warte jedynie 83,6 
mld dolarów, a USA 110 mld dolarów.

 
Wykres 7. Produkt Krajowy Brutto (w mln bieżących dolarów amerykańskich)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD [27.06.2019].

Wykres 8. Eksport towarów (w milionach USD)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD [27.06.2019].

Chińska reforma gospodarcza nazywana jest jednym z największych 
eksperymentów społecznych w drugiej połowie XX wieku (Chołaj 
2014). Wypracowany przez Chiny specyficzny system socjalistycznej 
gospodarki rynkowej przyjmuje model gospodarki rynkowej, jedno-
cześnie utrzymując silny wpływ państwa na gospodarkę (Warzecha 
2002: 102-104). Pozycję na arenie międzynarodowej Chińczycy planu-
ją wzmocnić poprzez stworzenie Nowej Jedwabnej Strefy Ekonomicz-
nej (ang. New Silk Economic Zone), w ramach której mają powstać 
dwa nowe szlaki handlowe: Ekonomiczny Pas Jedwabnego Szlaku 
(ang. The Silk Road Economic Belt) łączący Chiny z Europą Zachodnią 

tą na wiedzy jako taką, w której funkcjonuje wiele przedsiębiorstw 
budujących przewagę konkurencyjną w oparciu o wiedzę. Na wykre-
sie 6 przedstawiono jaką część krajowych wydatków na B+R ponosi 
sektor biznesowy. Zdecydowanymi liderami są Japonia oraz Chiny, 
udział sektora biznesowego wynosi tam blisko 80%. Zdecydowa-
ny wzrost udziału biznesu w ostatnich latach zauważa się również 
w UK oraz USA. Zgodnie z definicją Koźmińskiego oraz statystykami 
dotyczącymi wydatków krajowych na B+R, udziałem w tych wydat-
kach sektora biznesowego oraz ilością naukowców państwa takie 
jak USA, Chiny oraz Japonia należy uznać za kraje posiadające silnie 
rozwiniętą gospodarkę opartą na wiedzy.

Wykres 6. Procent wydatków na B+R ponoszonych przez sektor biznesowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD [27.06.2019].

 Rozwój technologii a rozwój gospodarczy

Zgodnie z założeniami skonstruowanymi przez P. Romera (1986: 
1002-1037) wielkość produkcji jest zależna od kapitału oraz poziomu 
rozwoju technologii. M. Gurbała (2010: 187-200) podkreśla, że inno-
wacje oraz polityka rządu w zakresie nauki oraz działalności B+R są 
głównymi siłami rozwojowymi gospodarek. O znaczeniu technologii 
w dynamicznym rozwoju chińskiej gospodarki pisała m.in. B. Liber-
ska (2010: 331-358) wskazując, że to właśnie otwarcie na zagranicz-
ne technologie umożliwiło Chinom eksport towarów na zagraniczne 
rynki, a w konsekwencji uczyniło z Chin jedną z największych gospo-
darek na świecie oraz umożliwiło ponad 400 milionom ludzi wyjście 
z biedy. Nie można jednak zapominać, że blisko 10% coroczny wzrost 
PKB chińskiej gospodarki jest pochodną nie tylko rozwoju technolo-
gii, lecz również reform gospodarczych, niskich kosztów zatrudnienia 
oraz napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (Żmuda 2009: 
93-101). Biorąc pod uwagę opisane w poprzedniej części pracy dane 
dotyczące rozwoju wiedzy, zostanie przedstawiony rozwój gospodar-
czy wybranych krajów oraz tworzenie się ich przewagi konkurencyjnej. 
Na wykresie 7 przedstawiono PKB w latach 2000-2018. Największym 
wzrostem charakteryzuje się gospodarka chińska, która od trzech lat 
jest największą gospodarką świata jednocześnie wyprzedzając całą UE 
i USA. Gospodarka chińska w okresie kryzysu gospodarczego w latach 
2008-2009, który spowodował recesję w większości państw rozwinię-
tych, odnotowała jedynie nieznaczne spowolnienie.Wykres 8 obrazuje 
eksport towarów w latach 2000-2018. Od ostatnich dwóch lat świa-
towym liderem eksportu dóbr są Chiny, które w roku 2018 sprzedały 
towary warte ponad 2,4 biliony dolarów amerykańskich. Wynik ten był 
o blisko 100 miliardów wyższy niż wszystkich krajów UE razem wzię-
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oraz Morski Jedwabny Szlak XXI wieku (ang. The 21st Century Mariti-
me Silk Road) łączący Chiny z Bliskim Wschodem oraz Afryką (Ozie-
wicz 2015: 142-151). Chiny są obecnie największą gospodarką świata 
oraz liderem w eksporcie towarów, w tym towarów wysokiej techno-
logii. Jeżeli obecna dynamika wzrostu wydatków na B+R, a także liczby 
naukowców i zgłaszanych patentów utrzyma się w następnych latach, 
to Chiny staną się najbardziej rozwiniętym technologicznie krajem na 
świecie.

Wykres 9. Eksport towarów wysokiej technologii (w mln bieżących USD)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD [27.06.2019].

Podsumowanie

W pracy przedstawiono i przeanalizowano wpływ wiedzy oraz 
technologii na rozwój czołowych gospodarek świata, a w szczególności 
rozwój gospodarczy Chin oraz jego zależność od poziomu technolo-
gii. Dokonane badania pozwoliły sformułować następujące wnioski: 
1/ rozwój gospodarczy większości wysoko rozwiniętych państw na 
świecie jest ściśle powiązany z rozwojem technologii. Państwa takie 
jak Chiny, Stany Zjednoczone oraz Japonia należy uznawać za kraje 
posiadające gospodarki oparte na wiedzy; 2/ otwarcie na technologię 
oraz jej rozwijanie w głównej mierze umożliwiło Chińczykom stworze-
nie jednej z największych gospodarek świata, a także pozwoliło wyjść 
z biedy ponad 400 milionom obywateli tego państwa. Nie można jed-
nak zapominać, że na ten spektakularny sukces złożyło się wiele innych 
czynników, takich jak odpowiednie reformy gospodarcze oraz tania siła 
robocza; 3/ w ciągu ostatnich kilku dekad Chiny, z państwa będącego 
na uboczu globalnej gospodarki, stały się światową potęgą dokonującą 
ekspansji gospodarczej na niemal cały świat oraz eksportującą ogrom-
ne ilości dóbr, w tym produktów wysokiej technologii.
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Edukacja i szkolnictwo a rozwój gospodarczy w Polsce 
na tle wybranych krajów europejskich w latach 2005-2017

Education and economic development in Poland 
against the background of selected European countries in 2005-2017

The aim of this study was to compare and indicate differences 
in education and schooling in the context of Poland’s economic de-
velopment compared to a selected group of European countries in 
2005-2017. By means of cluster analysis, a subset of the compared 
countries was defined, which is similar to the dynamics of GDP per 
capita - Bulgaria, Poland, Malta, Slovakia and Romania. Eurostat data 
informing about GDP per capita, the European Commission, the World 
Bank and the Central Statistical Office. The research results allowed, 
among others to indicate that the allocation of public funds for edu-
cation and science is a very important element for the long-term eco-
nomic development of the country.

Keywords: knowledge, education, government expenditure on edu-
cation, economic development.

Celem pracy było porównanie i wskazanie różnic w edukacji 
i szkolnictwie w kontekście rozwoju gospodarczego Polski na tle wybra-
nej grupy krajów europejskich w latach 2005-2017. Za pomocą analizy 
skupień zdefiniowano i wyodrębnioną podzbiór porównywanych kra-
jów, które charakteryzuje podobieństwo względem dynamiki PKB na 
mieszkańca – Bułgarię, Polskę, Maltę, Słowację i Rumunię. Do analizy 
wykorzystano dane Eurostatu informujące o PKB na mieszkańca, Komi-
sji Europejskiej, Banku Światowego oraz Głównego Urzędu Statystycz-
nego. Wyniki badań pozwoliły m.in. na wskazanie, że przeznaczanie pu-
blicznych środków na edukację i naukę jest bardzo istotnym elementem 
mającym na celu długoterminowy rozwój gospodarczy kraju.

Słowa kluczowe: wiedza, edukacja, szkolnictwo, wydatki rządowe na 
edukację, rozwój gospodarczy.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorów.
Cytowanie: Chlebisz A., Gruszowski P., Igielski K., (2019) Edukacja i szkolnictwo a rozwój gospodarczy w Polsce na tle wybranych krajów europejskich w latach 
2005-2017, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr 1(32)/2019, s. 54-58, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-1-2019/RSK-1-2019-Chlebisz_Gruszowski_Igielski-Eduka-
cja-szkolnictwo-a-rozwoj-gospodarczy.pdf
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Wstęp

Prawo do nauki jest jednym z fundamentalnych praw człowieka 
(Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art. 70), zapisanym w Karcie 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej (art. 14) otwartej do podpisu 
w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 roku. Zapisano w niej, że każ-
dy ma prawo do nauki oraz dostępu do kształcenia zawodowego 
i ustawicznego. Następnie prawo to obejmuje możliwość korzystania 
z bezpłatnej nauki obowiązkowej. Kolejny z punktów opisuje wolności 
tworzenia placówek edukacyjnych z właściwym poszanowaniem za-
sad demokratycznych i prawo rodziców do zapewnienia wychowania 
i nauczania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi, filo-
zoficznymi i pedagogicznymi. Prawa te są szanowane, zgodnie z usta-
wami krajowymi regulującymi korzystanie z tej wolności i tego prawa. 
Upowszechnienie edukacji stało się możliwie poprzez demokratyzację 
społeczeństwa (Gawlicz i inni 2014). Głównymi czynnikami napędza-
jącymi rozwojów powszechnego szkolnictwa było zapotrzebowanie 
rynku pracy na wykwalifikowaną siłę roboczą oraz inne wymagania 
ekonomiczne. Skutkiem kształtowania się tego zjawiska był także roz-
wój edukacji i dostarczenie równych szans w rozwoju edukacyjnym 
wszystkim obywatelom, a tym samym umożliwienie im uzyskiwania 
wysokich pozycji społecznych (Gmerek 2008). Jednak, jak wskazuje 
A. M. Rogaczewska (2006), wbrew twierdzeniom A. Marshalla, upo-
wszechnienie edukacji nie zmniejszyło nierówności wśród ludzi. Nie 
zmienia to faktu, iż edukacja jest absolutnie niezbędna oraz w znaczą-
cy sposób przyczynia się nie tylko do dobrobytu jednostki, ale i całego 
narodu. Nie bez powodu kraje wysoko rozwinięte to także te, w któ-
rych doceniana jest rola edukacji, co później przekłada się na ich osią-
gnięcia naukowe i ekonomiczne. Pozytywną liniową relację pomiędzy 
wydatkami publicznymi na edukację (na każdym etapie nauki) a wzro-
stem gospodarczym (mierzonym PKB na mieszkańca) potwierdza tak-

że raport National Center for Education Statistics z 2019 roku (https://
nces.ed.gov/ 2019). Celem pracy było porównanie i wskazanie różnic 
w edukacji i szkolnictwie w kontekście rozwoju gospodarczego Polski 
na tle wybranej grupy krajów europejskich w latach 2005-2017. Do 
klasyfikacji i wyboru badanej grupy posłużono się analizą skupień dy-
namiki PKB na mieszkańca w ujęciu rocznym. Do przeprowadzenia 
badania zostały wykorzystane dane Eurostatu informujące o PKB na 
mieszkańca, Komisji Europejskiej w ramach raportu Education and 
Training MONITOR 2018 dla każdego kraju członkowskiego, Banku 
Światowego – traktujące o edukacji oraz Głównego Urzędu Staty-
stycznego charakteryzujące poziom kształcenia i znajomość języków 
obcych w Polsce. W części teoretycznej posłużono się częściową 
kwerendą literatury, a w badaniu empirycznym wykorzystano analizę 
porównawczą zmiennych determinujących edukację i szkolnictwo. Za 
pomocą klasteryzacji wyodrębnioną grupę krajów, które charaktery-
zuje podobieństwo względem dynamiki PKB na mieszkańca – Bułga-
rię, Polskę, Maltę, Słowację i Rumunię. Mając na celu możliwie jak 
najdokładniejsze zbadanie istoty edukacji i szkolnictwa w kontekście 
rozwoju gospodarczego zdecydowano poddać dalszej analizie tylko 
jeden z wyodrębnionych podzbiorów.

Znaczenie szkolnictwa i edukacji 
w rozwoju gospodarczym

Aktualnie informacja jest najcenniejszym dobrem każdego 
przedsiębiorstwa, organizacji czy instytucji (Borowiec 2009). Rola 
edukacji jest kluczowa w kształtowaniu społeczeństwa informacyjne-
go w świecie oraz, jak podkreśla W. Abramowicz (2002), „konkuren-
cyjne społeczeństwo jest oparte na wiedzy i dlatego wykształcenie 
społeczeństwa powinno być celem strategicznym państwa, a nie 
tylko indywidualną sprawą jednostki”. W tym aspekcie działa także 
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ze znaczącą wielorakością powyższych zmiennych, a także z różnymi 
wielkościami i dynamiką PKB na mieszkańca w tych krajach zdecydo-
wano podzielić je za pomocą analizy skupień na 4 grupy. Przeprowa-
dzona klasteryzacja umożliwiła przedstawienie następujących wyni-
ków badania.

Wykres 3. Dendrogram podziału państw wg wielkości PKB na mieszkańca

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://ec.europa.eu/ [10.01.2019].

Na wykresie 3 można zaobserwować podział państw europej-
skich ze względu na PKB na mieszkańca. Mając na celu uzyskanie 
względnie jednorodnych klas oraz z uwagi na dalszą część empiryczną 
postanowiono wyodrębnić spośród nich cztery grupy pod względem 
zmiany badanej cechy. Dendrogramy przedstawione na wykresie 4 
przedstawiają wyżej wspomniany podział państw europejskich. Ana-
lizy dokonano według rocznych zmian PKB na mieszkańca, a na wy-
odrębnione klastry składają się następujące kraje: grupa I – Austria, 
Belgia, Francja, Szwajcaria, Holandia, Niemcy, Dania, Wielka Brytania, 
Norwegia, Finlandia, Szwecja, Luksemburg, Islandia, Irlandia; grupa 
II – Bułgaria, Polska, Malta, Słowacja, Rumunia; grupa III – Chorwacja, 
Słowenia, Czechy, Węgry, Cypr, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Gre-
cja; grupa IV – Estonia, Łotwa, Litwa. Pierwsza z grup charakteryzuje 
się znikomą dynamiką badanej zmiennej. Z kolei wśród pozostałych 
krajów wysoce zauważalny jest kolejny podział na trzy grupy, które 
cechuje także niska, jednak znacznie wyższa niż w przypadku grupy I, 
zmienność wskaźnika PKB na mieszkańca. Przeprowadzona klastery-
zacja umożliwiła wyodrębnienie grup, co było niezbędne do dalszego 
wnioskowania i pogłębionej analizy. Mając na celu możliwie jak naj-
dokładniejsze zbadanie istoty edukacji i szkolnictwa w kontekście roz-
woju gospodarczego zdecydowano poddać dalszej analizie grupę II.

Unia Europejska w ramach strategii Europa 2020, czyli programu, 
który wspiera zatrudnienie i wzrost gospodarczy krajów członkow-
skich. Jednym z kluczowych elementów składających się na działanie 
tego programu są cele związane z edukacją, tj. (https://ec.europa.
eu/ 2019): obniżenie odsetka osób wcześnie kończących naukę do 
poziomu poniżej 10%; co najmniej 40% osób w wieku 30-34 lata po-
winno posiadać wyższe wykształcenie. Poziom wykształcenia społe-
czeństwa i badań naukowych stanowi czynnik wzrostu gospodarczego 
nowoczesnego państwa, utrzymanie wysokiego tempa wzrostu nie 
może obejść się bez wydatkowania na rzecz nauki i oświaty. W długim 
okresie kapitał wiedzy (nakłady na naukę) oraz kapitał wykształcenia 
(nakłady na edukację ponadpodstawową) stanowią determinanty 
wzrostu gospodarczego (Dziedziczak-Foltyn 2011). Badania porów-
nawcze dotyczące krajów OECD dowodzą, że polityka edukacyjna 
jest wyraźnie skorelowana z długoterminowym wzrostem. Ekono-
miczne korzyści z prowadzenia działań z zakresu polityki edukacyjnej 
nie oddziałują krótkoterminowo w ciągu jednej czy dwóch kadencji 
rządu, mogą być wymagane działania mające na celu ciągły rozwój 
kapitału ludzkiego przez okres kilku pokoleń (Hanushek, Woessmann 
2010). Przedstawione na wykresie 1 porównanie wybranych krajów 
europejskich pokazuje wyraźny trend spadkowy wśród młodych osób 
z Malty, które przedwcześnie kończą swoją edukację. Maltańczykom 
udało się ograniczyć przytoczony wskaźnik, aż o około 10 p.p. w ciągu 
zaledwie dekady. Pozostałe spośród krajów odnotowują względnie 
stały trend przedwczesnego kończenia edukacji wśród młodych osób, 
który jedynie w wybranych latach doznaje niewielkich wahań. Wykres 
2 przedstawia natomiast odsetek osób w wieku produkcyjnym posia-
dających wykształcenie wyższe. Na wykresie wyraźnie widać trend 
wzrostowy dla wszystkich badanych krajów. 

Szkolnictwo w Europie

Badania z zakresu edukacji i nierówności społecznych wykazują, 
że w Europie ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego jest wyższe 
w gospodarstwach domowych, gdzie rodzice mają niski poziom wy-
kształcenia. Ponadto okazuje się, że poziomy edukacji oraz sytuacja 
ekonomiczna w gospodarstwach domowych jest różna wśród krajów 
europejskich. 35% osób w wieku 0-17 lat w Rumunii i 17% w Bułgarii 
mieszka w mieszkaniach bez dostępu do podstawowych mediów, na-
tomiast w krajach Europy Północnej i Zachodniej ten odsetek wynosi 
zaledwie 1%. Jeżeli chodzi o strukturę rodziców wśród dzieci w wie-
ku 0-17 lat posiadających wykształcenie wyższe, ten współczynnik 
w Finlandii i Irlandii wynosi ponad 60%, a w Chorwacji czy Rumunii 
to mniej niż 25% (https://www.education.gouv.fr 2019). W związku 

Wykres 1. Odsetek osób w wieku 18-24, które przedwcześnie zakończyły naukę      Wykres 2. Odsetek osób w wieku 15-64 z wykształceniem wyższym

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://ec.europa.eu/ [28.12.2018].      Źródło: opracowanie własne na podstawie https://ec.europa.eu/ [28.12.2018].
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Wyraźnie zauważalny spadek bezrobocia przy średnim wykształceniu 
można tłumaczyć tym, że otwiera ono możliwość starania się o pracę 
w zawodach biurowych oraz prostszych specjalistycznych na stanowi-
skach personelu średniego szczebla i techników (Kocór, Strzebońska, 
Dawid-Sawicka 2015).

Wykres 6. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych według poziomu 
wykształcenia
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Źródło: pracowanie własne na podstawie https://stat.gov.pl/ [27.06.2019].

Wykres 7. Dzieci i młodzież podejmująca naukę języków obcych w szkołach

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://stat.gov.pl/ [27.06.2019].

Dane, które zostały zaprezentowane na wykresie 7, opisują ilość 
uczniów uczących się jednego lub dwóch języków obcych. W obu 
przypadkach obserwuje się tendencję spadkową. W przypadku nauki 
jednego języka zauważalny jest spadek liczby uczących się o ponad 
8% i to tylko na przestrzeni jednego roku szkolnego. Natomiast anali-
zując sytuację nauki dwóch języków, można zaobserwować regularny 
spadek, od roku szkolnego 2012/2013 do roku szkolnego 2016/2017, 
liczby uczących się, który wynosi sumarycznie ponad 10%. Analizując 
wyniki podane w tabeli 1 zauważa się, iż w większości krajów, pomię-
dzy rokiem 2014 a 2017, nastąpił spadek ilości osób, które przedwcze-
śnie zakończyły naukę. Wyjątkiem jest Słowacja, gdzie wystąpił wzrost 
o 2,6 p.p. Dodatkowo tylko dwa kraje spośród wymienionych są po-
niżej średniej unijnej. W 2017 roku była to Polska i Słowacja. W przy-
padku odsetka osób z wykształceniem wyższym (w wieku 30-34 lat) 
uśredniony wynik dla Unii Europejskiej wynosił odpowiednio 37,9% 
w 2014 roku i 39,9% w 2017 roku. Jedynym krajem, który mieści się 
w średniej, jest Polska, z wynikiem 42,1% w 2014 i 45,7% 3 lata póź-
niej. Najbliżej spełnienia tej normy w 2017 roku była Słowacja, gdzie 
odsetek osób wykształconych w podanym przedziale wyniósł 34,3%. 
Kolejnym analizowanym elementem jest wskaźnik zatrudnienia nie-

Wykres 4. Dendrogram podziału państw wg zmian PKB na mieszkańca

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://ec.europa.eu/ [10.01.2019].

Edukacja a zarobki w Polsce

Na podstawie badań i przeprowadzonej analizy K. Firlej i M. Mie-
rzejewski w swoim artykule Analiza nowych form procesu integracji 
europejskiej w aspekcie płac wykazali, że wynagrodzenie brutto jest 
zależne od wykształcenia (Firlej, Mierzejewski 2018). Wykształcenie 
jest również jednym z ważniejszych czynników przy rekrutacji na istot-
ne stanowiska w przedsiębiorstwie (Olędzki 1985). 

Wykres 5. Przeciętne wynagrodzenie w PLN brutto według poziomu wy-
kształcenia
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Źródło: opracowanie własne na podstawie https://stat.gov.pl/ [27.06.2019].

Z danych GUS wynika, że wykształcenie ma znaczący wpływ na 
wynagrodzenie brutto za pracę. Jak wynika z wykresu 5 w Polsce wy-
nagrodzenie osób z wyższym wykształceniem, z tytułem przynajmniej 
magistra, jest większe o około 60% niż osób z wykształceniem poli-
cealnym. W zestawieniu z osobami z wykształceniem gimnazjalnym 
zauważa się jeszcze bardziej widoczną różnicę w zarobkach. Ogólne 
światowe trendy wykazują zwiększony popyt na wykwalifikowanych 
pracowników (Eurofound 2019), wynika to również z faktu, że słabo 
wykwalifikowanych pracowników, w niedalekiej przyszłości, zastąpią 
maszyny lub roboty (http://www.delab.uw.edu.pl/ 2019). Jak wynika 
z danych przedstawionych na wykresie 6, najwięcej osób bezrobot-
nych zarejestrowanych ma wykształcenie gimnazjalne, podstawowe 
lub niepełne podstawowe oraz zasadnicze zawodowe. Stanowią oni 
ponad 50% wszystkich bezrobotnych. Pracodawcy jako jedno z głów-
nych kategorii wyboru pracownika podają jego poziom wykształcenia. 
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dawnych absolwentów (w wieku 20-34 lat). Ten wskaźnik kształtu-
je się na najwyższym poziomie spośród badanych krajów na Malcie 
i wynosi 93% w 2014 roku i 94,5% w 2017 roku. Należy wspomnieć, 
że średnia unijna na przestrzeni zaledwie 3 lat wzrosła o ponad 4 p.p. 
Powyżej tej średniej w 2017 roku znalazły się jeszcze Polska i Słowacja. 
Najgorzej przedstawia się sytuacja w Rumunii, gdzie tylko 76% osób 
wśród niedawnych absolwentów znajduje zatrudnienie. 

Tabela 1. Kluczowe wskaźniki analizy edukacji i wykształcenia

 Kraj

Osoby 
(18-24 lata), 

które przedwcze-
śnie zakończyły 

naukę lub 
kształcenie (%)

Odsetek osób 
z 

wykształceniem 
wyższym (30-34 

lata) (%)

Wskaźnik 
zatrudnienia 
niedawnych 

absolwentów 
(20-34 lata) (%)

2014 2017 2014 2017 2014 2017

Polska 5,40 5,00 42,10 45,70 75,60 82,10

Rumunia 18,10 18,10 25,00 26,30 66,20 76,00

Malta 20,30 18,60 26,50 26,30 93,00 94,50

Słowacja 6,70 9,30 26,90 34,30 72,70 81,50

Bułgaria 12,90 12,70 30,90 32,80 65,40 77,70
Średnia 
UE 11,20 10,60 37,90 39,90 76,00 80,20

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://ec.europa.eu/ [29.06.2019].

Wykres 8. Wydatki rządowe na edukację (% PKB)

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://data.worldbank.org/ 
[29.06.2019].

Jak wynika z danych przedstawionych na wykresie 8 największy 
procent swojego PKB na wydatki związane z edukacją, jest wydawane 
na Malcie, jednak w 2014 nastąpił mocny spadek. Jest to również 
kraj, w którym występowały największe wahania w wartości procen-
towej przeznaczonej na wydatki związane z edukacją. W 2015 roku 
trzy z podanych krajów tj. Polska, Malta i Słowacja miały zbliżony wy-
nik procentowy, który kształtuje się w okolicy 4-5% PKB tych krajów. 
Najmniejszy procent PKB jest wydawany w Rumunii i wynosi w przy-
bliżeniu nieco ponad 3%. 

Podsumowanie

W pracy przedstawiono porównanie edukacji i szkolnictwa 
w kontekście rozwoju gospodarczego Polski na tle wybranej grupy 
krajów europejskich w latach 2005-2017. Przeprowadzone badanie 
empiryczne oraz częściowa kwerenda literatury pozwoliły na sfor-
mułowanie najważniejszych wniosków: 1/ wykazano, że im wyższy 

poziom wykształcenia w rodzinie, tym mniejsza szansa na życie 
w ubóstwie lub niedostatku. Edukacja jest bardzo istotnym elemen-
tem i wszystkie państwa powinny inwestować w ten obszar, ponie-
waż jak udowodniono w długim okresie, przynosi to wiele korzyści 
na płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej i technologicznej. Kraje 
inwestujące duże nakłady finansowe na rozwój nauki i edukacji nale-
żą do grupy najbardziej rozwiniętych państw świata; 2/ analizowane 
państwa europejskie biorące udział w programie Europa 2020 z roku 
na rok poprawiają swoje wyniki w aspekcie edukacji, zbliżając się do 
wartości wyznaczonych przez Unię Europejską. Oznacza to, że jest 
zauważalny przyrost w ilości osób wykształconych, zwiększa się pro-
centowy udział wydatków na edukację i coraz więcej młodych absol-
wentów znajduje zatrudnienie; 3/ Polska jest przykładem państwa, 
które w 2017 roku spełniło większość celów Unii Europejskiej według 
programu Europa 2020, wśród wyszczególnionych czynników wyniki 
Rzeczypospolitej w przeważającej większości są ponad średnią unijną; 
4/ wyniki przedstawione na wykresach w pracy wskazują, iż poziom 
wykształcenia jest bezpośrednio skorelowany z wynagrodzeniem 
brutto. Im wyższe wykształcenie, tym wyższe zarobki. Dodatkowo 
ludziom z wyższym wykształceniem łatwiej jest znaleźć zatrudnienie 
i są znacznie mniej narażeni na długookresowe bezrobocie. Całość 
pracy zawiera porównanie wskaźników charakteryzujących edukację 
i szkolnictwo na przykładzie wybranych krajów europejskich. W ba-
daniu nie można wskazać na zupełnie jednoznaczną przyczynowość 
determinant związanych z opisywanym obszarem, które mogą mieć 
wpływ na rozwój gospodarczy tychże państw. Niemniej, na podstawie 
częściowej kwerendy literatury i analizy porównawczej w wybranych 
krajach zauważalna jest tendencja ku występowaniu opisywane-
go zjawiska. Natomiast próby wyjaśniania przyczynowości edukacji 
i rozwoju gospodarczego wymagają przeprowadzenia pogłębionych 
badań empirycznych.
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Sylwia Dobrosielska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wybrane ekonomiczne aspekty rozwoju regionu 
na przykładzie województwa świętokrzyskiego

Selected economic aspects 
of the region’s development to the place of the province Swietokrzyski

Regional development is defined as positive quantitative and 
qualitative processes in the economy. This concept can be consid-
ered in many aspects. The following article presents an analysis of the 
growth of socio-economic value on the example of the Świętokrzyskie 
region. The factors influencing the determination of the unit’s devel-
opment level are min. opportunity to obtain education, location, infra-
structure and technological innovations. Świętokrzyskie Voivodeship is 
located in the southern part of central Poland. Due to its history, the 
Austrian partition and location is one of the less developed voivodships 
in Poland. The voivodship’s potential is hidden in rich natural resources 
located in the Małopolska Upland, composed of min. Landscape and 
national parks. It was shown that the dynamic rate of unemployment 
was depreciating. Each time the decrease in the unemployment rate 
is interpreted as a positive phenomenon. Another notable conclu-
sion from the conducted research was the demonstration that the 
Świętokrzyskie province, taking into account economic development, 
is guided by the policy of corporate social responsibility. Thanks to the 
chosen strategy, foreign corporations are willing to invest in economic 
projects, raising the value of production factors of individuals.

Keywords: tourism, Świętokrzyskie Voivodeship, economic develop-
ment, air quality, natural environment.

Rozwój regionalny określa się mianem pozytywnych procesów ilo-
ściowych i jakościowych w gospodarce. Pojęcie to można rozpatrywać 
w wielu aspektach. Niniejszy artykuł przedstawia analizę wzrostu war-
tości społeczno-ekonomicznej na przykładzie regionu świętokrzyskiego. 
Czynnikami wpływającymi na określenie stopnia rozwoju jednostki są 
m.in. możliwość uzyskania wykształcenia, lokalizacja, infrastruktura i in-
nowacje technologiczne. Województwo świętokrzyskie położone jest 
w południowej części centralnej Polski. Ze względu na swoją historię – 
zabór austriacki i usytuowanie należy do jednych ze słabiej rozwiniętych 
województw. Jego potencjał ukryty jest w bogatych zasobach natural-
nych zlokalizowanych na wyżynie Małopolskiej, w których skład wchodzą 
m.in. parki krajobrazowe i narodowe. Stopa bezrobocia w ujęciu dyna-
micznym ulegała deprecjacji, co interpretowane jest jako pozytywne zja-
wisko, które w przytoczonym przykładzie powiat ostrowiecki zawdzię-
cza wybudowaniu nowego kompleksu turystycznego. Województwo 
świętokrzyskie uwzględniając ekonomiczny rozwój kieruje się polityką 
społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki obranej strategii korpora-
cje zagraniczne chętnie inwestują w ekonomiczne projekty podnosząc 
wartość czynników wytwórczych jednostek.

Słowa kluczowe: turystyka, województwo świętokrzyskie, rozwój eko-
nomiczny, jakość powietrza.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.
Cytowanie: Dobrosielska S., (2019) Wybrane ekonomiczne aspekty rozwoju regionu na przykładzie województwa świętokrzyskiego, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” 
nr 1(32)/2019, s. 59-62, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-1-2019/RSK-1-2019-Dobrosielska-Wybrane-ekonomiczne-aspekty-rozwoju-regionu.pdf
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Według danych Raportu Diagnozy Społecznej 2015 dotyczącego 
warunków jakości życia Polaków, województwo świętokrzyskie osią-
gnęło jeden z niższych pułapów oceny i sklasyfikowane zostało w trze-
ciej z czterech możliwych grup (https://www.torun.pl/sites/default/
files/pictures/diagnoza_raport_2015.pdf 2019). Grupę pierwszą cha-
rakteryzowała najwyższa ocena, a grupę czwartą najniższa. W artykule 
przedstawiono wybrane czynniki ekonomiczne wpływające na rozwój 
województwa świętokrzyskiego. Na podwyższenie wskaźnika jakości 
życia i poprawy notowań regionu w przyszłości mogą wpłynąć nakłady 
finansowe na inwestycje w regionie. Mimo niskich notowań dotyczą-
cych diagnozy społecznej, województwo świętokrzyskie charakteryzuje 
najlepiej rozwinięty kompleks turystyczny w Polsce – Bałtowski Kom-
pleks Turystyczny, który dzięki zagospodarowaniu nieużytków obniżył 
wskaźnik bezrobocia w powiecie ostrowieckim. Kolejnym przykładem 
świadczącym o rozwoju regionu jest powstanie Kieleckiego Parku 
Technologicznego (dalej KPT), który dzięki połączeniu biznesu i nauki 
umożliwia rozpoczęcie działalności nowym podmiotom gospodarczym. 
Czynnikami decydującymi o rozwoju regionu są m.in. możliwość uzy-
skania wykształcenia, obniżenie stopy bezrobocia, wprowadzenie in-
nowacji, liczba nowo powstałych podmiotów gospodarczych i wskaźnik 
napływu turystów. Celem artykułu jest wskazanie czynników rozwoju 
woj. świętokrzyskiego poprzez pryzmat wybranych aspektów ekono-
micznych. Głównymi przesłankami decydującymi o poprawie sytuacji 
były: stopa bezrobocia, liczba turystów odwiedzających powiat, po-
ziom zanieczyszczenia powietrza oraz utworzenie nowych obiektów, 

które zagospodarowały niewykorzystane zdolności ekonomiczne regio-
nu. Do opracowania danych posłużyły metody statystyczne.

Rozwój regionalny

Rozwój regionalny to proces, dzięki któremu zauważyć można 
wzrost wartości ekonomicznej bądź społecznej badanej jednostki.  
G. Meier i J. Stigliz (2001: 26) określają rozwój regionalny jako nie tylko 
wzrost, ale i konieczność zmian, decydowanie o celu i realizacji go, co 
skutkuje przyrostem PKB per capita. P. Churski (2008: 18) przedsta-
wia rozwój regionalny jako: „ciąg ukierunkowanych i nieodwracalnych 
zmian w strukturze obiektu ujmowanego systemowo”. R. Bartkowiak 
(2003: 12) definiuje rozwój gospodarczy jako zmiany w gospodarce, 
poprawiające jej stan i warunki życia społeczności. Inną definicją roz-
woju regionalnego przedstawioną przez A. Pike jest porównanie go do 
cytatu Stowarzyszenia Samorządów Lokalnych Stanów Zjednoczonych. 
Według tego stanowiska uważa się, że rozwój gospodarczy opiera się 
przede wszystkim na społeczeństwie, które akceptując wzrost gospo-
darczy podnosi własną jakość życia (Pike, Rodrigez-Pose, Tomaney 
2006: 2). Z powyższych definicji wynika, że rozwój regionalny można 
określić mianem wzrostu istotności badanego obszaru. Rozpatrując 
problematykę rozwoju regionalnego z punktu widzenia konsumenta-
-mieszkańca regionu, im wyższy poziom prezentuje dany obszar, tym 
wyższy odsetek osób go zamieszkujących i ich satysfakcja. Analiza li-
teratury umożliwia określenie pytań istotnych dla tego zagadnienia, 
takich jak: co stanowi sukces i co wpływa na rozwój danych miejsco-
wości? (Pike, Rodrigez-Pose, Tomaney 2016: 4). Rozwój regionalny 
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moteli, hoteli, pensjonatów i uzdrowisk zwiedzający wybierają najczę-
ściej niewygórowany, trzygwiazdkowy standard. Grupa ta liczyła nie-
spełna czterdzieści procent wszystkich zwiedzających (Morąg 2018). 
Istotnym aspektem z punktu widzenia promocji i innowacyjności wo-
jewództwa jest podział turystów na polskich i zagranicznych. Z danych 
przedstawionych w raporcie Urzędu Statystycznego w Kielcach wyni-
ka, że województwo świętokrzyskie odwiedziło w 2017 roku 580,3 
tys. turystów, z czego 37,5 tys. stanowili turyści zagraniczni. Liczba 
odwiedzających pochodzących z zagranicy przedstawia wykres 1.

Wykres 1. Liczba turystów zagranicznych odwiedzających woj. świętokrzy-
skie w 2017 roku według miejsca pochodzenia

Francja
6%

Wielka Brytania
5%

Słowacja
4%

Szwecja
3%

Litwa
3%

Pozostałe
39%

Ukraina
15%

Niemcy
12%

Izrael
7%

Włochy
6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 2019.

Do przyczyn wysokiego wskaźnika napływu turystów do woj. 
świętokrzyskiego można zaliczyć m.in. szeroko promowane wydarzenia 
odbywające się w Amfiteatrze Kadzielnia tj. Festiwal Muzyki Tanecznej. 
Cykliczne imprezy w nowo wyremontowanym obiekcie, który może 
pomieścić aż 5 430 osób zwiększają aktywność turystów w regionie. 
Duża ilość wydarzeń organizowana w sezonie koncertowym zgroma-
dziła blisko 100 000 odwiedzających (https://kielce.tvp.pl/39765660/
ustalono-termin-festiwalu-muzyki-tanecznej-2019-czy-kadzielnia-pobi-
je-frekwencyjny-rekord 2019). Nieopodal centrum stolicy wojewódz-
twa świętokrzyskiego znajduje się podziemna trasa turystyczna zali-
czana do rezerwatu przyrody Kadzielnia. Z badań przeprowadzonych 
przez Ł. Cisło (2013: 17) wynika, że kielecki rezerwat Kadzielnia jest 
najbardziej rozpoznawalnym i reklamowanym rezerwatem w woje-
wództwie świętokrzyskim. W dobie wszechobecnych problemów z czy-
stością powietrza, ogromnego smogu nad miastami, region ten staje 
się niebywale atrakcyjny dla potencjalnych odwiedzających. Analiza 
danych dotyczących monitoringu powietrza pozwala wnioskować, że 
jednym z wielu czynników wpływających na popularność turystyczną 
województwa świętokrzyskiego jest niski, w porównaniu z największą 
Polską aglomeracją, poziom zanieczyszczenia powietrza (http://powie-
trze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/table/530/1/0 2019). Tury-
ści przybywający z Polskich metropolii cenią sobie doskonałą jakość 
powietrza, często korzystając z możliwości pobytu w miejscowościach 
uzdrowiskowych tj. np. Busko-Zdrój. Z danych Urzędu Statystycznego 
w Krakowie wynika, że w 2010 roku, tylko w Busku-Zdroju odnoto-
wano 25 209 odwiedzin kuracjuszy (https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/
gus/ZOS_Lecznictwo_uzdrowiskowe_w_Polsce_w_latach_2000-2010.
pdf 2019). Kompleks uzdrowiskowy zawdzięcza swoją popularność 
doskonale wyszkolonej kadrze medycznej, okulistycznej i jest jednym 
z lepszych ośrodków rehabilitacyjnych w Polsce. Kurort ten stał się tak 

oparty jest przede wszystkim na wprowadzeniu nowych technologii, 
udoskonalaniu lokalnego rynku i działań na rzecz środowiska natural-
nego. Czynnikami wpływającymi na rozwój regionalny są m.in.: lokali-
zacja, poziom kształcenia i możliwości uzyskania zawodu zaliczany do 
kapitału społecznego i ludzkiego oraz poziom bezrobocia jako jeden 
z istotniejszych wskaźników ekonomicznych (Legendijk, Cornford 2000: 
209). Rozwój regionalny jest ściśle połączony z rozwojem całego kra-
ju. Państwo odgrywa kluczową rolę w motywowaniu poszczególnych 
jednostek do rozwoju m.in. przez dotacje czy subwencje. Ph. Aydalot 
(1986) podkreślał, że: „rozwój endogeniczny jest fundamentalny dla 
osiągnięcia sukcesu przez społeczeństwo innowacyjne”. Kluczowym 
czynnikiem świadczącym o rozwoju w województwie świętokrzyskim 
jest obniżanie stopy bezrobocia. Poziom bezrobocia w Polsce w 2019 
roku jest najniższym porównując go w przeciągu ostatnich dziewiętna-
stu lat, tj. od roku 2000 (Yolcuk, Bas 2016: 20). Analiza tego wskaźnika 
to istotna czynność w rozważaniach dotyczących rozwoju regionalne-
go. Regiony wysokorozwinięte charakteryzuje niski stopień bezrobocia, 
ze względu m.in. na zaawansowane uprzemysłowienie. 

Charakterystyka województwa świętokrzyskiego
i czynniki rozwoju regionalnego

Województwo świętokrzyskie położone jest w południowej 
części centralnej Polski. Obszar województwa położony jest wzdłuż 
trzech wyżyn: Kieleckiej, Nidziańskiej i Przedborskiej, które tworzą 
trzy geograficzne krainy Gór Świętokrzyskich. Ich położenie i nieska-
zitelności natury przyciąga turystów z całej Polski i zagranicy do tej 
części kraju. 160 000 hektarów z obszarów zielonych województwa 
to obszary chronione m.in. przez zakwalifikowanie ich do Parków Na-
rodowych. Do takich terenów zaliczyć można m.in. Świętokrzyski Park 
Narodowy i osiem parków krajobrazowych (https://sites.google.com/
site/szkolnyprojekt222/polozenie-geograficzne 2019). Jest to jeden 
z wielu czynników, jakie wpływają na rosnącą popularność regionu 
świętokrzyskiego. Malownicze krajobrazy województwa z roku na 
rok zwiększają zainteresowanie turystów tym obszarem. Permanent-
nie rozwijający się region oferuje wiele atrakcji turystycznych, a jego 
naturalne uwarunkowania sprzyjają promocji zarówno w Polsce, 
jak i za granicą. Położenie województwa blisko dużych miast Polski, 
w niedalekiej odległości od granicy ze Słowacją i Ukrainą, powoduje 
wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Gospodarka oparta jest 
na przemyśle budowlanym, a przedsiębiorstwa z branży budowla-
nej należą do najbardziej znanych i cenionych w Polsce. Na swoim 
obszarze posiada czternaście placówek umożliwiających uzyskanie 
wyższego wykształcenia (http://www.rgsw.edu.pl/katalog-uczelni/
swietokrzyskie 2019). Wyróżnić należy zarówno uczelnie państwowe, 
jak i prywatne. Absolwenci kierunków technicznych znajdują zatrud-
nienie w międzynarodowych korporacjach na całym świecie. Istot-
nymi wskaźnikami określającymi poziom rozwoju turystyki regionu 
są wskaźniki rozwoju bazy noclegowej i punktów gastronomicznych. 
Urząd Statystyczny w Kielcach w 2017 roku odnotował 1,9% wzrost 
liczby udzielonych noclegów w stosunku do 2016 roku. Turyści mimo 
możliwości skorzystania z noclegów w wielu obiektach w 2017 roku 
nie mogli liczyć na usługi w obiektach o wysokim standardzie (co naj-
mniej cztery gwiazdki). Wskaźnik baz noclegowych wykazuje, że 16,6 
tys. miejsc noclegowych, co stanowi jedynie 39% obiektów, może 
wskazywać wysoki, czterogwiazdkowy standard. W bogatej ofercie 
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koncepcji wywodzącej się z CSR, skutkując zmniejszeniem stopy bez-
robocia, co zostało przedstawione na wykresie 2.

Tabela. Liczba turystów odwiedzających gminę Bałtów oraz miejsc noclego-
wych w latach 2005-2016

Rok
Liczba 

turystów 
[w tys.]

Przyrost turystów 
odwiedzających gminę Bałtów 

[r/r]

Liczba miejsc 
noclegowych

2005 80 - bd.
2006 108 1,35 bd.
2007 250 2,31 bd.
2008 360 1,44 40
2009 498 1,38 31
2010 320 0,64 30
2011 325 1,01 33
2012 360 1,10 49
2013 310 1,03 49
2014 300 0,96 49
2015 320 1,06 56

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 2019.

Wykres 2. Stopa bezrobocia w latach 2005-2016 w %
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 2019.

Stopa bezrobocia to jeden z podstawowych wskaźników makro-
ekonomicznych (Pasierbek 2014). Województwo świętokrzyskie ze 
względu na swoje położenie, historię i wysoko rozwinięty przemysł 
rolniczy od wielu lat charakteryzowała wyższa stopa bezrobocia. Wie-
le powiatów posiadało rekordowo niski wskaźnik oscylujący w gra-
nicach 5%. Wspomniany wyżej przykład Uzdrowiska w Busku-Zdroju 
znajdującego się w powiecie buskim, w którym stopa bezrobocia 
osiągnęła poziom 4,6%, czy Miasta Kielce znajdującego się na teryto-
rium województwa świętokrzyskiego – 2,5% (Wojewódzki Urząd Pracy 
w Kielcach 2018). Powiat ostrowiecki, w którym znajduje się Bałtowski 
Kompleks Turystyczny od lat wyróżniał się podwyższoną stopą bezro-
bocia w stosunku do całego województwa. Uruchomienie inwestycji, 
napływ kapitału i turystów umożliwił wyrównanie niedoboru popytu 
na pracę. Choć w dalszym ciągu w powiecie ostrowieckim jest pod-
wyższona stopa bezrobocia, należy podkreślić, że bez napływu tury-
stów i utworzenia nowych miejsc pracy Bałtów cechowałby się jeszcze 
wyższym wskaźnikiem bezrobocia. Podstawą do uznania województwa 
świętokrzyskiego za ekonomicznie rozwiniętą część Polski jest wyka-
zanie procesów uprzemysłowienia regionu. Do czynników wpływają-
cych na to określenie można zaliczyć wybudowanie Kieleckiego Parku 
Technologicznego. KPT to jedno z największych przedsięwzięć realizo-
wanych przez Miasto Kielce. Idea powstania parku zapoczątkowana 
została w 2006 roku, poprzez dokument Strategia dla miasta Kielce 
2007-2020, a jego powołanie nastąpiło w 2008 roku przy pomocy śro-
dowisk biznesowych i naukowych (http://www.technopark.kielce.pl/
pl/o_kpt/historia 2019). Istotą parków naukowo-technologicznych jest 
promocja gospodarki oparta na transferze nowych technologii, pro-

popularny, że skonsolidowano kilka ośrodków w jedną spółkę akcyjną 
o nazwie Uzdrowisko Busko-Zdrój SA. Przychody spółki w 2017 roku 
wynosiły 80 mln zł, co w porównaniu z 2016 rokiem wykazuje 109,73% 
większą wartość (https://www.pb.pl/gazele/gazela/18074 2019). 
Głównym źródłem przychodów są wykonywane w lecznicach zabiegi, 
których koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia i prywatny kapitał 
odwiedzających sanatoria. Uzdrowisko prowadzi również dodatkowe 
działalności, jakimi są produkcja i sprzedaż dermokosmetyków i wody 
mineralnej „Buskowianka-Zdrój”. Dystrybucja wody mineralnej opa-
trzonej nazwą miejscowości zwiększa zainteresowanie potencjalnych 
klientów promując leczniczą miejscowość w większej części Polski. Ko-
lejnym kryterium, na podstawie którego można oceniać ekonomicz-
ny wzrost wartości turystycznej województwa jest liczba dostępnych 
punktów gastronomicznych. Atrakcyjność bazy noclegowej podnosi 
możliwość skorzystania z usług gastronomicznych. Urząd Statystyczny 
w Kielcach podał, że na dzień 31 lipca 2017 roku w obiektach nocle-
gowych w 204 placówkach można było skorzystać z oferty żywienia. 
Analizując powyższe wartości w stosunku do roku 2016 roku odnoto-
wano spadek o 1,9 p.p. Ponad połowa placówek w 2017 roku (64%) 
zlokalizowana była w hotelach, a pozostała część w barach i stołów-
kach (36%). Mimo spadku wskaźnika dogłębna analiza oparta na infor-
macji o preferencjach noclegowych – częściej wybierana oferta trzy-
gwiazdkowego hotelu, połączona z informacją o zwiększeniu się 4,8 
p.p. punktów gastronomicznych zlokalizowanych w hotelach informuje 
o dobrym kierunku ich rozwoju (Morąg 2018). Przykładem idealnie 
wpisującym się w tematykę pracy jest Bałtowski Kompleks Turystyczny. 
Swoją działalność prowadzi od 2004 roku, nieustannie powiększając 
ofertę turystyczną. Wczasowicze mogą skorzystać ze zwiedzania m.in. 
Parku dinozaurów, rozrywki czy Muzeum Jarskiego. Powierzchnia 
kompleksu wynosi ok. 100 hektarów, a według statystyk w 2013 roku 
odwiedziło go ok. 320 tys. turystów. Jest to przykład jednego z naj-
większych parków rozrywki w Polsce (Kruczek 2014). Zagospodarowa-
nie blisko 100 hektarów ziemi w miejscowości z brakiem perspektyw 
rozwoju ekonomicznego pobudziło gospodarkę Bałtowa tworząc nowe 
miejsca pracy, zmniejszając stopę bezrobocia. Wzrost liczby odwiedza-
jących turystów doprowadził do utworzenia kilku gospodarstw agro-
turystycznych, których właścicielami są osoby zamieszkujące gminę 
Bałtów. Zależności te przedstawia tabela 1. W latach 2005-2015 licz-
ba osób odwiedzających gminę Bałtów wzrosła blisko czterokrotnie. 
Wraz z nimi pojawiły się miejsca noclegowe, w których turyści mogą 
skorzystać z opcji wyżywienia lokalnymi specjałami. Istotnym czynni-
kiem podnoszącym atrakcyjność kompleksu jest możliwość noclegu 
w gospodarstwach agroturystycznych, w których sukcesywnie wzrasta 
liczba miejsc noclegowych. Tak liczny napływ zarówno kapitału z dota-
cji i subwencji państwowych, jak i korzystanie z funduszy unijnych spra-
wił, że stopa bezrobocia w gminie Bałtów w latach 2005-2016 spadła 
z 29% do 14,5% (http://ostrowiecki.eu/wp-content/uploads/2018/01/
Program-Rozwoju-Turystyki-i-Promocji-Powiatu-Ostrowieckiego.pdf 
2019). Był to rekordowy spadek wskaźnika w skali krajowej w tak krót-
kim okresie. W ciągu 11 lat wskaźnik ten spadł o 11,2 p.p. Aktywiza-
cja biernych zawodowo należy do zadań części ekonomii społecznej. 
Oznacza to, że oprócz maksymalizacji zysku Bałtowski Kompleks Tury-
styczny skupia swoje działania na lokalnej społeczności. Jest to jeden 
z elementów społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate 
Social Responsibility – CSR), którym często mogą chwalić się ogromne 
korporacje (Carroll 1999: 268). Strategia Bałtowa oparta została na 
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mocji i wspieraniu przedsiębiorczości i innowacji. Innowacje wdrożone 
dzięki specjalistycznym badaniom naukowym promują często region 
nie tylko w zasięgu krajowym, ale często również i zagranicznym (Mi-
nisterstwo Gospodarki 2019). Idea KPT zamknięta jest w przepływie 
informacji technicznych i naukowych. Najemcy lokali mogą liczyć rów-
nież na pomoc w pozyskaniu finansowania zewnętrznego poszczegól-
nych projektów (KPT 2012: 4). Parki technologiczne są swego rodzaju 
łącznikiem między nauką a biznesem, pełnią istotną rolę w przemyśle 
gospodarczym. Są jednym z czynników wpływających na rozwój gospo-
darczy regionu, ponieważ umożliwiają realizację pomysłu w sprawnie 
działający biznes. Wsparcie, jakie oferują nowo powstałym przedsię-
biorstwom odzwierciedlają statystyki. Część z 5 279 nowo zarejestro-
wanych przedsiębiorstw w województwie świętokrzyskim w 2018 roku 
powstało dzięki pomocy KPT (https://www.coig.com.pl/nowe-firmy-
-Kielce_rejestr_ceidg_krs_2017_2016_swietokrzyskim.php 2019).

Podsumowanie 

Województwo świętokrzyskie to malowniczy, nieskażony teren 
bogaty w wiele atrakcji turystycznych. Ekonomiczna rola turystyki 
odgrywa bardzo dużą rolę dla wielu poszczególnych regionów. Ro-
snący wskaźnik udzielonych noclegów, wraz z rozwijającymi się kom-
pleksami turystycznymi polepszyły sytuację słabo rozwijających się 
powiatów. Zmniejszony wskaźnik punktów gastronomicznych, należy 
interpretować jako pozytywne zjawisko, ponieważ skłonił on właści-
cieli hotelów do dostosowania ich do potrzeb zwiedzających. Należy 
jednak podkreślić pozytywne przesłanki świadczące o rozwoju regio-
nu. Jednym z nich są przytoczone powyżej przykłady Buska-Zdroju, 
Bałtowa czy Kieleckiego Parku Technologicznego. Udowadniają one, 
że dobry pomył, zagospodarowanie kapitału i sprawne zarządzanie 
jednostką mogą generować korzyści zarówno dla przedsiębiorstwa, 
jak i społeczeństwa. Każda z wyżej wymienionych jednostek znana jest 
ze swojej działalności nie tylko w całej Polsce, ale i na świecie. W ni-
niejszym artykule ze względu na mnogość czynników ekonomicznych 
nie ujęto wszystkich, które mają wpływ na rozwój regionu. Wybór 
pozostałych przesłanek może stanowić przedmiot dalszych rozważań 
naukowych w przedstawionej tematyce. 
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Racjonalność wyboru kierunku studiów
w kontekście zapotrzebowania na rynku pracy

Rationality of choosing the field of study 
in the context of the demand on the labour market

The article describes the theory of recruiters’ rational choice, 
which in its decision is guided by the benefit of finding a job after 
graduation. To achieve this goal, recruiters should choose field of 
study that combine with deficit or equilibrium jobs. The article uses 
data from the report of The Ministry of Science and Higher Education 
regarding the most frequently selected fields of study. Then, they are 
compared with data related to the labor market demand coming from 
reports of the Central Statistical Office and from the Occupation Ba-
rometer. A comparative analysis of candidates’ choice for studies with 
demand in the labor market allowed to determine the rationality of 
recruiters in each field of study.

Keywords: rationality, higher education, labor market.

W artykule przyjęto teorię racjonalnego wyboru kandydata na 
studia, który w swojej decyzji kieruje się korzyścią, jaką jest znalezienie 
pracy po zakończeniu nauki. Do osiągnięcia tego celu osoby rekrutujące 
powinny wybierać kierunki, które łączą się z zawodami deficytowymi 
bądź będącymi w równowadze. W artykule wykorzystano dane pocho-
dzące z raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące 
najczęściej wybieranych kierunków studiów, które porównano z danymi 
związanymi z zapotrzebowaniem rynku pracy pochodzącymi z raportów 
Głównego Urzędu Statystycznego oraz Barometru Zawodów. Analiza 
porównawcza wyborów kandydatów na studia z popytem na rynku 
pracy pozwoliła na określenie racjonalności osób rekrutujących na po-
szczególne kierunki.

Słowa kluczowe: racjonalność, szkolnictwo wyższe, rynek pracy.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
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Wybór ścieżki kariery, z którym mierzą się absolwenci szkół 
średnich, jest jednym z najważniejszych wyborów. Od niego zależy 
sukces w pracy, wynagrodzenie, byt oraz zadowolenie z życia. Nie 
dziwi zatem fakt, że młodzi ludzie, kończący liceum lub technikum 
mają problemy z podjęciem decyzji odnośnie przyszłości zawodowej 
(Jarecki 2008). Zarówno zakończenie nauki, łączące się z wczesną 
aktywnością na rynku pracy oraz chęć studiowania i ciągłego zdo-
bywania wiedzy, mają swoje indywidualnie uwarunkowane motywy. 
Absolwenci szkół średnich decydujący się na studiowanie, wybór 
kierunku argumentują kilkoma czynnikami: własnymi zainteresowa-
niami, możliwością rozwoju, wysokim wynagrodzeniem oraz dosto-
sowaniem do aktualnych potrzeb rynku pracy (Jarecki 2008). Każdy 
z tych motywów ma dla poszczególnych jednostek inną wagę: dla 
niektórych osób bardziej liczy się chęć rozwoju i doskonalenia, a dla 
innych ważniejszą rolę odgrywa zapewnienie dobrej pracy. Na racjo-
nalność decyzji podejmowanych przez osoby kończące szkoły śred-
nie wpływają zmiany dotyczące rynku pracy. Elastyczność podaży 
pracy jest w literaturze określona jako wrażliwość pracowników na 
zmiany rynku pracy oraz zdolność dostosowania się do jego aktu-
alnych potrzeb (Jadamus-Hacura, Melich-Iwanek 2015). Biorąc pod 
uwagę fakt, że na większości kierunków studiów występuje większa 
podaż od rynkowego zapotrzebowania, pracodawcy mają możliwość 
wyboru najlepszych specjalistów (Buchner-Jeziorska 2011). Jest to 
jedna z podstawowych determinant wyboru odpowiedniego kierun-
ku studiów, na który rynek pracy aktualnie zgłasza popyt. Kandyda-
ci rekrutujący na uczelnie wyższe podczas dokonywania racjonalne-
go wyboru, powinni dokładnie przeanalizować aktualne zapotrzebo-
wanie przedsiębiorstw. Celem artykułu jest zbadanie racjonalności 
dotyczącej wyboru kierunku studiów w kontekście aktualnego za-

potrzebowania na specjalistów. Do opisu i analizy sytuacji posłużo-
no się wybranymi danymi pochodzącymi z baz danych Głównego 
Urzędu Statystycznego, Barometru Zawodów, Organizacji Współpra-
cy Gospodarczej i Rozwoju oraz z badań i raportów opublikowanych 
przez Centrum Badania Opinii Społecznej, Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości, i Pew Research Center. W artykule posłużono 
się częściową kwerendą literaturową odnoszącą się do przedmiotu 
pracy, jak również analizą porównawczą i opisową.

Racjonalność wyboru przyszłego studenta

Wybierając naukę na uczelniach wyższych, przyszli absolwen-
ci muszą zwrócić uwagę na to, że po skończonych studiach będą 
musieli wpasować się w warunki panujące na rynku pracy (Pujer 
2016). Nie każdy kierunek zapewni im pracę, gdyż zapotrzebowa-
nie na pracowników różni się między branżami. Decyzje przez nich 
podejmowane powinny być racjonalne i dostosowane do aktual-
nego zapotrzebowania i zmian na rynku pracy. „Mówimy, że ktoś 
jest racjonalny, kiedy (…) korzyści [jego działania] przewyższają 
koszty” (Frank 2007). Ta ekonomiczna teoria racjonalności została 
uzupełniana przez dwie dodatkowe definicje. Pierwsza z nich głosi, 
że racjonalna jednostka uwzględnia tylko własne korzyści i koszty, 
natomiast druga jest oparta na skutecznym działaniu ludzi w racjo-
nalnym dążeniu do celu (Frank 2007). W ramach artykułu została 
przyjęta teoria racjonalnego wyboru kandydata na studia, kierujące-
go się w decyzji własną korzyścią, którą jest uzyskanie pracy w swo-
jej specjalności. W celu zbadania racjonalnego wyboru kandydata 
na studia wyższe, którym jest wybór kierunku zapewniającego zna-
lezienie miejsca na rynku pracy, należy najpierw przyjrzeć się danym 
dotyczącym zgłoszeń na kierunki studiów. Wykres 1 ukazuje 10 kie-
runków, na które w roku akademickim 2018/2019 pojawiło się naj-
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więcej chętnych. Wśród nich znajdują się: informatyka, zarządzanie, 
psychologia, ekonomia, prawo, finanse i rachunkowość, automatyka 
i robotyka, budownictwo, pedagogika oraz logistyka. Na wykresie 
1 da się zauważyć prawie dwukrotną przewagę liczby zgłoszeń na 
studia informatyczne nad liczbą kandydatów na pozostałe kierunki. 
Prawdopodobnie jest to spowodowane Rewolucją 4.0 i związany-
mi z nią zmianami, które zostaną opisane w dalszej części pracy. 
Natomiast część pozostałych kierunków studiów związana jest z za-
wodami, które określane są często jako „zawody przyszłości”. Być 
może właśnie to jest przyczyną takich wyborów osób rekrutujących.

Wykres 1. Liczba zgłoszeń na kierunki studiów stacjonarnych pierwszego 
stopnia i jednolitych magisterskich na rok akademicki 2018/2019
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji o wynikach rekruta-
cji na studia na rok akademicki 2018/2019 w uczelniach nadzorowanych 
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego [18.06.2019].

Zmienność rynku pracy

Heraklit z Efezu mówił: „Jedyną stałą rzeczą jest zmiana”. Zmiany 
towarzyszą wszystkiemu, co nas otacza: naszemu środowisku, życiu 
codziennemu a także zawodowemu. W dobie globalizacji jesteśmy 
w stanie zaobserwować, jak zmienia się rynek pracy. Rewolucja tech-
nologiczna i towarzyszące jej przeobrażenia dotykają wielu zawo-
dów i jedyne, co potencjalni pracownicy są w stanie zrobić, to dosto-
sować się do narzuconych przez rynek warunków. Rewolucja techno-
logiczna (zwana również Industrie 4.0) odgrywa w dzisiejszym świecie 
ogromną rolę i dotyczy wielu zmian. Łączy się między innymi z nowo-
czesną i bezpośrednią komunikacją między urządzeniami, która pro-
wadzi do automatyzacji procesów produkcyjnych bez ingerencji czło-
wieka. Mówi się także o zbliżającej się piątej rewolucji technologicz-
nej, która będzie związana z rozpowszechnieniem robotów i sztucznej 
inteligencji (Furmanek 2018). Te i inne innowacyjne rozwiązania mają 
wpływ na sytuacje zawodowe wielu osób. Wolny rynek wypiera część 
zawodów, które z punktu widzenia dzisiejszego świata stają się zbęd-
ne oraz przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy w innych 
branżach. Taka alokacja zasobu siły roboczej budzi niepokój wśród 
pracowników, którzy obawiają się, że rewolucja technologiczna okaże 
się w przyszłości przyczyną utraty przez nich pracy. Według badania 
przeprowadzonego przez Pew Research Center w 2018 roku, 24% Po-
laków jest pewnych, a 55% uważa za prawdopodobne, że w ciągu 50 
lat roboty zastąpią ludzi w części zawodów (https://www.pewrese-
arch.org/global/2018/09/13/in-advanced-and-emerging-economies-
-alike-worries-about-job-automation/ 2019). Pracownicy muszą być 
elastyczni wobec wyzwań związanych ze zmianami na rynku pracy, 
ponieważ część zdobytych dotychczas umiejętności może okazać 

się nieprzydatna. W raporcie przedstawionym przez PARP, 58% ba-
danych osób twierdzi, że zdobyte do tej pory umiejętności nie będą 
przydatne na zdominowanym przez technologię rynku pracy. Da się 
wysnuć wniosek, że przekwalifikowanie będzie dotyczyć wielu zawo-
dów, jednak będzie przebiegać w różnym tempie, które będzie zale-
żeć od charakterystyki branży. Ze zmianami technologicznymi łączy 
się także presja – 61% badanych uważa, że odczuwa presję związaną 
z przekształceniami rynku pracy (Raport PARP 2019). Zmiany te są 
przez prawie 80% Polaków uważane za pozytywne.

Rynek pracy w Polsce

Popyt na pracę jest w ekonomii określany jako zapotrzebowanie 
przedsiębiorstw na pracowników (Samuelson, Nordhaus 2017). Jest 
on uzależniony między innymi od wydajności siły roboczej, postępu 
technologicznego czy stanu obecnej koniunktury (Gaweł 2004). Pod 
koniec I kwartału br. liczba wolnych miejsc na polskim rynku pracy 
równała się 142,5 tys. i była większa od stanu na koniec IV kwarta-
łu 2018 roku o 2,3% (https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-
-pracy/popyt-na-prace/ 2019). Pracownicy są zatem w bardzo dobrej 
sytuacji, którą odzwierciedla również malejąca od 2013 roku stopa 
bezrobocia przedstawiona na wykresie 2. Pozytywna sytuacja poten-
cjalnych pracowników przejawia się również we wzrastającej liczbie 
nowo utworzonych i spadającej liczbie zlikwidowanych miejsc pracy. 
Wykres 3 przedstawia różnicę między nimi, która od 2009 roku staje 
się coraz większa, co świadczy o rozroście rynku pracy.

Wykres 2. Relacja między stopą bezrobocia a tempem wzrostu PKB w Polsce 
w latach 1991-2018
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i OECD 2019.

Wykres 3. Liczba nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc w pracy w Pol-
sce w latach 2008-2017
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych 
(GUS) 2019.
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Należy jednak pamiętać, że korzystne dla pracowników i praco-
dawców warunki są związane z aktualnym stanem gospodarki. Na 
poziom bezrobocia i całokształt rynku pracy wpływa głównie wzrost 
gospodarczy; w okresie dobrej koniunktury produkcja krajowa wzra-
sta, co powoduje spadek liczby osób niezatrudnionych. Warto mieć 
zatem na uwadze fakt, że dobra sytuacja na rynku pracy jest uza-
leżniona od wahań cyklu koniunkturalnego. Wykresy 2 i 3 przedsta-
wiają również negatywne stany rynku pracy. Jednym z najbardziej 
dotkliwych momentów w ostatnich latach był 2009 rok, w którym 
w Polsce miał miejsce kryzys. Nastąpił wówczas znaczny wzrost 
stopy bezrobocia w porównaniu z rokiem poprzednim, który mógł 
zostać spowodowany wysoką liczbą zlikwidowanych miejsc pracy. 

Zapotrzebowanie na pracę 
w wybranych sekcjach PKD

Największe zapotrzebowanie na pracę (wiążącą się głównie 
z ukończeniem studiów wyższych) w poszczególnych sekcjach PKD 
zostało przedstawione w tabeli 1. Okazuje się, że najwięcej, bo aż 
26 tys., pracowników potrzebnych jest w budownictwie. Wynika 
to między innymi z rosnącej liczby ogłaszanych przetargów, które 
powodują coraz większe zapotrzebowanie zarówno na pracowni-
ków fizycznych, jak i na specjalistów w branży. W 2018 roku wśród 
pracowników w budownictwie odnotowano większy udział osób 
z wykształceniem średnim bądź wyższym od osób z wykształce-
niem podstawowym lub zawodowym (https://www.muratorplus.
pl/ 2019). Kolejne sekcje PKD, wśród których występuje duża liczba 
wolnych miejsc pracy, dotyczą informacji, finansów, nieruchomości, 
działalności naukowej, administracji, edukacji i opieki zdrowotnej.

Tabela 1. Liczba wolnych miejsc pracy (w tys.) w I kwartale 2019 roku

Sekcje PKD Ogółem Sektor 
publiczny

Sektor 
prywatny

Budownictwo 26,0 0,3 25,7

Informacja i komunikacja 6,7 0,1 6,6

Działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa 1,9 0,3 1,6

Obsługa rynku nieruchomości 1,5 0,3 1,2

Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna 8,0 0,4 7,6

Administrowanie i działalność 
wspierająca 5,8 0,0 5,8

Administracja publiczna i obrona 
narodowa 6,3 6,3 0,0

Edukacja 2,6 1,7 0,9

Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna 6,0 4,3 1,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu GUS 2019.

Deficyty i nadwyżki zawodów

Dany zawód zostaje zaliczony do grupy zawodów deficytowych, 
nadwyżkowych bądź zawodów w równowadze, gdy ma taki charakter 
w przynajmniej połowie powiatów. W ostatnich latach nastąpił wzrost 
liczby zawodów deficytowych, co przedstawia wykres 4. Według ra-
portu Barometr Zawodów 2018, nadzorowanego przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej, przedsiębiorstwami narażonymi na pro-
blem deficytu zawodów (wiążący się z posiadaniem wykształcenia 

wyższego) były te związane z finansami i księgowością, z branżą IT 
oraz z opieką zdrowotną. Do zawodów nadwyżkowych zaliczono 
natomiast ekonomistów, pedagogów, filozofów, historyków, polito-
logów i kulturoznawców. Jako przyczynę nadwyżki specjaliści uznali 
zbyt ogólny charakter kształcenia oraz nieodpowiednie przygotowa-
nie studentów do pracy, a także niewłaściwy wybór kierunku studiów 
(Raport Barometr Zawodów 2018, 2017). W bieżącym roku (2019) 
prognozy dotyczące zawodów związanych z najczęściej wybierany-
mi kierunkami studiów kształtowały się następująco: do zawodów 
w równowadze zostali zaliczeni informatycy, specjaliści ds. zarządza-
nia, prawnicy, inspektorzy nadzoru budowlanego, technicy budow-
nictwa, psycholodzy i psychoterapeuci (w dwóch województwach dla 
tych zawodów wystąpił deficyt), specjaliści w dziedzinie automatyki 
i robotyki (deficyty w czterech województwach), pedagodzy (deficyt 
w pięciu województwach), spedytorzy i logistycy (deficyt w sześciu 
województwach). Największy deficyt ukształtował się w zawodach 
związanych z rachunkowością: pracownicy ds. rachunkowości i księ-
gowości stanowią deficyt w dziewięciu województwach, natomiast 
samodzielni księgowi w trzynastu. Jedynymi specjalistami spośród 
zawodów nadwyżkowych są ekonomiści (nadwyżka w jedenastu wo-
jewództwach) (Raport Barometr Zawodów 2019, 2018).

Wykres 4. Udział zawodów nadwyżkowych i deficytowych w Barometrze 
zawodów w latach 2016-2018

2016 2017 2018
9% 14% 16%

 Równowaga
 Nadwyżka
 Deficyt

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Barometr Zawodów 2018, 
nadzorowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2019.

Podsumowanie

W pracy przedstawiono teorię racjonalnego wyboru kandydata 
na studia, który podejmując decyzję, kieruje się korzyścią, jaką jest 
znalezienie miejsca na rynku pracy. Poprzez porównanie najczęściej 
wybieranych kierunków studiów z zapotrzebowaniem rynku pracy, 
da się stwierdzić, że: 1/ nie każdą osobę rekrutującą na studia cha-
rakteryzuje racjonalność. Część osób podejmuje decyzje ze względu 
na własne zainteresowania, które nie zawsze są w stanie zapewnić 
jednostce pracę; 2/ za szczególnie racjonalnych można uznać kan-
dydatów na kierunek finanse i rachunkowość, którzy w przyszłości 
mogą uzupełnić wolne miejsca pracy w zawodach związanych z tą 
specjalnością; 3/ racjonalne są również osoby rekrutujące na inne 
kierunki, związane z zawodami będącymi w równowadze, czyli na 
informatykę, zarządzanie, prawo, budownictwo, psychologię, auto-
matykę i robotykę, pedagogikę oraz logistykę; 4/ do osób nieracjo-
nalnych zaliczani są przede wszystkim studenci ekonomii. Jest to kie-
runek zajmujący 5. miejsce pod względem najczęściej wybieranych 
kierunków, mimo że zawód ekonomisty jest jedynym zawodem nad-
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wyżkowym w Polsce. Należy jednak pamiętać, że sytuacja na rynku 
pracy jest uzależniona od aktualnego stanu koniunktury oraz zmian 
dotyczących rewolucji technologicznej, toteż zapotrzebowanie 
przedsiębiorstw na pracowników może w przyszłości ulec zmianie.
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Lokalizacja urzędów gmin a świadomość znaczenia 
kapitału intelektualnego

Location of municipal offices 
and awareness of the importance of intellectual capital

The awareness of the importance of intellectual capital in the 21st 
century has become a necessity of every organization. It is important to 
first notice it, to make it aware of its existence, to continue to be able 
to transform it into a significant development factor through a specific 
set of actions. The key competence of all local government entities in 
this area should be the launch of intangible, invisible potential, which 
is hidden in the whole commune. The significance of this material is 
increasing, as it is difficult to discern today the special possibilities of 
directing or strengthening the position of municipal commune offices 
in the local environment only on the basis of financial potential. Actual-
ly, “marked” intellectual capital may turn out to be the key competence 
of rural municipal offices. Therefore, it seems reasonable to start a dis-
cussion on determining the importance of intellectual capital to the 
conditions for the functioning of municipal offices.

Keywords: intellectual capital, commune office, location.

Świadomość znaczenia kapitału intelektualnego w XXI wieku stała 
się koniecznością każdej organizacji. Ważne jest, by najpierw go do-
strzec, uświadomić sobie jego istnienie, by dalej móc poprzez określo-
ny zbiór działań próbować przekształcać go w istotny czynnik rozwoju. 
Kluczową kompetencją wszystkich podmiotów samorządowych w tym 
obszarze powinno być uruchomienie niematerialnego, niewidzialnego 
potencjału, który ukryty tkwi w całej gminie. Znaczenie tego materiału 
wzrasta, ponieważ trudno jest dziś dostrzec szczególne możliwości kie-
rowania czy umacniania pozycji urzędów gmin wiejskich w otoczeniu 
lokalnym tylko na gruncie potencjału finansowego. Właściwie kapitał 
intelektualny może okazać się kluczową kompetencją urzędów gmin 
wiejskich. Zasadne wydaje się zatem podjęcie dyskusji nad określeniem 
znaczenia kapitału intelektualnego do warunków funkcjonowania urzę-
dów gmin.

Słowa kluczowe: kapitał intelektualny, urząd gminy, lokalizacja.

Typ artykułu: komunikat o wynikach badań.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.
Cytowanie: Dybioch A., (2019) Lokalizacja urzędów gmin a świadomość znaczenia kapitału intelektualnego, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr 1(32)/2019,  
s. 67-70, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-1-2019/RSK-1-2019-Dybioch-Lokalizacja-urzedow-gmin-kapital-intelektualny.pdf
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Pojęcie kapitału intelektualnego istnieje od ponad pięćdziesię-
ciu lat, zatem dorobek literatury w tym obszarze jest całkiem spory. 
Powstało wiele publikacji rozszerzających podstawy teoretyczne 
w tej dziedzinie. Jednakże, mimo dość dużego dorobku nauko-
wego, to w codziennym zastosowaniu widać sporą różnorodność 
w nazewnictwie, percepcji znaczenia tego kapitału i zarządzania nim 
w zależności od dziedziny czy też lokalizacji geograficznej. Według G. 
Urbanka kapitał intelektualny to „suma wiedzy, jaką posiadają ludzie 
tworzący organizację, umożliwiająca przekształcenie jej zasobów na 
mierzalną wartość finansową przedsiębiorstwa”. Pojęcie to obej-
muje więc ogół wzajemnych zależności pomiędzy poszczególnymi 
jego elementami składowymi oraz całokształt przepływów wiedzy 
między nimi, w postaci procesów generowania, pozyskiwania, prze-
kształcania gromadzenia wiedzy, jak i ich rezultaty, czyli własność 
intelektualną (Urbanek 2011: 12-15). Natomiast J. Fazlagić kapitał 
intelektualny organizacji określa jako „sprawność w racjonalnym 
gospodarowaniu zasobami intelektualnymi pracowników, uzyski-
waniu efektów synergii dzięki elementom struktury wewnętrznej 
organizacji oraz tworzeniu nowych i skorzystaniu z faktycznych 
szans znajdujących się w otoczeniu organizacji, tj. jej strukturze ze-
wnętrznej. W warunkach dużej zmienności otoczenia wartość ka-
pitału intelektualnego znajduje się w stanie równowagi nietrwałej. 
W związku z tym kapitał intelektualny może być zarówno ‘mieczem’, 
służąc do zwiększania wartości organizacji, jak i ‘tarczą’, służąc do 
zapobiegania spadkowi jej wartości” [http://www.oecd.org/edu/
imhe/35322785.pdf  2016]. Koncentracja na kapitale intelektual-
nym ma swoje podstawy w działaniach, które miały spowodować 
wzrost wartości organizacji. Obserwatorzy rynku zauważyli zjawisko 
odnoszące się do tego, że o wartości organizacji w coraz mniejszym 

zakresie decydowały zasoby materialne. Tym zasobem, którego 
udział miał większe znaczenie, były wykorzystywane przez nich za-
soby niematerialne, czyli posiadany kapitał intelektualny. 

Znaczenie kapitału intelektualnego 
w wiejskich urzędach gmin

Świadomość znaczenia kapitału intelektualnego jest swe-
go rodzaju warunkiem wstępnym dla pojawienia się konkretnych 
działań sprzyjających jego rozwojowi. Tak jak wyższe wykształcenie 
rodziców ma pozytywny wpływ na aspiracje edukacyjne ich dzieci, 
tak świadomość znaczenia aktywów niematerialnych dla rozwoju 
gminy wiejskiej powinna mieć pozytywny wpływ na ich rzeczywisty 
rozwój. Z drugiej strony niski poziom świadomości znaczenia kapi-
tału intelektualnego powinien skutkować odpowiadającą mu niską 
hierarchią znaczenia aktywów niematerialnych i materialnych. Uza-
sadniając wybór tego tematu, autorka chce podkreślić, że procesy 
decydujące o rozwoju społeczno-gospodarczym Polski skupiają się 
przede wszystkim w ośrodkach silniej zurbanizowanych, gdzie nie 
występują bariery dostępu do infrastruktury, a wysoko wykwalifiko-
wane zasoby ludzkie mają do niej powszechny dostęp i mogą z niej 
efektywnie korzystać. Te zależności decydują o tym, że obszary wiej-
skie mają mniejsze możliwości rozwojowe niż ośrodki miejskie. De-
faworyzacja zasobów intelektualnych na wsiach spowodowana jest 
wieloma negatywnymi czynnikami, wśród których należy wymienić: 
słabo rozwinięte gospodarstwa rolne, duża ilość osób pracujących 
w rolnictwie oraz niewielką liczbę innych miejsc pracy, słaby poziom 
wykształcenia, niską świadomość korzyści płynących z wykształce-
nia, trudności w dostępie do infrastruktury społecznej, edukacyjnej 
i kulturalnej. Wymienione powyżej czynniki powodują zmniejszenie 
solidarności, zaufania społecznego, rodzą poczucie niesprawiedliwo-
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ści, stają się przyczyną konfliktów społecznych. Niwelowanie różnic 
w poziomie życia społeczeństwa jest jednym z podstawowych wy-
znaczników awansu gospodarczego i społecznego kraju. Działania 
te wymagają wykorzystania różnorodnych czynników. Wśród nich 
jednym z bardziej znaczącym jest opisywany w niniejszym artykule 
kapitał intelektualny. 

Wpływ lokalizacji urzędów gmin na świadomość 
znaczenia kapitału intelektualnego

Krytyczna analiza dostępnych źródeł literaturowych pozwala 
wysunąć wnioski, że kapitał intelektualny w wielu urzędach gmin 
wiejskich jest jeszcze kapitałem „uśpionym”, co widać po małej ak-
tywności gospodarczej tych terenów. Znalezienie właściwych metod 
aktywizacji tych obszarów w dużej mierze zależy od pomysłowo-
ści władz i pracowników urzędów gmin wiejskich. Np. w gminach, 
w których kapitał intelektualny będzie miał niski status, inwestycje 
w kapitał społeczny, edukację, budowanie relacji z otoczeniem będą 
miały niższy priorytet, kosztem inwestycji w infrastrukturę twardą. 
Wartościowych informacji ilustrujących zjawisko świadomości zna-
czenia kapitału intelektualnego w rozwoju gmin dostarczają pro-
gramy rewitalizacji realizowane w bardzo wielu polskich gminach. 
W niektórych gminach rewitalizacja utożsamiana jest z renowacją 
zaniedbanych przestrzeni lokalnych i industrialnych. Tymczasem 
rewitalizacja wszystkich obszarów funkcjonowania gmin to także 
rewitalizacja kapitału społecznego. W tym szerszym ujęciu rewi-
talizacja gmin wiejskich ma wiele obszarów wspólnych z rewitali-
zacją gmin miejskich, dlatego że poziom świadomości znaczenia 
kapitału intelektualnego ma ogromne znaczenie. Za rozważaniem 
relacji zachodzących pomiędzy położeniem geograficznym urzędu 
gminy wiejskiej a świadomością znaczenia kapitału intelektualne-
go przemawiają następujące argumenty: można się spodziewać, że 
w gminach położonych bliżej ośrodków miejskich następuje zjawisko 
„rozlewania się wiedzy” (ang. knowledge spillover), czyli że poziom 
kompetencji pracowników będzie powiązany np. z istnieniem po-
bliskiego środka akademickiego; można się spodziewać, że urzędy 
gmin wiejskich położone w pobliżu ośrodków gmin wiejskich będą 
bardziej atrakcyjnym pracodawcą; można spodziewać się także 
wpływu zjawiska przeciwnego: urzędy gminy położone na terenach 
wiejskich mogą okazywać się relatywnie bardziej atrakcyjnym pra-
codawcą z powodu braku konkurencji na lokalnym rynku podaży 
pracy; można się spodziewać także zjawiska odwrotnego: im więk-
szy urząd gminy tym pensje pracowników samorządowych są wyż-
sze; można się spodziewać, że konkurencja kandydatów do pracy 
w urzędzie w gminach położonych daleko od miast będzie wyższa 
niż w gminach położonych bliżej ośrodków miejskich, ale trzeba 
przyjąć założenie, że sytuacja może być również odwrotna; w urzę-
dach gmin położonych daleko od miast rekrutacja kandydatów do 
pracy w urzędzie nie będzie relatywnie wymagająca (wysokie do-
datkowe wymagania) w porównaniu do pozostałych gmin; ponadto 
można domniemać, że w urzędach gmin położonych bliżej miast 
zjawisko „nepotyzmu” będzie sytuacją rzadszą niż w urzędach po-
łożonych daleko od miast; można również zauważyć, że jakość pracy 
urzędników w gminach położonych dalej od miast będzie niższa niż 
w urzędach położonych przy ośrodkach miejskich; ponadto zakres 
obowiązków pracowników w urzędach znajdujących się daleko od 

miast będzie mniejszy niż w urzędach znajdujących się w pobliżu 
miast. W tym przypadku może dojść również do sytuacji odwrot-
nej, kiedy urząd gminy wiejskiej położony daleko od miasta podej-
mie inicjatywy i będzie dążył do rozwoju gminy za wszelką cenę; 
można się spodziewać, że w małych gminach wiejskich urzędy będą 
ograniczały liczbę szkoleń dla ich pracowników kosztem inwesto-
wania pozyskanych środków w rozwój gminy. Patrząc na powyższe 
przypuszczenia stwierdza się, że zależność pomiędzy znaczeniem 
kapitału intelektualnego urzędów gmin wiejskich a odległością 
gminy od miasta jest dość znaczna, szczególnie ujawnia się w okre-
sach przyspieszonego rozwoju. W celu potwierdzenia tego szeroko 
utrwalonego poglądu przeprowadzono badanie ankietowe urzędów 
gmin wiejskich, na podstawie którego uzyskano następujące wyniki 
badań własnych. Badanie ankietowe skierowane zostało do około 
500 pracowników urzędów gmin z terenu całej Polski. Podmiot ba-
dania stanowiły urzędy gmin zlokalizowane na wsiach, natomiast 
przedmiotem niniejszych rozważań był kapitał intelektualny. Bada-
nie zostało przeprowadzone na przełomie 2019 roku. Artykuł ma 
charakter badawczy, a zawarte w nim metody badawcze pozwoliły 
przede wszystkim na pogrupowanie urzędów gmin ze względu na 
stopień realizowanych procesów wykorzystujących kapitał struktu-
ralny w realizacji usług publicznych. Poniżej znajduje się prezentacja 
najciekawszych wyników badania. Rola kapitału w procesie zarzą-
dzania urzędami gmin została zweryfikowana w następujący sposób: 
w pierwszej kolejności za pomocą testu Wilcoxona zbadano, czy rola 
ta różniła się ze względu na rodzaj kapitału. Jak wynika z tabeli 1 
analizy dały istotne statystycznie wyniki zarówno dla sąsiedztwa 
z gminą wiejską, gminą miejsko-wiejsko, gminą miejską oraz mia-
stem. Niezależnie od sąsiedztwa gminy największy wpływ na jakość 
zarządzania urzędami miał kapitał ludzki. 

Tabela 1. Wyniki analizy testem Wilcoxona dla jakości zarządzania ze wzglę-
du na rodzaj kapitału i sąsiedztwo

Gmina/Miasto Średnia Odchylenie 
standardowe Z p

Gmina wiejska
KL 4,30 0,56

-12,58 0,000
KS 3,79 0,61

Gmina miejsko-
wiejska

KL 4,30 0,62
-5,94 0,000

KS 3,83 0,56

Gmina miejska
KL 4,07 0,65

-6,55 0,000
KS 3,68 0,58

Miasto
KL 4,26 0,45

-6,81 0,000
KS 3,85 0,49

Źródło: badania własne.

Sprawdzono jeszcze czy w obszarze każdego z kapitałów były 
różnice ze względu na sąsiedztwo gminy. Wyniki analizy zostały za-
prezentowane w tabeli 2, zgodnie z którą wykazano, że rodzaj są-
siedztwa miał znaczenie we wpływie kapitału ludzkiego na jakość 
zarządzania urzędem. Wpływ kapitału ludzkiego na jakość zarzą-
dzania w urzędach gmin wiejskich był istotnie niższy w przypadku 
sąsiedztwa z gminą miejską aniżeli w przypadku sąsiedztwa z gminą 
wiejską, miejsko-wiejską czy miastem. Pomiędzy pozostałymi są-
siedztwami nie było istotnych statystycznie różnic. Nie wykazano na-
tomiast, żeby wpływ kapitału strukturalnego na jakość zarządzania 
urzędem wiejskim różnicował się ze względu na rodzaj sąsiedztwa. 
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W następnej części analizy sprawdzono czy graniczenie gmin z róż-
nymi obszarami różnicuje poziom dojrzałości zarządzania kapita-
łem intelektualnym. Jak wynika z tabeli 3 niezależnie od sąsiedztwa 
gminy, na poziom dojrzałości zarządzania kapitałem intelektualnym 
większy wpływ miał kapitał ludzki niż strukturalny. 

Tabela 2. Wyniki analizy testem Kruskala-Wallisa dla jakości zarządzania ze 
względu na rodzaj kapitału i sąsiedztwo

Gmina/Miasto Średnia Odchylenie
standardowe χ2 df p

KL

Gmina wiejska 4,30 0,56

13,14 3 0,004

Gmina miejsko-
wiejska 4,30 0,62

Gmina miejska 4,07 0,65

Miasto 4,26 0,45

KS

Gmina wiejska 3,79 0,61

4,76 3 0,190

Gmina miejsko-
wiejska 3,83 0,56

Gmina miejska 3,68 0,58

Miasto 3,85 0,49

Źródło: badania własne.

Tabela 3. Wyniki analizy testem Wilcoxona dla poziomu dojrzałości zarzą-
dzania kapitałem intelektualnym ze względu na rodzaj kapitału i sąsiedztwo

Gmina/Miasto Średnia Odchylenie 
standardowe Z p

Gmina wiejska
KL 0,63 0,26

-11,01 0,000
KS 0,46 0,22

Gmina miejsko-
wiejska

KL 0,63 0,27
-5,63 0,000

KS 0,46 0,21

Gmina miejska
KL 0,56 0,27

-3,00 0,003
KS 0,49 0,25

Miasto
KL 0,69 0,23

-5,82 0,000
KS 0,52 0,23

Źródło: badania własne.

Sprawdzono jeszcze, czy w obszarze każdego z kapitałów były 
różnice ze względu na sąsiedztwo gminy. Jak wynika z tabeli 4 rodzaj 
sąsiedztwa miał wpływ na poziom dojrzałości zarządzania kapitałem 
intelektualnym. Wykazano, że w gminach sąsiadujących z miastem 
był wyższy poziom dojrzałości zarządzania kapitałem intelektual-
nym niż w przypadku sąsiedztwa z gminą wiejską, z gminą miejsko-
-wiejską i gminą miejską. Jak wynika z tabeli 5 ustalono również, 
że rodzaj sąsiedztwa miał wpływ na poziom dojrzałości zarządzania 
kapitałem. W toku badań zaobserwowano, że wpływ kapitału ludz-
kiego na poziom dojrzałości zarządzania kapitałem intelektualnym 
był istotnie niższy w przypadku sąsiedztwa z gminą miejską, aniżeli 
w przypadku sąsiedztwa z gminą wiejską, miejsko-wiejską czy mia-
stem. Nie wykazano natomiast, żeby wpływ kapitału strukturalnego 
na poziom dojrzałości zarządzania kapitałem intelektualnym różni-
cował się ze względu na rodzaj sąsiedztwa. Wpływ kapitału ludz-
kiego i strukturalnego na poziom dojrzałości zarządzania kapitałem 
intelektualnym z podziałem na rodzaj sąsiedztwa został przedsta-
wiony na wykresie 3. Następnie sprawdzono, czy graniczenie gmin 

z różnymi obszarami różnicuje rolę kapitałów w procesie zarządza-
nia urzędami gmin wiejskich. Jak wynika z tabeli 6 dla sąsiedztwa 
z gminą wiejską, gminą miejsko-wiejsko, gminą miejską oraz mia-
stem, niezależnie od sąsiedztwa gminy na rolę kapitału w procesie 
zarządzania urzędami gmin wiejskich większy wpływ miał kapitał 
strukturalny niż ludzki.Sprawdzono jeszcze, czy w obszarze każdego 
z kapitałów były różnice ze względu na sąsiedztwo gminy. 

Tabela 4. Wyniki analizy testem Kruskala-Wallisa dla poziomu dojrzałości 
zarządzania kapitałem intelektualnym ze względu na sąsiedztwo

Poziom dojrzałości 
zarządzania kapitałem 

intelektualnym
Średnia Odchylenie 

standardowe χ2 df p

Gmina wiejska 3,57 1,18

8,56 3 0,036

Gmina miejsko-
wiejska 3,46 1,33

Gmina miejska 3,44 1,31

Miasto 3,94 1,09
Źródło: badania własne.

Tabela 5. Wyniki analizy testem Kruskala-Wallisa dla poziomu dojrzałości 
zarządzania kapitałem intelektualnym ze względu na rodzaj kapitału i są-
siedztwo

Gmina/Miasto Średnia Odchylenie 
standardowe χ2 df p

KL

Gmina wiejska 0,63 0,26

9,23 3 0,026

Gmina miejsko-
wiejska 0,63 0,27

Gmina miejska 0,56 0,27

Miasto 0,69 0,23

KS

Gmina wiejska 0,46 0,22

6,03 3 0,110

Gmina miejsko-
wiejska 0,46 0,21

Gmina miejska 0,49 0,25

Miasto 0,52 0,23

Źródło: badania własne.

Tabela 6. Wyniki analizy testem Wilcoxona dla roli kapitału w procesie zarzą-
dzania urzędami gmin wiejskich ze względu na rodzaj kapitału i sąsiedztwo

Gmina/Miasto Średnia Odchylenie 
standardowe Z p

Gmina wiejska
KL 0,37 0,25

-7,37 0,000
KS 0,63 0,25

Gmina miejsko-
wiejska

KL 0,39 0,26
-3,19 0,001

KS 0,61 0,26

Gmina miejska
KL 0,39 0,23

-3,85 0,000
KS 0,61 0,23

Miasto
KL 0,42 0,26

-3,15 0,002
KS 0,58 0,26

Źródło: badania własne.

Jak wynika z wykresu 1 nie wykazano, żeby były różnice ze 
względu na sąsiedztwo gminy pod względem roli kapitału w pro-
cesie zarządzania urzędami gmin wiejskich, zarówno dla kapitału 
ludzkiego, jak i kapitału strukturalnego.
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postrzeganie kapitału intelektualnego przez pracowników samorzą-
dowych, a nawet sytuacja może ulec pogorszeniu na skutek różnych 
odległości od miast. Inaczej mówiąc, im bliżej miasta, tym wyższy 
stopień świadomości w znaczeniu kapitału intelektualnego.

Podsumowanie

Wykorzystując znaczenie świadomości kapitału intelektualnego 
urzędów gmin wiejskich w procesach rozwojowych oraz realizując 
zasadę polityki spójności, położenie geograficzne musi dostarczyć 
odpowiednie instrumenty do zapewnienia możliwości uczestnicze-
nia mieszkańców tych obszarów w procesach rozwojowych gminy. 
Tak należy rozumieć znaczenie i wagę kapitału intelektualnego w bu-
dowaniu spójności terytorialnej w tym przypadku. Odległość od 
ośrodków miejskich jako czynnik determinujący znaczenie postrze-
gania kapitału intelektualnego, powinien stanowić ważny składnik 
wzrostu gospodarczego. W Polsce odległości poszczególnych gmin 
wiejskich od miast są znacznie zróżnicowane, co ma negatywny 
wpływ na całą populację urzędów gmin wiejskich. Celowe więc wy-
daje się wyróżnienie gmin wiejskich o podobnym poziomie kapitału 
intelektualnego oraz określenie ich odległości od większych ośrod-
ków miejskich, aby pokazać innym gminom wiejskim, jak zmniejszyć 
dystans rozwojowy.
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Wykres 1. Rola kapitału w procesie zarządzania urzędami gmin wiejskich ze 
względu na rodzaj kapitału i sąsiedztwo
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Źródło: badania własne.

Synteza wyników badań własnych

Wydaje się, że czynniki o największej wartości dla świadomości 
znaczenia kapitału intelektualnego pracowników samorządowych, 
a w konsekwencji wzrostu gospodarczego gmin wiejskich, są zwią-
zane w głównej mierze z aspektami edukacji, kształcenia, dosko-
nalenia zawodowego, wynalazczości, sytuacją na rynku pracy, czy 
z wyposażeniem w infrastrukturę teleinformatyczną urzędów. Nie 
bez znaczenia pozostają także warunki bytowe ludności, w tym 
zwłaszcza opieka zdrowotna oraz uwarunkowania o charakterze de-
mograficznym. Jak wynika z obserwacji, na pewnych obszarach gmin 
wiejskich kumulują się negatywne zjawiska społeczno-gospodarcze. 
W warunkach rozwoju całego kraju obszary te, ze względu na sła-
bości strukturalne – w tym niski poziom kapitału intelektualnego 
pracowników urzędów gmin – nie mogą przyciągnąć inwestorów. 
Jednocześnie obszary te są zbyt oddalone od większych ośrodków 
miejskich, a położone na ich terenie instytucje zarządzania publicz-
nego są zbyt słabe, aby dawać impuls rozwoju. Należy również 
podkreślić, że wśród czynników determinujących znaczenie kapita-
łu intelektualnego w opinii pracowników samorządowych zajmuje 
jakość kapitału ludzkiego. Decyduje on o atrakcyjności urzędu gminy 
wiejskiej, czyli jest czynnikiem dynamizującym lub spowalniającym 
proces rozwoju gospodarczego gmin wiejskich. Autorka dostrzega, 
że lokalne różnice pomiędzy znaczeniem kapitału intelektualnego 
odzwierciedlają różnice konkurencyjności gmin, w tym przypadku 
poziom rozwoju gospodarczego. Wzrost tych zależności może kre-
ować rozwój gospodarczy niektórych gmin, wymaga bowiem nie 
tylko przełamania barier w istniejącym potencjale demograficz-
nym, ale także stworzenia warunków do zatrzymania i przyciągania 
ludzi młodszych. Niskie zainteresowanie kapitałem intelektualnym 
urzędów gmin stawia wiele z nich na gorszej pozycji w rywalizacji 
o przyciąganie kapitału i inwestycji. Z tego względu istotną rolę ma 
tu do odegrania odległość od ośrodków miejskich. Stwarzając zdol-
ności rozwojowe gmin, może ona być wykorzystana do podnoszenia 
ich atrakcyjności i tworzenia nowych miejsc pracy, i w ten sposób 
być pomocna w rozwiązywaniu problemów gospodarczych. A zatem 
wyższy poziom znaczenia kapitału intelektualnego musi być poprze-
dzony stworzeniem warunków rozwoju infrastruktury edukacyjnej 
pracowników urzędów gmin. Jeśli ten proces nie zostanie przyspie-
szony, trzeba się liczyć z tym, że w najbliższych latach nie poprawi się 
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Sylwia Dobrosielska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Innowacyjne formy zarządzania ofertami finansowymi w sektorze 
bankowości na przykładzie Santander Consumer Bank

Innovative forms of management financial offers 
in the banking sector on the example of Santander Consumer Bank

Regional development is defined as positive quantitative and the 
history of banks goes back to the original activities present in antiq-
uity. In principle, their primary goal was to provide loans for high, of-
ten usurious interest. At present, there are a number of functions that 
the bank has in the modern economy. Money is not just a means of 
payment, the development of electronic banking and many additional 
banking services leads to a comparison of a bank with a prosperous 
service enterprise. This example is intended to demonstrate how to 
manage the portfolio of services offered by banks for both individual, 
corporate, business and often neglected Agro-Farmers. The research 
scope includes one of the largest banks in Poland, which recently 
merged the overall shares of BZWBK S.A bank as part of the Santander 
Group. The article uses methods: observation, monographic, docu-
mentary and statistical analysis as well as analysis and criticism of the 
literature. The source of information is the official reports generated by 
the company and information available on the bank’s website.

Keywords: banking, individual clients, history, offer, Santander, 
services, management.

Historia banków sięga starożytności. W założeniu, ich podsta-
wowym celem było udzielanie kredytów na wysoki, często lichwiar-
ski procent. Obecnie wyróżnia się szereg funkcji, jakie pełni bank we 
współczesnej gospodarce. Pieniądz nie jest jedynie środkiem płatniczym, 
rozwój bankowości elektronicznej i wielu bankowych usług dodatkowych 
prowadzi do przyrównania banku do dobrze prosperującego przedsię-
biorstwa usługowego. Przytoczony przykład ma na celu wykazać sposób 
zarządzania portfelem usług oferowanych przez banki zarówno dla klien-
tów indywidualnych, korporacyjnych, biznesowych, jak i często pomi-
janych klientów typu Agro-rolników. Zakres badawczy obejmuje jeden 
z największych banków w Polsce, który w ostatnim czasie dokonał fuzji 
całościowych udziałów banku BZ WBK SA wchodząc w skład grupy San-
tander. W artykule zastosowano metody: obserwacji, monograficzną, 
badania dokumentów, statystyczną oraz analizy i krytyki piśmiennictwa. 
Źródłem informacji są oficjalne raporty generowane przez spółkę oraz 
informacje dostępne na stronie internetowej banku.

Słowa kluczowe: bankowość, klienci indywidualni, oferta, Santander, 
usługi, zarządzanie, historia.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.
Cytowanie: Dobrosielska S., (2019) Innowacyjne formy zarządzania ofertami finansowymi w sektorze bankowości na przykładzie Santander Consumer Bank, „Ry-
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Wstęp

Współczesna bankowość, jej portfel, profil i oferta opierają się 
przede wszystkim na preferencjach klientów. Sprawne zarządzanie 
ofertami finansowymi sprawia, że klienci chętniej korzystają z usług 
banku. Santander Consumer Bank to przykład banku, który na pie-
destale umieścił preferencje własnych klientów. Klient indywidualny 
może wedle własnych preferencji korzystać z dostępnych kont, dosto-
sowując je do własnych potrzeb w wielu konfiguracjach.

Geneza Santander Consumer Bank

Santander Consumer Bank (dalej: SCB) należy do grupy uniwer-
salnych banków. Do jego głównych zadań zalicza się obsługę klientów 
indywidualnych i przedsiębiorców. Jest to jeden z największych ban-
ków w Polsce. Świadczy o tym m.in. ilość posiadanych placówek (ok. 
1 000) obsługujących 3,5 miliona klientów. Historia powstania SCB się-
ga roku 1989, w którym to zadecydowano o wydzieleniu ze struktur 
Narodowego Banku Polskiego, Banku Zachodniego i Wielkopolskiego 
Banku Kredytowego. W 1995 roku 16,2% udziałów banku przejął ir-
landzki bank komercyjny Alied Irish Bank (AIB). Rok 1997 zaowocował 
sprzedażą 60% udziałów SCB. Sukcesywnie zwiększające się zyski skło-
niły we wrześniu 1999 roku AIB do przejęcia 80% pakietu akcji SCB 
(Czepirska 2016). Następstwem tych fuzji w roku 2001, 13 czerwca 
do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorstw złożono wniosek 
o wpisanie nowego podmiotu, jakim stał się Bak Zachodni WBK (póź-
niejszy SCB). Powstał on z fuzji Wielkopolskiego Banku Kredytowego 

z Bankiem Zachodnim. W ekspresowym tempie, bo zaledwie 10 dni 
później, 23 czerwca 2001 roku wyemitowano akcje Banku Zachodnie-
go WBK na giełdzie papierów wartościowych. Giełda Papierów Warto-
ściowych w Warszawie uplasowała go w składzie indeksu WIG30. WIG 
30 to indeks giełdowy 30 największych spółek akcyjnych w Polsce, 
odnotowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
(Krawczak, Dyląg 2018). Konsolidacja dwóch banków umożliwiła AIB 
posiadanie 70,5% akcji nowo powstałego podmiotu (https://santan-
der.pl/espanol/historia/historia.html, 2019). We wrześniu 2018 roku 
BZ WBK SA został wykupiony przez Grupę Santander i stał się SCB. 
Wprowadzenie banku na rynek umożliwiło wykup akcji spółki, stając 
się jednym ze źródeł możliwości rozwoju przedsiębiorstwa (Małec-
ka 2015). W dniu 1 kwietnia 2011 roku dokonano przejęcia pakie-
tu większościowego akcji Banku Zachodniego WBK przez Santander 
Bank, do grupy której należało aż 95,67% akcji Banku Zachodniego 
WBK. Dzięki temu stał się on jednym z największych banków w strefie 
euro https://www.forbes.pl/przywodztwo/santander-po-przejeciu-bz-
-wbk-wchodzi-na-polski-rynek/yh6mrtp  2019). Warto dodać, że SCB 
oferuje swoim klientom dodatkowe usługi spółek z nim powiązanych 
w ramach Grupy Kapitałowej tj.: MultiLeasing Bezpieczny, MediPa-
kiet Plus, Raty w sklepie tradycyjnym, Internet (https://santander.pl/
promocje.html 2019). W swojej ofercie okazał się być pionierem inno-
wacyjnych rozwiązań z dziedziny bankowości mobilnej tj. przelewy na 
komórkę czy wypłaty gotówki z bankomatów (Grzegorczyk-Michalska 
2015). Wciąż czynnie zachęca klientów do uruchomienia dodatko-
wych usług m.in. leasingów. SCB jako jeden z pierwszych wprowadził 
i udostępnił dla klienta indywidualnego zbliżeniową technologię płat-
ności mobilnych HCE (ang. Host Card Emulation). Host Card Emulation 
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to technologia umożliwiająca płatności zbliżeniowe telefonem, bez 
konieczności podpisania umowy z operatorem telefonicznym (http://
www.bankingtech.com/files/2014/08/hce.white_.paper_.pdf 2019). 
Wprowadzenie tego rozwiązania ułatwia płatność zbliżeniową telefo-
nem bez podpisania umowy z operatorem telefonicznym (Jagodziń-
ska-Komar 2016). SCB nastawiony jest na ciągły rozwój i w przyszłości 
możemy spodziewać się zwiększenia dotychczasowego kapitału i in-
tensyfikacji działań w postaci osiągnięcia coraz to wyższego poziomu 
i przekształcenia w różnych dziedzinach bankowości.

Organizacja i zakres działalności 
Santander Consumer Bank

W drugim podrozdziale mówiącym o skutecznym zarządzaniu 
SCB warto zagłębić się w jego strukturę organizacyjną i ukazać po-
szczególne osoby nimi zarządzające, które doprowadziły do sukce-
su tak dynamicznie rozwijającej się instytucji. Zarząd SCB składa się 
z wielu międzynarodowej klasy specjalistów, w których gronie jako 
prezes, w latach 2007-2015 zasiadał obecny Minister Finansów M. 
Morawiecki. Należy też wykazać, że SCB to jeden z najczęściej re-
klamowanych banków w Polsce. W jego promocji brało udział wiele 
gwiazd międzynarodowego formatu tj. John Cleese czy Danny (Sza-
wicka-Mokrzycka 2010). Odpowiednio skonstruowana struktura 
pionów bankowych odpowiada za funkcjonowanie banku w każdej 
dziedzinie. Możemy znaleźć tu podział podstawowy na bankowość 
korporacyjną i detaliczną, jak również delikatne detale z dziedziny za-
rządzania w postaci controlingu i zarządzania ryzykiem. Tak wydzie-
lona struktura pozwala na wnikliwe analizy poszczególnych dziedzin 
bankowości i umożliwia rozwój w jego wszystkich pionach. Konstruk-
cja ta daje możliwość prezesowi banku sprawowania kompleksowej 
kontroli – porównywalnej do wewnętrznego audytu nad każdym ob-
szarem SCB. Dlatego też mając odpowiednią wiedzę i umiejętności, 
prezes banku może w stosownej chwili zareagować na zmiany wy-
chwycone w raportach przekazywanych przez pracowników. Jest to 
bardzo dobry sposób kontroli całego banku (Sawicki 2012). SCB dzia-
łając na polskim rynku, zobligowany jest również przestrzegać obo-
wiązujących przepisów prawnych. Kodeks handlowy (Ustawa z dnia 
15 września 2000 roku) określa ściśle przepisy, na podstawie których 
powołuje się radę nadzorczą w bankach. Uwzględniając to, że bank 
ten jest Spółką Akcyjną, podlega on prawu bankowemu w zakresie 
spółek akcyjnych. Rada Nadzorcza to konieczny organ kontrolujący 
czynności prawne w banku, który wytycza swoje działania w oparciu 
o obowiązujące prawo. Do głównego zadania rady nadzorczej należy 
ocena sprawozdań finansowych banku za rok ubiegły. Zaopiniowaniu 
podlegają szczególnie dwie płaszczyzny – stan faktyczny i księgowy 
(Zalega 2003). Wnioski, jakie uzyskuje się z tych porównań służą pla-
nowaniu podziału odnotowanego w roku obrotowym zysku i pokryciu 
ewentualnych strat. Spisuje się je w formie corocznego sprawozda-
nia finansowanego, które przedstawia się akcjonariuszom na walnym 
zgromadzeniu. Rada nadzorcza ma we władztwie powoływanie i od-
woływanie Zarządu Spółki, jak również ustalanie wysokości ich wyna-
grodzenia (D.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037). Działalność SCB podzielona 
jest na trzy sektory przy uwzględnieniu kryterium klienta. Skupia się 
na kliencie indywidualnym, firmowym i korporacyjnym. Każdej z ww. 
grup umożliwia skorzystanie z wachlarza usług i propozycji. Należy 
wyróżnić również dodatkowe działalności banku, jakimi są sponsoring 

wybranych wydarzeń, prowadzenie fundacji i szeroko reklamowana 
oferta pacy, skierowana do grona odbiorców interesujących się dzia-
łalnością banku. Podział działalności SCB przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Zakres działalności Santander Consumer Banku

Źródło: opracowanie własne na podstawie santander.pl [10.06.2019].

Oferta dla klientów indywidualnych

Pierwszą z omówionych grup będzie grupa klientów indywi-
dualnych. Mając na uwadze tę grupę SCB przygotował ofertę konta 
indywidualnego dostosowanego do potrzeb klienta, w której do dys-
pozycji udostępniony jest szereg usług w dowolnych konfiguracjach, 
zmiennych jedynie za pomocą aplikacji mobilnej lub konta w serwisie 
internetowym. W zależności od preferencji, klient może wybrać np. 
opcję oszczędzania, w której deklaruje stałą kwotę przelewaną na 
konto syntetyczne, którego oprocentowanie zwiększa zasób gotów-
ki, z możliwością wypłaty zgromadzonego kapitału w każdej chwili 
bez utraty odsetek. Oprocentowanie wynosi 1,50% w skali roku przy 
założeniu, że klient deponuje maksymalnie do 20 000 zł. Jako klient 
indywidualny mamy do wyboru opcję „Chcę kupować jeszcze ko-
rzystniej”, która działa w kombinacji z kartą kredytową i umożliwia 
zwrot środków pieniężnych za zakupy na terenie całej Polski do 1% 
za zakupy spożywcze, 2% za zakupy na stacjach benzynowych i 3% 
za płatności w restauracjach. Bank zapewnia, że maksymalny zwrot 
może wynosić aż 760 zł w skali roku. Istnieje możliwość skorzystania 
z oferty dla osób, które lubą podróżować i wybierając opcję „Chcę ta-
niej podróżować” uzyskujemy specjalnie spersonalizowaną kartę, któ-
ra nie generuje dodatkowych opłat i prowizji w przypadku płatności 
za granicą. Bank w ramach tej opcji umożliwia skorzystanie z wymiany 
waluty po atrakcyjnej stawce (https://santander.pl/konta-bankowe/
konta-standardowe/konta-standardowe.html# 2019). Propozycja 
indywidualnego konta dla klienta w SCB jest bardzo szeroka. Przyto-
czone wyżej przykłady obrazują jedynie część oferty. Do dodatkowych 
usług możemy zaliczyć np. konto VIP, Elite, walutowe w euro, funtach, 
dolarach i frankach. SCB dysponuje szeregiem różnorodnych kart dla 
klienta indywidualnego. Możemy wyróżnić przytoczoną wyżej kartę 
kredytową Visa TurboKarta, Karta Visa Comfort, Karta Visa Comfort 
Plus, Karta Visa Media Markt, Karta Visa Castorama (rysunek 2).  SCB 
umożliwia skorzystanie z pięciu podstawowych opcji kart dla klientów 
indywidualnych. Połączenie samodzielnie dobranego rodzaju konta 
z możliwością wyboru jednej z kart daje w pełni spersonalizowane 
konto. Priorytetem dla spółki są potrzeby i satysfakcja klienta. Kolejne 
produkty przeznaczone dla osób fizycznych, które nie prowadzą dzia-
łalności gospodarczej to lokaty i kredyty. Znajdujące się w ofercie dla 
klientów indywidualnych lokaty to: Lokata rentierska, negocjowana, 
terminowa i e-lokata. Oprocentowania wahają się w nich od 1% do 
3%. W ofercie wyróżnia się następujące kredyty: szybki kredyt gotów-
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kowy, kredyt w rachunku płatniczym, kredyt mieszkaniowy (https://
santander.pl/firmy/kredyty/na-biezaca-dzialalnosc/kredyt-msp-onli-
ne/kredyt-msp-online.html 2019). 

Rysunek 2. Charakterystyka kart Santander Consumer Bank dla klientów 
indywidualnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie santander.pl [10.06.2019].

Średnia Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wy-
nosi 13,99%. Oprócz podstawowych usług, jakimi są prowadzenie 
konta, uzyskanie karty kredytowe, założenie lokaty, czy też udzie-
lenie kredytu, spółka stara się zachęcić klientów do skorzystania 
z jej usług poprzez liczne promocje. Dla klientów indywidualnych 
w witrynie banku mobilnego możemy dostrzec zakładkę promocje. 
Przykładowymi z nich jest możliwość wygrania Power Banka w za-
mian za zarejestrowanie formularza, wyrobienie karty elektronicznej 
i dokonywania nią minimum jednej płatności raz w miesiącu. Spółka 
współpracuje również z innymi firmami i rezultatem tej współpracy 
jest m.in. możliwość skorzystania z bonów do sklepu Żabka czy Fre-
shmarket. Dzięki specjalnej promocji klient może uzyskać voucher na 
bilet kinowy (https://santander.pl/promocje.html 2019). Wszystkie 
zabiegi marketingowe stosowane przez SCB mają na celu zachęce-
nie klienta do korzystania z usług bankowych. Jest to również część 
strategii marketingowej, dzięki której bank ten zyskał i permanentnie 
zyskuje coraz to większą popularność wśród klientów indywidualnych 
w Polsce. Należy podkreślić, że bank swoje działania wpisuje również 
w politykę działalności CSR – Corporate Social Responsibility (Ziemba, 
Świerszczak 2014). Posiadając ściśle sprecyzowane reguły dotyczące 
społecznej odpowiedzialności biznesu, bank ten zyskuje coraz większe 
uznanie w oczach klientów, co skutkuje coraz większą zasobnością 
portfela r/r (Gullen Mauro 2008). Stan faktyczny tej sytuacji możemy 
zweryfikować przy pomocą raportów wygenerowanych przez spółkę.

Podsumowanie

Bank XXI wieku można przyrównać do dobrze prosperującego 
przedsiębiorstwa usługowego. W istocie bank spełnia swoje pod-
stawowe funkcje – udziela kredytów i oferuje lokaty na ustalonym 
rynkowo poziomie, w głębi natomiast możemy dostrzec szereg usług 
dodatkowych, jakimi trudnią się te „przedsiębiorstwa”. Przytoczony 
przykład Santander Consumer Banku pokazuje, że bank może być 
spółką akcyjną, ubezpieczycielem, kredytodawcą. W podbramkowych 
sytuacjach, dzięki specjalnie dobranym programom kredytowym, 
może posłużyć za dźwignię dla przedsiębiorstw – w przypadku intrat-
nych inwestycji, a klientom indywidualnym umożliwia finansowanie 
ponadprzeciętnych wydatków za pomocą karty kredytowej. Oprócz 
podstawowych usług oferuje szereg dodatkowych możliwości, dla 

osób niezwiązanych z bankowością często „niewidocznych”. Wybrany 
przez autorkę przykład banku Santander umożliwia ukazanie czytel-
nikowi bogatej oferty ponadprzeciętnego banku, który swój sukces 
zawdzięcza przede wszystkim dobrze wyszkolonej kadrze zarządzają-
cej, która skutecznie odpowiada na zapotrzebowanie oferty rynkowej. 
Należy uwzględnić, że powyższy tekst, mimo swojej obszerności, jest 
pierwszą częścią pracy dotyczącej SCB, którą autorka ma zamiar kon-
tynuować za pomocą kolejnego artykułu, w którym przedstawiona 
zostanie oferta banku dla klientów korporacyjnych oraz perspektywy 
rozwoju bankowości elektronicznej Santander Consumer Banku. 
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