


Rynek pracownika
i pracodawcy
Employee and emploer
market
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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Z wykresu 1 można wnioskować, że Polska, Hiszpania i Włochy, czyli 
państwa o niskim wskaźniku robotyzacji, dominują w liczbie wyko-
rzystanych użytków rolnych. Analiza ta doprowadza do stwierdze-
nia, że im wyższy wskaźnik zagospodarowania ziemi rolnej (udział 
rolnictwa w gospodarce państwa), tym mniejsza eksploatacja sek-
tora przemysłowego i usługowego, co skutkuje niższym wskaźni-
kiem automatyzacji.

Pierwszy robot, automatyzacja i robotyzacja
przedsiębiorstw, rozwój sektora

Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy występujący w latach 
2007-2009 zapoczątkował erę wzmożonej automatyzacji i robotyzacji 
przedsiębiorstw. W 2008 roku duński przedsiębiorca kupił od Univer-
sal Robots ramię robota UR5 (https://www.elektrotechnikautomatyk.
pl/info-branzowe/Pierwszy-robot-wspolpracujacy-zostal-sprzedany-
-10-lat-temu,1018,1 2019). Był to historyczny moment, w którym 11 
lat temu po raz pierwszy w zakładzie pracy postawiono robota obok 
człowieka. Tak bliskie spotkanie, bez wymaganych obecnie zabezpie-
czeń w postaci np. klatki, było możliwe ze względu na obecne wtedy 
przepisy bezpieczeństwa. Tego dnia dokonano przełomowego mo-
mentu, który zapisał się na kartach historii i rozpoczął erę automa-
tyzacji i robotyzacji przedsiębiorstw. Obecnie automatyka i robotyka 
to najszybciej rozwijające się gałęzie przemysłu na świecie (http://
www3.weforum.org/docs/WEFUSA_IndustrialInternet_Report2015.
pdf 2019). Dane przedstawione przez Międzynarodową Federację Ro-
botyki (ang. International Federation of Robotics – IFR) wskazują, że 
w 2017 roku osiągnięto rekordową sprzedaż robotów, uzyskując 30% 
wyższy wskaźnik sprzedaży niż w 2016 roku. Niezmiennie, jak w la-
tach ubiegłych, najwyższy wzrost sprzedaży odnotowuje się w regionie 
Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie uzyskano 36% wzrost wskaźnika 

Wstęp

Pojęcie industrializacji zapoczątkowano w drugiej połowie XVII 
wieku. Od tego czasu zaobserwować można rozwój sektora przemy-
słowego oraz adekwatnie zmniejszający się udział rolnictwa w glo-
balnej gospodarce. Wdrażanie innowacji w każdej dziedzinie życia 
spowodowało powstanie społeczeństwa wysoce zinformatyzowa-
nego. Przedsiębiorstwa, których głównym zadaniem jest maksyma-
lizacja zysków starają się zminimalizować skutki „wąskiego gardła” 
występujące w większości jednostek. XXI wiek przyniósł rozwiązanie 
problemów optymalizacji cyklów produkcyjnych poprzez wdrożenie 
automatyki i robotyki w świat przedsiębiorstw. Zautomatyzowanie 
niektórych procesów np. spawalniczych czy produkcji udoskonaliło 
dotychczasowe rozwiązania skutkując efektywniejszym wykorzysty-
waniem potencjału przedsiębiorstwa. Trudne i skomplikowane dla 
człowieka procesy przejęła maszyna odciążając często nadmiernie 
eksploatowane zasoby ludzkie (Woźnicka, Pawlak 2013). Ilość gospo-
darstw rolnych w wybranych krajach pod względem wykorzystania 
użytków rolnych przedstawia wykres 1.

Wykres 1. Gospodarstwa rolne w wybranych krajach

Źródło: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ef_
kvaareg&lang=en [13.08.2019].

Sylwia Dobrosielska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Automatyzacja i robotyzacja pracy impulsem 
do autonomii przedsiębiorstwa

Automation and robotization of work
impulse for enterprise autonomy

Robotization and automation is an innovative form of enterprise 
development. Robotization can bring many economic benefits to an 
individual. The implementation of modern solutions allows min. short-
ening the production process, reducing costs or eliminating staff short-
ages. The article presents the level of automation of selected countries 
in the world including the spatial analysis of the Polish robotization 
market. Demonstrates the advantages of robotization and the reasons 
for which it is lacking in companies. Based on the literature, the author 
identifies the leaders of the automation of the Polish market and lead-
ing technology implementing companies. The next part of the article 
presents practical solutions of the company Generali, which was the 
first insurance company in Poland to introduce automation of sales 
processes.

Keywords: automation, robotics, innovations, enterprises, work.

Robotyzacja i automatyzacja to innowacyjna forma rozwoju przed-
siębiorstwa. Robotyzacja może przynieść wiele korzyści ekonomicznych 
danej jednostce. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań umożliwia m.in. 
skrócenie procesu produkcyjnego, zmniejszenie kosztów czy zlikwido-
wanie braków kadrowych. Artykuł przedstawia poziom automatyzacji 
wybranych krajów na świecie z uwzględnieniem analizy przestrzennej 
polskiego rynku robotyzacji. Wykazuje zalety mechanizacji oraz powo-
dy, z jakich brak jej w firmach. Autorka na podstawie literatury określa 
liderów automatyzacji polskiego rynku oraz wiodące firmy wdrażające 
technologie. W kolejnej części przedstawia praktyczne rozwiązania fir-
my Generali, która jako pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe w Pol-
sce wprowadziło automatyzację procesów sprzedażowych.

Słowa kluczowe: automatyzacja, robotyzacja, innowacje, przedsiębior-
stwa, praca.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.
Cytowanie: Dobrosielska S., (2019) Automatyzacja i robotyzacja pracy impulsem do autonomii przedsiębiorstwa, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr 2(33)/ 
2019, s. 6-9, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-2-2019/RSK-2-2019-Dobrosielska-Automatyzacja-i-robotyzacja-pracy-autonomia-przedsiębiorstwa.pdf
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sprzedaży. Z raportu przedstawionego przez IFR wynika, że w 2017 
roku od dnia wydania pierwszego robota sprzedaż osiągnęła liczbę 2 
mln sztuk. Wyszczególnione dane umożliwiają analizę poszczególnych 
krajowych rynków CEE, w których zauważyć można następujące wzro-
sty i spadki sprzedaży: Węgry +245% (zakup 2 470 robotów), Rosja 
+99% (711 dostarczonych robotów), Słowacja -31% (1 203 roboty) i Ru-
munia -19% (634 roboty) (https://ifr.org/worldrobotics/ 2019). Trendy 
kształtujące się na rynku automatyzacji przedstawia wykres 2. Według 
najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego gęstość robo-
tyzacji w Polsce wynosi 39 robotów na 10 tys. pracowników (https://
stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-in-
formacyjne/nauka-i-technika/nauka-i-technika-w-2017-roku,1,14.
html 2019). Poziom zagęszczenia robotyzacji w poszczególnych latach 
w Polsce przedstawia wykres 3.

Wykres 2. Liczba robotów przypadająca na 10 000 pracowników w wybranych 
krajach

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://ifr.org/worldrobotics/ 
[03.08.2019].

Wykres 3. Poziom gęstości robotyzacji w Polsce na 10 tys. pracowników

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://ifr.org/worldrobotics/ 
[03.08.2019].

Przedstawione na wykresie 3 dane wykazują, że w przeciągu 9 
lat nastąpił 360% wzrost gęstości robotyzacji w robotyce przemy-
słowej w Polsce. Mimo danych, które optymistycznie przedstawiają 
rozwój automatyzacji, należy podkreślić, że Polsce daleko do śred-
niej światowej, która wynosi 55 robotów na 10 tys. pracowników. 
Pionierem w tej dziedzinie niekwestionowanie od kilku lat można 
okrzyknąć Koreę Południową, której wartość robotyzacji szacuje się 
na ok. 631 robotów na 10 tys. pracowników (Karabegovic, Karabe-
govic, Hadzalic 2012). Analizując tematykę automatyzacji i coraz 
wyższy wskaźnik robotyzacji w rozwiniętych, światowych gospo-
darkach należy przedstawić główne czynniki, którymi kierują się 
przedsiębiorstwa wdrażające nowe technologie. Do najważniejszych 
czynników cechujących Polskich odbiorców robotów można zaliczyć: 
1/ zmniejszenie kosztów produkcji – do tego punktu można zaliczyć 
wiele czynników, m.in. spadek kosztów wypłat pracowniczych po-
przez redukcję etatów, mniejszą ilość wadliwych produktów czy mi-
nimalizację wykorzystania surowców; 2/ zwiększenie powtarzalności 

produkcji; 3/ wysoką klasę produktów; 4/ możliwość reorganizacji 
produkcji bez konieczności zmiany procesów; 5/ zamianę personelu, 
korzystną m.in. ze względu na braki kadrowe; 6/ pracę z wymaga-
jącymi aplikacjami do obsługi maszyn w trudnych warunkach np. 
chirurgia (Restecka, Wolniak 2017). Korzyści z robotyzacji są duże, 
na inwestycje w automatykę decyduje się coraz więcej przedsię-
biorstw. Należy pamiętać jednak, że są to procesy generujące duże 
koszty. Sam zakup robota to wydatek w granicach 100 tys. euro. 
Jest to tylko część inwestycji, ponieważ wdrożenie tych rozwiązań 
może skutkować koniecznością zmiany np. części linii technologicz-
nej czy wprowadzenia dodatkowego osprzętu. Analiza ekonomicz-
na przedsięwzięcia z uwzględnieniem wskaźników np. stopy zwrotu 
z inwestycji wielokrotnie przemawia za zaangażowaniem kapitału. 
Pomimo że koszty te zwracają się często w ciągu dwóch lat od roz-
poczęcia procesu, to początkowy nakład finansowy może zniechęcić 
właścicieli przedsiębiorstw do automatyzacji. Należy jednak rozwa-
żyć pozostałe powody, poprzez które przedsiębiorcy nie podejmują 
działań nakierowanych na robotyzację prac w przedsiębiorstwie. 
Główne powody wymieniane przez przedsiębiorców to: brak wy-
mogu robotyzacji profilu produkcji, mała skala produkcji, w której 
nieopłacalna będzie inwestycja w robota, brak dodatkowych korzy-
ści ekonomicznych wynikających z robotyzacji oraz brak możliwo-
ści finansowych pozwalających na zakup robota (Łapiński, Peterlik, 
Wyżnikiewicz 2015). Łapiński, na podstawie przeprowadzonego 
badania ankietowego uznaje, że najistotniejszym, uzyskującym aż 
67% odpowiedzi, czynnikiem wpływającym na brak robotyzacji pol-
skich przedsiębiorstw jest konieczności dostosowania jej do profilu 
produkcji. Kolejnym istotnym czynnikiem uzyskującym w badaniu 
38% jest mała skala produkcji, która często nie jest powtarzalna. 
Instalacja robota w tym przypadku nie miałaby uzasadnienia eko-
nomicznego (Łapiński, Peterlik, Wyżnikiewicz 2015). Wymienione 
wyżej czynniki należą do najistotniejszych powodów, dla których 
przedsiębiorcy nie decydują się na automatyzację firmy.

Firmy wdrażające, liderzy robotyzacji w Polsce

Przegląd literatury dotyczącej automatyzacji i robotyzacji przed-
siębiorstw umożliwił wyróżnienie kilku kluczowych dostawców i od-
biorców zarówno robotów, jak i sztucznej inteligencji na polskim rynku. 
Katalog firm, które wdrażają rozwiązania RPA (ang. Robotic Process 
Automation) / IA (Sztuczna Inteligencja) w Polsce przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Wybrane firmy wprowadzających robotyzację w Polsce

Firma wprowadzająca Klient Zakres robotyzacji

Automa services Generali Back-office

Brainhint Carrefour Back-office

X-Code PGE Obrót Back-office

Digit.on Cersanit Back-office
Źródło: https://robonomika.pl/katalog-dostawcow-uslug-rpaai-i-ich-wdrozen-
-referencyjnych-v-edycja-lipiec-2019 [03.08.2019].

Jednym z rozwiązań przyjętych przez Generali było wprowa-
dzenie czytników kodów 2D AZTEC. Proces ten odbył się w ramach 
automatyzacji procesów sprzedażowych obejmujących wyposażenie 
agentów ubezpieczeniowych uzupełniając ich dotychczasowe narzę-
dzia pracy w skanery kodów. Nowe rozwiązania doprowadziły do 
zmiany systemu weryfikacji danych klientów. Od teraz każdy nowy 
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czeństwa informacyjnego całkowicie zmienia pojęcie pracy i pode-
ście do niej. Gospodarka oparta na wiedzy przejmuje istotną rolę 
w globalnym systemie, a sektor usługowy przekształca się w kluczo-
wy sektor gospodarki oparty na zaawansowanej wiedzy (Węgrzyn 
2005). Obecnie elektronika i informatyka to kluczowe dziedziny 
w nauce, którymi kieruje się gospodarka. Powstaje wiele nowych 
miejsc pracy i zawodów związanych z projektowaniem, wytwarza-
niem elektroniki z wykorzystaniem systemów informatyczno-teleko-
munikacyjnych. Co istotne nie sposób przewidzieć zawodów, które 
powstaną w przyszłości. Wynika to z dynamicznie rozwijającej się 
nauki oraz permanentnych zmian i potrzeb ludzkich. Naprzeciwlegle 
zaobserwować można rozwiązywanie dotychczas funkcjonujących 
zawodów. Na podstawie dotychczasowych rozważań można wysnuć 
wniosek, że w społeczeństwie informatycznym wymagane będzie 
posiadanie co najmniej dwóch wyuczonych, technicznych zawodów. 
Rozwój nowych technologii skłania do poszukiwania pracowników 
o następujących cechach: elastyczność, samoświadomość, chęć 
uczenia się, nastawienie na zdobywanie wiedzy, dzielenie się wie-
dzą, śledzenie trendów i zjawisk cyklicznych (Szeliga 2007). Omawia-
jąc cechy pracowników należy również opisać zestaw podstawowych 
kompetencji przyszłości niezbędnych długoplanowo na rynku pracy. 
Zestaw kompetencji przyszłości przedstawia Rysunek 1.

Rysunek 1. Kompetencje przyszłości

Źródło: opracowanie własne na podstawie Dźwigoł 2014.

Podsumowanie

Analiza przestrzenno-czasowa umożliwia stwierdzenie, że obecnie 
prace manualne wykonywane przez ludzi są zastępowane wykorzysta-
niem siły robotów. Pozwala to na zmniejszenie kosztów produkcyjnych, 
wyeliminowanie błędów ludzkich i zwiększenie wydajności przedsię-
biorstwa. Mimo wielu korzyści robotyzacja to duży wydatek, na który 
nie decydują się mniej zamożne firmy. Analiza zgromadzonych danych 
przedstawia niski poziom automatyzacji w Polsce w porównaniu do 
światowej średniej krajowej. Biorąc pod uwagę wzrost zamożności kra-
ju, trendy gospodarcze, obniżenie cen robotów oraz stabilny wzrost 
płacy minimalnej można domniemywać, że opłacalność tych inwestycji 
uzyska progres w przyszłości. Polskie przedsiębiorstwa z biegiem czasu 
pod wpływem globalnych przemian zmuszone będą na inwestowanie 
w automatyzację i robotyzację, by móc być konkurencyjnymi w stosun-
ku do światowej gospodarki.

klient ubezpieczalni posiada zaszyfrowany kod w postaci obrazka 
umieszczonego w dowodzie rejestracyjnym. Skanując dany kod 
uzyskuje się wszelkie informacje m.in. kto jest właścicielem auta. 
Generali to pierwsze Towarzystwo Ubezpieczeniowe w Polsce, któ-
re wykorzystuje skanery w sprzedaży. Jest to uproszczenie całego 
procesu sprzedażowego, ponieważ specyfikacja urządzenia pozwala 
na płynne przejście procesu polisowego. Urządzenie posiada funk-
cje kalkulacji cenowej oferty dla danego użytkownika oraz samo 
wystawienie polisy. Podnosi to jakość obsługi klienta umożliwiając 
bezbłędne elektroniczne zakończenie sprzedaży, wspierając jedno-
cześnie back-office od strony finansowo-księgowej ubezpieczyciela. 
Generali na swojej stronie internetowej potwierdza korzyści wyni-
kające z robotyzacji procesów w przedsiębiorstwie. Swoją pozycję 
na rynku lokuje jako jedno z najbardziej innowacyjnych Towarzystw 
Ubezpieczeniowych w kraju (https://www.generali.pl/o-generali/
aktualnosci-145.html 2019). Innym przykładem zastosowania ro-
botyzacji jest przemysł spożywczy. Zalety robotyzacji, jak poprawa 
procesów wytwórczych, wzrost bezpieczeństwa pracy i podwyższe-
nie standardów są szczególnie cenione na europejskim obszarze. 
Jednym z kluczowych zadań robotów w przemyśle spożywczym jest 
przenoszenie artykułów spożywczych do opakowań. Innym odcią-
żającym pracę ludzką obowiązkiem sztucznej inteligencji jest trans-
port i układanie pojemników na palety. Jest to newralgiczny punkt 
procesu, ponieważ wymaga on synchronizacji pracy robota i taśmy 
produkcyjnej. Rozwiązaniem stało się wprowadzenie systemów 
wizyjnych lub specjalnych manipulatorów zespolonych z przenośni-
kiem (Barczyk, Jarzembski 2004).

Koniec pracy i wzrost nierówności.
Kompetencje pracowników niezbędne na nowym 

rynku pracy

Z danych przedstawionych w raporcie Word Economic Forum 
pt. The Future of Jobs Report 2018 diagnozuje się, że do 2022 roku 
na skutek robotyzacji i automatyzacji pracy zostanie zlikwidowane 
75 milionów miejsc pracy. Ze względu na specyfikę automatyzacji 
nie należy obawiać się o nowe miejsca pracy. Według raportu po-
winno powstać ok. 133 mln nowych miejsc pracy, które nie tylko 
uzupełnią luki powstałe przy zmianie procesów produkcyjnych, ale 
też dadzą nowe możliwości wyspecjalizowanym technicznie pracow-
nikom. Przedsiębiorstwa, którym nadano miano liderów wśród „no-
woczesnych” metod pracy już przygotowują się na zmianę (http://
www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf 2019). 
Charles Handy twierdzi, że: „… zmierzch produkcji o wysokim stop-
niu pracochłonności sprawił, że na rynku pojawiły się organizacje, 
które czerpią wartość dodaną z wiedzy i potencjału twórczego, a nie 
z siły ludzkich mięśni. Mniejsza liczba mądrzej myślących pracow-
ników, wspomaganych inteligentnymi maszynami i komputerami, 
tworzy większą wartość niż całe grupy czy linie bezmyślnej masy 
zasobów ludzkich” (Handy 1998: 50). Globalizacja wpłynęła na 
zmianę postrzegania wartości przedsiębiorstw. Kapitał intelektual-
ny przewyższył wartości materialne przedsiębiorstwa. Wyposażenie 
techniczne i nakłady pracy fizycznej straciły wysoki współczynnik 
istotności. Wiedza stała się kluczowym zasobem, który wpływał na 
opanowanie procesów biznesowych, szybkość, precyzję, zmniejsze-
nie poziomu kosztów (Grudzewski, Hejduk 2001). Powstanie społe-
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Automatyzacja oraz rozwój sztucznej inteligencji a sytuacja 
ludzi na rynku pracy w perspektywie obecnego stulecia

Automation and development of artificial intelligence 
and the situation of people on the labor market in the perspective of the present century

The purpose of the article is to show the tendency in the devel-
opment of unemployment and the role of human on the labor mar-
ket in the context of progressive automation, robotization and devel-
opment of artificial intelligence in the world. To carry out research 
were used the time series of selected macroeconomic variables ie. 
unemployment rate and European innovation scoreboard based on 
annual reports of Central Statistical Office, European Statistical Office, 
European Commission and Social Diagnosis, and technological varia-
bles, i.e. the threat of automation and AI development based on the 
research of Oxford University, the University of California at Berkeley 
as well as C. B. Frey and M. A. Osborne. To make a research were used 
comparative method of selected variables and developed indicators 
related to the topic of article. Humans are now an inseparable, irre-
placeable element of the labor market, however, along with the pro-
gress of automation, and above all thanks to the development of arti-
ficial intelligence, his contribution will be gradually reduced until the 
total displacement of people from the labor market. The main prob-
lem of this phenomenon is the redistribution of goods and profits 
generated in an increasing share of robots and the determination of 
the role of man in an increasingly technologically autonomous world 
together with the creation of a socio-economic system that will be 
responsible for the distribution of goods and profits generated by AI.

Keywords: automation, labor market, artificial intelligence, unem-
ployment.

Celem pracy jest zobrazowanie tendencji w kształtowaniu się 
poziomu bezrobocia oraz roli człowieka na rynku pracy w kontekście 
postępującej automatyzacji, robotyzacji oraz rozwoju sztucznej inte-
ligencji na świecie. Do badania posłużono się szeregami czasowymi 
wybranych zmiennych makroekonomicznych, jak stopa bezrobocia 
i europejski wskaźnik innowacyjności na podstawie corocznych rapor-
tów Głównego Urzędu Statystycznego, Europejskiego Urzędu Staty-
stycznego, Komisji Europejskiej i Diagnozy Społecznej oraz zmiennych 
technologicznych, jak wskaźnik zagrożenia automatyzacją i rozwoju 
AI na podstawie badań Uniwersytetu Oksfordzkiego, Uniwersytetu 
Kalifornijskiego w Berkeley oraz C. B. Frey i M. A. Osborne. Człowiek 
jest obecnie nieodłącznym, niezastąpionym elementem rynku pracy, 
jednak wraz z postępowaniem automatyzacji oraz przede wszystkim 
dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji jego wkład będzie stopniowo 
redukowany, aż do całkowitego wyparcia ludzi z rynku pracy. Głównym 
problemem omawianego zjawiska jest redystrybucja dóbr i zysków ge-
nerowanych w coraz większym udziale przez roboty oraz wyznaczenie 
roli człowieka w coraz bardziej autonomicznym technologicznie świe-
cie wraz ze stworzeniem systemu społeczno-ekonomicznego, który 
odpowiedzialny będzie za podział wytworzonych przez AI dóbr oraz 
zysków.

Słowa kluczowe: automatyzacja, rynek pracy, sztuczna inteligencja, 
bezrobocie.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autora.
Cytowanie:  Błachowicz D., (2019) Automatyzacja oraz rozwój sztucznej inteligencji a sytuacja ludzi na rynku pracy w perspektywie obecnego stulecia, „Rynek-
-Społeczeństwo-Kultura” nr 2(33)/2019, s. 10-14, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-2-2019/RSK-2-2019-Blachowicz-Automatyzacja-oraz-rozwoj-sztucznej 
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Wstęp

Proces zastępowania ludzi przez maszyny, a obecnie roboty, jest 
aktualnie jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed nowo-
czesnymi społeczeństwami XXI wieku. Samo zjawisko nie jest jednak 
czymś nowym. Już w XIX wieku, wraz z nastaniem pierwszej rewolucji 
przemysłowej, widoczne były niepokoje związane z zastępowaniem 
ludzi przez powstające wtedy maszyny napędzane przez technologię 
pary wodnej, następnie przez drugą rewolucję przemysłową, która 
związana była z rozwojem elektryczności. Historia pokazała, że ludzie 
w okresie tym nie zostali wyparci przez maszyny mechaniczne, jednak 
nastąpiły wtedy ważne przemiany społeczne. Jedną z najważniejszych 
była zmiana struktury zatrudnienia polegająca na spadku zatrudnie-
nia w rolnictwie oraz wzroście zatrudnienia w przemyśle i usługach 
(szczególnie w późniejszym okresie) (Żejmo 2015). Kolejnymi kluczo-
wymi momentami w dziejach ludzkości, mającymi niepodważalny 
wpływ na kształtowanie się rynku pracy, były trzecia oraz czwarta 
rewolucja przemysłowa. Pierwsza została zapoczątkowana niedługo 
po II wojnie światowej i związana była z powstaniem komputerów, 
a rozpędu nabrała w latach 70. XX wieku wraz z rozwojem układów 

scalonych (Gniazdowski 2006). Natomiast rozpowszechnienie Inter-
netu w latach 90. XX wieku zapoczątkowało tzw. czwartą rewolucję 
przemysłową (Hofmokl 2009). Przytoczone powyżej kamienie mi-
lowe rozwoju gospodarczego diametralnie różnią się między sobą. 
Pierwsze dwa wpłynęły m.in. na zastępowanie ludzi przez maszyny 
najczęściej w ciężkich, powtarzalnych pracach. Natomiast w przypad-
ku kolejnych rewolucji (3 oraz 4) występowało zastępowanie ludzi 
również w aspekcie „umysłowym”. Jako przykład może posłużyć tutaj 
logistyka czy księgowość. Rozwój branży IT oraz wytwarzanego przez 
ten sektor oprogramowania pozwala na, przynajmniej obecnie, czę-
ściowe zastąpienia zasobów ludzkich przez wydajniejsze komputery, 
które są w stanie wykonywać poszczególne operacje (np. obliczenio-
we) zdecydowanie szybciej niż człowiek. Właśnie to „zastępowanie” 
jest jednym z kluczowych problemów dotyczących przyszłości rynku 
pracy, ponieważ wraz z rozwojem sztucznej inteligencji komputery 
będą w stanie myśleć coraz szybciej, na coraz większej liczbie płasz-
czyzn oraz samodzielnie podejmować proces twórczy. W tym miejscu 
powstaje więc diametralne pytanie – co w takiej sytuacji z ludźmi? 
Częściowa odpowiedź została zawarta w raporcie NASA z lat 60. XX 
wieku dotyczącym załogowych lotów w kosmos. „Człowiek jest naj-
tańszym, 70-kilogramowym, nieliniowym systemem komputerowym 
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ogólnego przeznaczenia, który może być masowo produkowany przez 
niewykwalifikowaną siłę roboczą” (Brynjolfsson, McAfee 2011: 18-
19). Ludzki umysł, jego potencjał kreatywności, jest aż po dziś dzień 
nieodłącznym elementem nowoczesnej gospodarki. Również tych, 
które opierają się na nowoczesnych technologiach.

Bezrobocie technologiczne

Od początku tzw. rewolucji przemysłowych rozwój technolo-
giczny wywiera coraz szerszy wpływ na społeczeństwo. Jednym z naj-
ważniejszych efektów tego procesu jest pojęcie „bezrobocia techno-
logicznego”. Brytyjski ekonomista, twórca teorii interwencjonizmu 
państwowego, J. Keynes stwierdził, że jest to „bezrobocie spowodo-
wane wynajdowaniem sposobów bardziej ekonomicznego użycia siły 
roboczej, szybszym niż tempo, w jakim można znaleźć nowe zajęcie 
dla zwolnionych robotników” (Rifkin 2001). Bezrobocie technolo-
giczne jest więc rodzajem bezrobocia strukturalnego. Wprowadzanie 
nowych rozwiązań technologicznych pozwala m.in. na obniżenie kosz-
tów produkcji dzięki redukcji pracowników (przy często jednoczesnym 
zwiększeniu intensywności pracy). Osoby pozbawione w ten sposób 
pracy kwalifikować można w ramach puli bezrobocia technologicz-
nego. W obecnych realiach występują dwa, przeciwstawne do siebie, 
podejścia względem tego zjawiska. Pierwsze z nich – postępujący 
rozwój technologiczny utożsamia z procesem całkowitego wypie-
rania ludzi z rynku pracy oraz całkowitym zastąpieniem siły ludzkiej 
przez roboty w przyszłości. Natomiast drugi pogląd przedstawia roz-
wój technologiczny jako proces pozytywny, dający wiele wymiernych 
korzyści dla społeczeństwa, a samo zjawisko bezrobocia traktowane 
jest jako przejściowe (tworzenie się nowych, często wcześniej niezna-
nych miejsc pracy) (Afeltowicz 2007). Należy jednak podkreślić, że 
tworzenie nowych miejsc pracy w miejsce zanikających jest możliwe 
przede wszystkim w sytuacji wzrostu gospodarczego (minimum 2% 
rocznie), w przeciwnym wypadku (tj. recesja lub stagnacja) automa-
tyzacja dyktowana chęcią redukcji kosztów zwiększa bezrobocie przez 
niewystarczające kreowanie nowych miejsc pracy (Niedbał 2014). 
W historycznym ujęciu problematyka takiego rodzaju bezrobocia nie 
jest zjawiskiem nowym, a jej początki tożsame są z przytoczonymi 
wcześniej rewolucjami przemysłowymi. Rewolucja przemysłowa nie 
zmniejszyła poziomu zatrudnienia, a sprawiła jego wzrost, jednocze-
śnie doprowadzając do znaczących zmian społecznych objawiających 
się m.in. w migracjach ludności wsi zajmujących się rolnictwem, 
do miast przemysłowych. Coraz szybszy rozwój technologii, w tym 
sztucznej inteligencji, przeniósł jednak dyskusję na temat bezrobocia 
technologicznego na nową płaszczyznę. Badania przeprowadzone 
przez Diagnozę społeczną w 2015 roku wykazały, że bezrobocie wy-
stępujące wśród zawodów o niskim ryzyku automatyzacji wyniosło 4% 
przy jednoczesnym 12% poziomie bezrobocia wśród zawodów, gdzie 
ryzyko automatyzacji jest wysokie (Batorski 2015). W tym samym ba-
daniu zauważono również (badając szereg czasowy 2013-2015), że 
wśród zawodów o niskim poziomie zagrożenia 93% osób po upływie 
dwóch lat dalej miało pracę a 2% pozostawało bezrobotnymi, nato-
miast w przypadku grup zawodowych o wysokim ryzyku automatyza-
cji wskaźniki te wyniosły odpowiednio 89% oraz 4% (Batorski 2015). 
Na podstawie przytoczonych danych można zauważyć, że bezrobocie 
technologiczne jest zjawiskiem realnym i wywiera widoczny wpływ 
zarówno na gospodarkę, jak i społeczeństwo. W ramach prac nad zja-

wiskiem bezrobocia technologicznego prowadzone są, wspomniane 
już wcześniej, badania dotyczące zagrożenia automatyzacją. W 2013 
roku, na Uniwersytecie Oksfordzkim, C. B. Frey oraz M. A. Osborne 
opublikowali pracę na temat zagrożenia, jakie rozwój technologiczny 
niesie dla zatrudnienia. Przedstawiona została m.in. lista zawodów 
wraz z prawdopodobieństwem automatyzacji w ciągu najbliższych 
lat. Najbardziej narażone na ryzyko automatyzacji, według tej pra-
cy, są m.in. telemarketerzy, technicy matematyczni, przedstawiciele 
ubezpieczeniowi, zegarmistrzowie, technicy biblioteczni. Wśród tych 
wszystkich wymienionych zawodów prawdopodobieństwo automaty-
zacji określono na 0,99 czyli 99%. Kolejne zawody o równie wysokim 
zagrożeniu to m.in. brokerzy (98%), analitycy kredytowi (98%), model-
ki (98%), kierowcy i sprzedawcy (98%), kucharze (96%), inżynierowie 
kolejowi (96%), czy też technicy farmacji (92%) (Frey, Osborne 2013). 
Dzięki przytoczonym powyżej przykładom widać wyraźnie, że nara-
żone na utratę pracy są nie tylko osoby, które wykonują prace niewy-
magające wysokich kwalifikacji, ale również osoby, zawody, do któ-
rych obecnie potrzeba posiadać m.in. wykształcenie wyższe (w tym 
techniczne). Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że w ogólnym 
rozrachunku prace niewymagające kwalifikacji są zdecydowanie bar-
dziej narażone na automatyzację. Po drugiej stronie barykady znaj-
dują się zawody, wśród których prawdopodobieństwo automatyzacji 
jest niewielkie, a należą do nich m.in. terapeuci (0,28%), pracownicy 
socjalni (0,34%), dentyści (0,44%), nauczyciele szkół podstawowych 
(0,44%), trenerzy sportowi (0,77%), leśniczy (0,81%), prawnicy (3,5%) 
czy też astronomowie (4,1%) (Frey i Osborne 2013). Na podstawie 
przytoczonego powyżej badania zauważyć można, że zawody, w któ-
rych liczy się personalna relacja z drugą osobą, umiejętności miękkie 
są w ogólnym rozrachunku mniej podatne na zastąpienie w przyszło-
ści przez maszyny. E. Brynjolfsson opisał to w następujący sposób: 
„W przyszłości ważne będą w szczególności umiejętności »miękkie«, 
takie jak przywództwo, budowanie zespołów i kreatywność. Tym 
umiejętnościom najmniej grozi automatyzacja; w dynamicznie roz-
wijającej się gospodarce zawsze będzie na nie duży popyt. I odwrot-
nie, absolwenci uczelni, którzy szukają tradycyjnej pracy, w której ktoś 
mówi im, co mają danego dnia robić, w coraz większym stopniu będą 
musieli rywalizować z maszynami, które są doskonałe w wykonywaniu 
dokładnych instrukcji” (Brynjolfsson, McAffe 2011). W Stanach Zjed-
noczonych profesje poważnie zagrożone automatyzacją odpowiadają 
za 47% miejsc pracy (Frey, Osborne 2013). W przypadku Polski, która 
została uznana za państwo o wysokim ryzyku podatności na automa-
tyzację, poziom ten wynosi 56,29%, natomiast w Europie do państw 
najmniej narażonych na negatywne skutki automatyzacji zalicza się 
Szwecję oraz Wielką Brytanię (Niedbał 2014). Warto również zazna-
czyć, że ramy czasowe zostały określone na najbliższe 20 lat, więc 
badany problem jest w całości obecny już teraz.

Rozwój sztucznej inteligencji – pełna robotyzacja pracy

W poprzednim podrozdziale zobrazowany został problem bez-
robocia technologicznego z perspektywy historycznej oraz w per-
spektywie najbliższych lat. Należy jednak pamiętać, że historycznym 
źródłem tego zjawiska jest automatyzacja, natomiast w ostatnich 
latach przyśpieszający rozwój sztucznej inteligencji wprowadza 
(w dłuższej perspektywie czasowej) całkowicie nowe podejście do 
badanego problemu. Związane jest to z faktem, że o ile automa-
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tyzacja zagraża części obecnie znanych zawodów, o tyle rozwój AI 
(sztucznej inteligencji) może doprowadzić w perspektywie najbliż-
szych 100 lat do całkowitego zastąpienia ludzi w każdym aspekcie 
ich działalności (zaliczając w to m.in. działalność twórczą – two-
rzenie muzyki czy też pisanie publikacji) (Grace i in. 2018). Wizja 
ta, choć wydaje się całkowicie niewyobrażalna, futurystyczna, jest 
już jednak poddawana publicznej dyskusji, której sens dotyczy 
nie tyle możliwości wystąpienia tego zjawiska, a kiedy to nastąpi 
i jak podzielić wytwarzane przez roboty dobra pomiędzy ludzi, czy 
też w szerszym ujęciu „co zrobić z ludźmi”. W 2016 roku badacze 
z Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego 
w Berkeley opublikowali pracę pt. When Will AI Exceed Human Per-
formance? Evidence from AI Experts (Kiedy sztuczna inteligencja 
przewyższy ludzkie możliwości? Dowody ekspertów AI). Według 
nich, w ciągu najbliższych kilku lat – sztuczną operację za chirurga, 
a w ciągu 120 lat (licząc od 2016 roku) wszystkie zawody świata zo-
staną zastąpione przez AI (sztuczną inteligencję) (Grace i in. 2018). 
Już w ciągu najbliższych 10 lat sztuczna inteligencja będzie w stanie 
m.in. napisać esej na poziomie ucznia szkoły średniej, ułożyć dowol-
ne klocki LEGO czy też całkowicie prowadzić telefoniczną obsługę 
banku. Należy w tym miejscu sprecyzować jedną, kluczową dla zro-
zumienia przedstawianego zjawiska, kwestię. Sztuczna inteligencja 
nie opiera się na liniowym, rozpisanym zadaniu, jak np. ułożenie 
klocków LEGO krok po kroku według napisanej przez programistów 
instrukcji. Mowa tutaj o maszynie, która bez zaprogramowanych ru-
chów będzie w stanie samodzielnie (tak jak człowiek) ułożyć dany 
model klocków używając do tego „mózgu” (Kaplan, Haenlein 2019). 
W perspektywie od 25 do 50 lat AI będzie w stanie wykonywać takie 
same ruchy fizyczne jak człowiek (np. trening), napisać bestseller 
New York Times, prowadzić badania matematyczne oraz wykonywać 
większość czynności wykonywanych obecnie przez ludzi. Ostatni-
mi etapami omawianego procesu będzie możliwość tworzenia no-
wych wynalazków przez sztuczną inteligencję, co przełoży się na 
całkowite zastąpienie ludzi w przeciągu najbliższych 120 lat (Grace 
i in. 2018). Na podstawie przytoczonych danych należy więc roz-
różnić dwa zasadnicze pojęcia będące istotą pracy. Automatyzacja 
polega na zastępowaniu ludzi przez maszyny przy powtarzalnym, 
z góry zaprogramowanych czynnościach. Natomiast wprowadze-
nie sztucznej inteligencji zastąpi człowieka również w pozostałych 
czynnościach (m.in. twórczych). W świetle przytoczonych powyżej 
faktów pojawia się jasno zarysowany problem społeczny, jakim jest 
możliwa utrata miejsc pracy na rzecz maszyn, komputerów, w naj-
bliższej przyszłości oraz całkowitego zastąpienia siły ludzkiej przez 
roboty w zdecydowanie bardziej odległej perspektywie. Naukowcy 
przedstawiają wiele niebezpieczeństw, jakie mogą płynąć w przyto-
czonego powyżej stanu rzeczy, jednak w tej pracy uwaga zostanie 
skupiona na aspekcie związanym z ludźmi na rynku pracy. W isto-
cie problemem nie jest samo zastąpienie ludzi przez maszyny, co 
można dobrze zobrazować za pomocą słów B. Gatesa. Stwierdził 
on, że „wcześniej wszyscy musieliśmy być farmerami, mieliśmy mało 
dostępnego pożywienia, a gdy pogoda się buntowała, ludzie umie-
rali z głodu. Dziś, dzięki lepszym technikom siania oraz nawożenia, 
większość z nas nie musi pracować już w polu. W taki sam sposób 
sztuczna inteligencja przyniesie nam ogromną produktywność” (Stój 
2018). Główny problem, jaki niesie ze sobą całkowite wyparcie ludzi 
z rynku pracy, jest podział zysków, dóbr wytwarzanych przez roboty. 

W tej sytuacji mądrym wydaje się rozwiązanie również zapropono-
wanie przez B. Gatesa: „W czasach, kiedy roboty grożą odbieraniem 
pracy ludziom, trzeba przystać na nieco wyższe podatki, a nawet 
spowolnić ten proces, by zastanowić się, co dalej” (Ćwiklak 2017). 
Obecnie nie ma na świecie modelu ekonomicznego czy systemu 
społecznego, który byłby w stanie odpowiedzieć na dylemat dys-
trybucji dóbr i usług wytwarzanych przez roboty. Dodatkową kom-
plikacją jest czas zmian szacowany na ponad 100 lat. Finalnie (czyli 
w momencie całkowitego wyparcia ludzi z rynku pracy) najbardziej 
realistyczne wydają się dwa scenariusze. W pierwszym z nich roboty 
należą do wąskiej elity z bogatszych państw świata, które skupiają 
większość bogactwa „w swoich rękach”. W tym przypadku docho-
dzi do wzrostu nierówności dochodowych, które można zobrazować 
współczynnikiem Giniego dochodzącym do poziomu 1. W drugim 
scenariuszu wszystkie dobra wytworzone przez AI dzielone są po 
równo między wszystkich mieszkańców a współczynnik Giniego 
zbliża się do wartości 0. Już samo zjawisko finalnego wyparcia ludzi 
z rynku pracy jest niebywale skomplikowane w rozwiązaniu. Jednak 
należy pamiętać, że równie dużym (o ile nie większym) problemem 
jest podział dóbr w trakcie dochodzenia do przytoczonego powyżej 
punktu. Opisane w poprzedniej części tej pracy statystyki wskazują 
na zagrożenie automatyzacją blisko 50% miejsc pracy w najbliższych 
dekadach. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji oraz wzrostem 
traconych miejsc pracy prawdopodobnie nastąpi spadek tworzonych 
nowych zawodów (gdyż człowiek nie będzie w stanie konkurować 
z maszyną). Doprowadzi to więc do sytuacji, w której osoby mniej 
wykwalifikowane, gorzej wykształcone lub nieposiadające odpo-
wiednich kompetencji miękkich nie będą w stanie znaleźć zatrudnie-
nia. Rodzi się więc w tym miejscu dylemat wsparcia finansowego ze 
strony państwa dla stale zwiększającej się liczby osób bezrobotnych, 
którzy nie będą posiadali perspektyw znalezienia zatrudnienia. To 
z kolei przekłada się na problem sprawiedliwości podatkowej oraz 
nierówności dochodowych. Skutkiem tych zagadnień (w obecnych 
realiach społeczno-ekonomicznych) będzie więc rozwój nierówno-
ści dochodowych, stały wzrost bezrobocia (od momentu, w którym 
automatyzacja będzie wypierać więcej miejsc pracy niż tworzyć 
nowych), spadek zamożności znacznej części społeczeństwa oraz 
rozwój niezadowolenia społecznego wynikającego z faktu, iż coraz 
węższa grupa ludzi posiada coraz większy majątek przy jednocze-
snym ubożeniu pozostałych klas społecznych. Jednym z możliwych 
rozwiązań przytoczonego powyżej problemu jest zastosowanie gwa-
rantowanego dochodu podstawowego. Idea ta głosi konieczność 
zapewnienia każdej osobie fizycznej, od urodzenia aż do śmierci, 
źródła utrzymania, które zagwarantuje zaspokojenie przynajmniej 
podstawowych potrzeb. Pomysł dochodu podstawowego narodził 
się w XVI wieku za sprawą T. More’a, który w dziele pt. Utopia przed-
stawił konieczność zagwarantowania każdemu człowiekowi środków 
do życia. W 1797 roku T. Paine, w pracy pt. Sprawiedliwość agrarna, 
sformułował postulat redystrybucji własności finansowanej dzięki 
podatkom od własności ziemskiej, argumentując to naturalnym pra-
wem do zysków generowanych z ziemi, która według Paine’a jest 
dobrem wspólnym (Nawrocka 2018). Koncepcja ta dobrze wpisuje 
się w obraz badanego w tej pracy problemu. Automatyzację oraz 
rozwój sztucznej inteligencji należy traktować jako wspólne dobro, 
stworzone przez ludzi, aby im służyły. Dlatego też każdy człowiek 
zasługuje na udział w zyskach kreowanych, w przyszłości całkowi-



Dawid Błachowicz – Automatyzacja oraz rozwój...

13

Wykres 2. . Stopa bezrobocia w Polsce w latach 1990-2019 według GUS

Źródło: Źródło: opracowanie własne na podstawie danych https://ec.eu-
ropa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics 
[10.08.2019].

W 2012 roku w całej europejskiej wspólnocie bezrobocie osią-
gało wartość 10,5%, a w strefie euro 11,4%, natomiast już w 2018 
roku bezrobocie spadło do poziomu 6,8% (cała UE) oraz 8,2% (Strefa 
euro) (https://ec.europa.eu/eurostat/ 2019). Na podstawie przyto-
czonych danych można stwierdzić, że obecnie technologia nie jest 
w stanie zastąpić człowieka na stanowisku pracy – może jedynie 
sprawiać, że wykonywana przez niego praca jest bardziej efektyw-
na. Jako potwierdzenie takiego stwierdzenia dobrze wpisuje się 
firma Tesla, amerykańska korporacja odpowiadająca za produkcję 
samochodów elektrycznych, oraz jej szef E. Musk, który stwierdził, 
że „przerost automatyzacji był błędem a ludzie są niedoceniani” 
(Matousek 2018). Wypowiedź ta miała miejsce w związku z nieza-
dowalającymi wynikami produkcyjnymi nowej linii samochodów, 
co jest faktem szczególnie symbolicznym, gdyż wprowadzenie pro-
dukcji taśmowej w zakładach H. Forda było blisko wiek wcześniej 
przełomowym wydarzeniem. W minionych latach prawidłowy był 
więc pogląd, który przedstawiał proces automatyzacji jako zjawisko 
pozytywne, które kreuje odpowiednią liczbę nowych miejsc pracy 
w miejsce wypieranych. Należy jednak zaznaczyć, że zarówno Pol-
ska, Unia Europejska, jak i cały świat poddawane są obecnie auto-
matyzacji. Sztuczna inteligencja (jak przedstawione zostało w po-
przedniej części pracy) osiągnie pierwsze kamienie milowe wzrostu, 
które umożliwią jej szerokie zastąpienie ludzi na rynku pracy dopie-
ro w najbliższych dziesięcioleciach. Można więc stwierdzić, że realne 
zagrożenie, jakim jest wyparcie ludzi z rynku pracy dopiero się poja-
wi, natomiast obecne trendy występujące na rynku pracy (tj. spadek 
poziomu bezrobocia) związane są m.in. z wystarczającym wzrostem 
podaży nowych miejsc pracy oraz odpowiednim poziomem prze-
kwalifikowania się pracowników, których stanowiska zostały usunię-
te lub są w trakcie likwidacji. Jednak nawet w najbliższych latach 
(przed znaczącą ekspansją AI) proces ten może napotkać wiele pro-
blemów, które wynikają z prostego faktu, że trudno jest przebran-
żowić pracownika niewykwalifikowanego na pracownika wysokich 
kwalifikacji (np. programistę) (Batorski 2015).

Podsumowanie

W obecnych realiach człowiek pozostaje najtańszym, nielinio-
wym systemem komputerowym ogólnego przeznaczenia (Brynjol-
fsson, McAffe 2011: 18-19), jednak wraz z rozwojem automatyzacji 
a przede wszystkim sztucznej inteligencji pogląd ten zacznie coraz bar-
dziej tracić na prawidłowości. Wraz z pokonywaniem kolejnych barier 

cie, przez roboty, które zapewnią możliwość nie tylko podstawowej 
egzystencji, ale również samorealizację w nowej rzeczywistości. Za-
stosowanie mechanizmu dochodu podstawowego jest więc obec-
nie najbardziej realistyczną koncepcją rozwiązania przytoczonego 
problemu społecznego.

Obecna sytuacja na rynku pracy

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w czerwcu 
2019 roku, bezrobocie w Polsce wyniosło 5,3%. Jest to historycznie 
niska wartość, nieosiągalna od 1990 roku, kiedy to gospodarka prze-
chodziła okres transformacji z centralnie planowanej na rynkową (co 
przekładało się na tzw. pełne zatrudnienie występujące w gospodar-
ce komunistycznej) (https://stat.gov.pl 2019). W Unii Europejskiej, 
w czerwcu 2019 roku, bezrobocie spadło do poziomu 6,3% (wartość 
najniższa od 2000 roku), natomiast w samej strefie euro jest to war-
tość 7,5% (również tutaj zaobserwować można tendencję spadkową) 
(https://ec.europa.eu/eurostat 2019).

Wykres 1. Stopa bezrobocia w Polsce w latach 1990-2019 według GUS

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://stat.gov.pl/obszary-te-
matyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-reje-
strowanego-w-latach-1990-2019,4,1.html# [11.08.2019].

Na podstawie wykresu 1 można zaobserwować, że od początku 
transformacji ustrojowej występuje trend malejący w przypadku sto-
py bezrobocia. W przedstawionym okresie (tj. lata 1990-2019) miały 
miejsce gwałtowne skoki bezrobocia, jednak związane one były m.in. 
z transformacją ustrojową czy światowym kryzysem finansowym 
z 2008 roku. Jednocześnie w analizowanym przedziale czasu Polska 
prowadziła zdecydowaną modernizację oraz unowocześnienie kraju. 
Rozwój technologiczny, zarówno Polski, jak i całego globu, w ogólnym 
rozrachunku, nie wpłynął na spadek poziomu zatrudnienia. Wzrost go-
spodarczy oraz jednoczesny rozwój technologiczny wywarł pozytywny 
wpływ poprzez zmniejszenie bezrobocia w skali całego kraju. Pozytyw-
ny wpływ rozwoju (w tym technologicznego) na stopę bezrobocia moż-
na zaobserwować w szczególności w latach 2012-2019. W 2012 roku 
stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 13,4% (https://stat.gov.pl 2019), 
natomiast europejski wskaźnik innowacyjności dla Polski wynosił 50 
(https://ec.europa.eu/growth 2019). W 2019 roku bezrobocie spadło 
do poziomu 5,3% (https://stat.gov.pl 2019) a wskaźnik innowacyjno-
ści wzrósł do 61 (https://ec.europa.eu/growth 2019). Na podstawie 
wykresu 2 można zaobserwować, że wskaźnik poziomu bezrobocia, 
podobnie jak w Polsce, wykazuje trend spadkowy zarówno dla Unii 
Europejskiej, jak i samej strefy euro. Dodatkowo, tak jak w przypad-
ku Polski, tak i w UE oraz strefie euro odnotowano wzrost wartości 
europejskiego wskaźnika innowacyjności. 
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technologicznych przyszłość należeć będzie do AI, która ostatecznie 
wyprze człowieka z rynku pracy – jak w najbardziej futurystycznych 
wizjach świata. Do najważniejszych wniosków płynących z pracy na-
leżą: 1/ Proces automatyzacji (połączony ze wzrostem gospodarczym) 
w ostatnich latach wywarł pozytywny wpływ na rynek pracy, zmniej-
szając stopę bezrobocia. Proces ten nie jest jednak zagrożeniem, jakim 
okazać może się rozwój sztucznej inteligencji. Obecnie występujące 
możliwości przebranżowienia, zdobycia nowych kwalifikacji do nowo 
powstających zawodów czy też obecnych zawodów deficytowych za-
kończy się wraz z osiąganiem przez AI kolejnych kamieni milowych jej 
rozwoju; 2/ Głównym zagrożeniem wynikającym z procesu automaty-
zacji oraz robotyzacji nie jest sam fakt wypierania ludzi z rynku pracy 
a sposób redystrybucji dóbr generowanych przez roboty; 3/ W krótszej 
perspektywie czasowej (tj. do 20-30 lat) głównym wyzwaniem bedzie 
rozwiązanie problemu ludzi, którzy w wyniku rozwoju technologicz-
nego zostaną ofiarami trwałego bezrobocia technologicznego oraz 
kształcenia ludzkości w taki sposób, aby jak najdłużej posiadała kom-
petencje trudne do zastąpienia przez AI. Bezpośrednio wiąże się z tym 
kwestia sprawiedliwości podatkowej (w szczególności opodatkowania 
osób najbogatszych) oraz nierówności dochodowych; 4/ W długiej per-
spektywie czasowej (w której człowiek zostanie całkowicie wyparty 
przez roboty sterowane sztuczną inteligencją) głównym problemem 
jest redystrybucja wszelkich dóbr i zysków generowanych przez AI po-
między poszczególne kontynenty, narody i ludzi oraz stworzenie no-
wego systemu społeczno-ekonomicznego, w którym ludzie z definicji 
nie pracują, a są jedynie beneficjentami robotów. Możliwym rozwią-
zaniem, w krótszej perspektywie czasowej, przedstawionych proble-
mów jest wprowadzenie progresywnego podatku od automatyzacji. 
Wraz z jej rozwojem zwiększać będą się obciążenia podatkowe, dzięki 
którym możliwe stanie się wsparcie finansowe zwiększającej się gru-
pie ludzi stale wykluczonych z rynku pracy. Natomiast w długiej per-
spektywie, w której roboty ostatecznie zastępują ludzi, potencjalnym 
rozwiązaniem jest dochód gwarantowany, czyli pewna pula pieniędzy 
przeznaczana regularnie każdemu mieszkańcowi danego państwa (Van 
Parijs 2000).
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Wpływ kryzysu gospodarczego na sytuację ludzi młodych na rynku 
pracy w Polsce w latach 2008 – 2013

Impact of global financial crisis about young people 
on labour market in Poland in years 2008 – 2013

The article describes the way how crisis of 2008 impacted on sit-
uation of young people in labor market in Poland. In research, quanti-
tative and qualitative analysis is used, combined with partial literature 
query. Using data from Labour Force Surve, changes of unemploy-
ment and employment rate of youngthies in Poland are described, 
varying by education, and, by using GUS and Eurostat data, changes of 
youth unemployment rate in Poland and share of youth in total unem-
ployment rate in Poland in compare to European average are shown. 
Article shows that youth unemployment rate in Poland increased 
more than European average, and group of youth that crisis impacted 
the hardest is people with higher education. Survey also proves, that 
share of youth in total unemployment rate in Poland and Europe fell.

Keywords: youth, crisis, labor market, unemployment.

Artykuł opisuje sposób, w jaki sposób kryzys gospodarczy roku 
2008 wpłynął na sytuację osób w wieku 15 – 24 na rynku pracy w Pol-
sce. W badaniach posłużono się analizą ilościową i jakościową, połączo-
ną z częściową kwerendą literatury. Używając danych z Labour Force 
Surve, przedstawiono zmiany wartości stopy bezrobocia i zatrudnienia 
wśród młodzieży w Polsce w latach kryzysowych z uwzględnieniem 
zróżnicowania wykształcenia, a przy pomocy statystyk z GUS i Eurostat 
dokonano analizy zmian bezrobocia wśród młodzieży ogółem w Polsce 
oraz udziału młodzieży w ogóle bezrobotnych w porównaniu do śred-
niej Unii Europejskiej. Z artykułu wynika, że bezrobocie wśród młodzie-
ży w Polsce w wyniku kryzysu wzrosło bardziej niż wartość średnia dla 
Europy, zaś grupą, która najmocniej odczuła negatywne skutki kryzysu 
w Polsce były osoby z wyższym wykształceniem. Z badań nie wynika 
jednak, że młodzież była grupą, która mocno odczuła skutki kryzysu na 
rynku pracy – jej udział w ogóle bezrobotnych się zmniejszył.

Słowa kluczowe: młodzież, kryzys, rynek pracy, bezrobocie.

Typ artykułu: artykuł badawczy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autora.
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Nierównomierny rozwój gospodarek jest obserwowany od mo-
mentu rozpoczęcia rewolucji industrialnej w Wielkiej Brytanii w XVIII 
wieku (Drozdowicz 2006: 9). Według badań W. C. Mitchella cykle 
koniunkturalne pojawiły się w Wielkiej Brytanii w 1790 roku, w USA 
w 1796 roku, we Francji w 1847 roku, w Niemczech zaś w roku 1857. 
Po 1890 roku cykle koniunkturalne występowały niemal we wszyst-
kich gospodarkach świata, nie wyłączając gospodarek w państwach 
komunistycznych (Mitchell 1951). Kryzys w gospodarce jest rozumia-
ny jako fragment cyklu gospodarczego oznaczający się znacznym spo-
wolnieniem gospodarczym lub wystąpieniem recesji. W zależności od 
długości trwania wahań i czynników je powodujących można wyróż-
nić następujące rodzaje cyklów: krótkie – Kitchina, średnie – Juglara 
i Kuznietsa oraz długie cykle Kondratiewa (Kielek 2014; Mendelson 
1960). Cykle Kitchina trwają od 2 do 4 lat, obejmując wahania takich 
mierników jak ceny, zapasy w przedsiębiorstwach. Obejmujące 8 – 10 
lat cykle Juglara, opisują wahania bezrobocia, PKB i inflacji, a trwające 
15 – 25 lat cykle Kuznetsa wynikają z akumulacji czynników wytwór-
czych – inwestycji, migracji. Cykle Kondratiewa o długości 40 – 60 lat 
są wynikiem ważnych odkryć i innowacji, jak maszyna parowa, elek-
tryczność, energia słoneczna (Barczak 2006). Geneza powstawania 
kryzysów gospodarczych jest zróżnicowana i niejednokrotnie złożona, 
ale momenty depresyjne cyklów koniunkturalnych są sprzyjającym 
momentem do pojawienia się wstrząsów gospodarczych (Kielek 2014). 
Wielki Kryzys lat 30. XX wieku, kryzys naftowy lat 70. oraz kryzys fi-

nansowy przełomu I i II dekady XXI wieku miały jedną wspólną cechę 
– pojawiły się w momencie, gdy wszystkie rodzaje cyklów koniunktu-
ralnych chyliły się ku depresji (Krugman 2012). Nieustanna chęć czło-
wieka do wzbogacania się prowadzi często do przesycenia produkcji, 
nadmiernych wydatków sektorów publicznych, wojen klasycznych 
i handlowych, embarg i pojawiania się baniek spekulacyjnych, które 
mogą bezpośrednio i pośrednio doprowadzić do kryzysu i stagnacji 
lub recesji (Nazarczuk 2013). W przypadku Wielkiego Kryzysu lat 30. 
możemy mówić o przesycie konsumpcjonizmu i zadłużaniu się Ame-
rykanów ponad możliwości gwarancyjne ówczesnego systemu ban-
kowego – tzw. szalone lata dwudzieste. Kryzys naftowy lat 70. został 
wywołany przez nagły wzrost cen ropy naftowej (Sztaba 2007), a ostat-
ni wielki kryzys roku 2008 był spowodowany bańką spekulacyjną na 
amerykańskim rynku nieruchomości i powszechnym inwestowaniem 
przez banki w instrumenty finansowe bez pokrycia (Żak 2018). Kryzy-
sy ekonomiczne stanowią nieodłączny element gospodarki rynkowej, 
towarzyszą jej od połowy XVI wieku, czyli od momentu powstawania 
zalążków tej gospodarki. W ciągu minionych 450 lat zaobserwowano 
ponad 70 kryzysów ekonomicznych na świecie, które różniły się regu-
larnością występowania, przebiegiem, głębokością, czasem trwania 
oraz rozmiarami wywoływanych strat (Bochenek 2012). Istnieją jednak 
przesłanki pozwalające sądzić, że kryzysy gospodarcze pojawiały się 
już w starożytnym Rzymie – chociażby kryzys gospodarczo-polityczny 
wieku III, który w rezultacie był jedną z przyczyn, które doprowadziły 
do upadku cesarstwa (Cameron 1996). Ponieważ zjawiska kryzysowe 
są nierozłącznym elementem gospodarki rynkowej, przewiduje się, że 
z kryzysami ekonomicznymi gospodarka będzie się borykać również 
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w przyszłości (Owsiak 2012: 62). Dlatego też powinniśmy badać przy-
czyny okresów kryzysowych na różnych płaszczyznach, tak by zminima-
lizować skutki kolejnych wstrząsów gospodarczych (Owsiak 2012: 74).

Celem badań jest ukazanie wpływu, jaki miał globalny kryzys 
gospodarczy lat 2008 – 2013 na funkcjonowanie rynku pracy ludzi 
młodych (w wieku 15 – 24) w Polsce oraz sposobu, w jaki wpłynął on 
na proces poszukiwania i podejmowania pracy, a także stopień jego 
powodzenia przez młodzież w wyżej wymienionym okresie. W tym 
celu przeprowadzono analizę zmian współczynników stopy bezrobocia 
i zatrudnienia wśród ludzi młodych w Polsce na tle UE i stopnia jego 
powiązań z dotykającym Polskę w tym okresie wyhamowaniem ko-
niunktury gospodarczej. W tym celu użyto danych z takich źródeł jak 
GUS, Eurostat, Labour Force Surve. Analiza została wsparta częściową 
kwerendą literatury dotyczącą mechanizmu oddziaływania kryzysu na 
gospodarkę, ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu trwającego w la-
tach 2008 – 2013, jego genezy, przebiegu i skutków, również w per-
spektywie długoterminowej. W badaniach zostały uzwzględnione 
skutki społeczne i ekonomiczne wpływające na proces podejmowania 
pracy przez osoby młode oraz jego powodzenie (zmiany wartości sto-
py bezrobocia dla grupy wiekowej 15 – 24). Przeprowadzone zostało 
również porównanie zjawiska wzrostu bezrobocia wśród młodzieży 
w Polsce do analogicznego okresu w całej Unii Europejskiej oraz anali-
za zmian udziału osób młodych w ogóle bezrobotnych w Polsce i w UE 
dla pierwszej fali kryzysu (lata 2008 – 2011). Wnioski z badań zostały 
w skróconej formie przedstawione w podsumowaniu pracy.

Geneza słowa „kryzys” i charakterystyka skutków 
kryzysu roku 2008 w Polsce 

Słowo kryzys pochodzi od greckiego κρίσις, mającego wiele 
znaczeń, tj.: osąd, wyrok, odróżnienie, wybór, badanie, rozstrzygają-
cy moment, punkt zwrotny, nagła zmiana, okres przełomu (Słownik 
grecko-polski 1962: 716−717). Źródłosłów jego wywodzi się ze sta-
rożytnej Grecji; wprowadził je do języka medycyny Hipokrates, który 
zdefiniował je jako nagły przełom lub gwałtowne przesilenie. Arysto-
teles rozumiał to pojęcie dwojako, raz w znaczeniu osąd, wyrok, innym 
razem – decyzja (Arystoteles 1982). Z kolei językoznawcy interpretują 
„kryzys” jako sytuację niekorzystną lub wybitnie niekorzystną dla da-
nej osoby, przedmiotu lub zjawiska, przełomowy moment lub okres, 
któremu towarzyszy wyraźne pogorszenie ogółu warunków (Boche-
nek 2012). Natomiast kryzys w ujęciu ekonomicznym jest zjawiskiem 
odznaczającym się istotnym załamaniem procesu wzrostu gospodar-
czego (Uniwersalny słownik języka polskiego 2003: 332). Współcze-
śni neokeynesiści G. Mankiw i M. P. Taylor określili kryzys jako okres, 
w którym drastycznie spada wielkość produkcji w ujęciu realnym 
i dochody ludności oraz rośnie bezrobocie. Synonimem kryzysu jest 
depresja. Natomiast łagodny spadek realnego PKB i nieznaczny wzrost 
bezrobocia nazywany jest recesją (Mankiw, Taylor 2009: 301). Polski 
ekonomista O. Lange interpretował kryzys jako poważne zakłócenie 
równowagi gospodarczej (Lange 1976: 674). Skojarzenie kryzysu z nie-
równowagą systemu ekonomicznego odrzucił J. Siedlecki (1995: 49), 
twierdząc, że utożsamianie nierównowagi z recesją i zubożeniem, bę-
dącymi rezultatem niewłaściwego gospodarowania, stanowi przejaw 
nadużywania pojęcia równowagi. W. Iskra pisał, że wszystkie kryzysy 
gospodarcze – mimo wielu istniejących różnic – miały jedną cechę 
wspólną, polegającą na wystąpieniu zahamowania wzrostu produkcji 

(Iskra 1995: 457). W literaturze przedmiotu oraz w języku codziennym 
używanych jest wiele pojęć, które są traktowane jako synonimy poję-
cia kryzys. Są to takie słowa jak: dekoniunktura, depresja, recesja i sta-
gnacja. Ekonomiści jednakże często rozróżniają znaczenie powyższych 
słów. Depresja oznacza występowanie bardzo wysokiego bezrobocia 
oraz znacznie mniejsze wykorzystanie urządzeń produkcyjnych niż 
wynoszą zdolności produkcyjne w długim okresie. Recesja rozumiana 
jest jako bezwzględny spadek wielkości produkcji i dochodu narodo-
wego wyrażanego w takich wartościach jak PKB. Natomiast stagnacja 
wyraża się zahamowaniem tempa wzrostu gospodarczego (Bochenek 
2012). Znajomość pojęć stagnacja, depresja oraz recesja jest kluczo-
wa w określeniu nazwy zjawiska, jakie dotknęło Polskę w latach niżu 
gospodarczego 2008 – 2013. W przypadku Polski można mówić o de-
presji i stagnacji, bowiem wyżej wymieniony okres charakteryzował 
się spadkiem tempa rozwoju gospodarczego i znacznym wzrostem 
bezrobocia (GUS 2019), jednak mówienie o recesji byłoby naduży-
ciem, bowiem w żadnym momencie wymienionego okresu Polska 
nie doświadczyła spadku wartości dochodu narodowego w warto-
ściach realnych (Gorzelak 2010). W najgorszym dla naszej gospodarki 
I kwartale 2009 roku gospodarka odnotowała wzrost PKB o wartości 
0,4%, a Polska była jedynym krajem w Unii Europejskiej, który zaob-
serwował dodatni wzrost gospodarczy (premier.gov.pl 2009; Lonczak 
2010). Nie oznacza to jednakże, że kraj uniknął negatywnych skutków 
kryzysu (Krzemień 2018). Oprócz wspomnianego już spadku dynamiki 
koniunktury gospodarczej doszło również do innych następstw na tle 
gospodarczym i społeczno-finansowym (Nazarczuk 2013). Indeks WIG 
20 spadł o 66% i jeszcze w 2018 roku był poniżej przedkryzysowego 
poziomu, euro dokonało aprecjacji o 50%, a budżet państwa doznał 
problemów z rosnącym zadłużeniem sektora wydatków publicznych, 
które doprowadziły w rezultacie do nacjonalizacji Otwartych Fundu-
szy Emerytalnych (Krzemień 2018). Doszło również do perturbacji na 
poziomie gospodarek poszczególnych regionów, które oznaczyły się 
między innymi zmniejszeniem wartości produkcji i wytworzonych 
dóbr w przypadku województw: kujawsko-pomorskiego, świętokrzy-
skiego, lubelskiego i opolskiego, a więc terenów o charakterze wiej-
skim i małomiejskim, które nie mają aglomeracji czy dużych miast, 
których konsumpcja mogłaby pobudzić gospodarkę. Polskie instytu-
cje finansowe poniosły znaczne straty na przełomie 2008 i 2009 roku 
z tytułu wcześniejszego zaangażowania się w opcje walutowe (Nazar-
czuk 2013). W momencie największego spowolnienia gospodarczego 
w 2009 roku polski eksport spadł do 75%, a import do 70% wartości 
początkowej z 2008 roku (NBP 2009). Kryzys doprowadził również do 
wzrostu stopy bezrobocia w Polsce z 8,8% w październiku 2008 roku 
do 14,2% w styczniu 2014 roku (GUS 2019).

Wpływ kryzysu na sytuację ludzi młodych  
na rynku pracy w Polsce

W procesie odpowiedzi na pytanie o wpływ globalnego kryzysu 
gospodarczego na sytuację osób młodych na rynku pracy w Polsce 
trzeba przeanalizować, w jaki sposób kryzys wpłynął na zmiany sto-
py zatrudnienia oraz stopy bezrobocia wśród grup młodzieży o róż-
nym wykształceniu w czasie jego trwania. Tabela 1 przedstawia 
zmiany wymienionych współczynników w okresie czasowym 2008 
– 2013, zaś jej analiza posłuży jako przyczynek do dalszych badań 
przeprowadzonych w tym artykule.
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Tabela 1. Stopa zatrudnienia i stopa bezrobocia w Polsce wśród osób młodych 
(15-24 lata) w latach 2008-2013 z podziałem na poziom wykształcenia (w %)

Źródło: Labour Force Surve 2013.

Analizując dane w tabeli 1. można zauważyć kilka prawidłowo-
ści. W badanym okresie każda opisywana grupa charakteryzuje się 
spadkiem stopy zatrudnienia i wzrostem stopy bezrobocia. Oznacza 
to, że negatywne skutki kryzysu dotknęły każdą grupę ludzi młodych. 
Największą zmianą stopy bezrobocia charakteryzuje się grupa osób 
z wykształceniem podstawowym (+11,7 p.p.), a stopy zatrudnienia 
z wykształceniem wyższym, która jednocześnie zaliczyła najmniejszą 
zmianę stopy bezrobocia (+6,7 p.p., była to jedyna grupa, w której 
wzrost stopy bezrobocia nie przekroczył 10 p.p.). Trzeba zauważyć 
jednak, że wartość zmiany stopy zatrudnienia w przypadku osób 
z wykształceniem wyższym jest kilkukrotnie wyższa niż w przypadku 
innych grup (-17,8 p.p., wobec: -4,6, -3,1, -0,7). Jednocześnie grupa, 
która osiągnęła największy wzrost stopy bezrobocia (młodzi z wy-
kształceniem podstawowym), osiągnęła jednocześnie najmniejszy 
spadek wartości stopy zatrudnienia (jedynie 0,7 p.p.). To zróżnico-
wanie można tłumaczyć kilkoma faktami i zależnościami. Po pierwsze 
osoby z wykształceniem podstawowym to najczęściej byli uczniowie 
gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych w wieku powyżej 16 lat 
szukający pracy dorywczej w niepełnym wymiarze godzin. W wyniku 
kryzysu i zmniejszonego wzrostu koniunktury pracodawcy kierowali 
mniej ofert pracy do takich osób, co spowodowało szczególnie duży 
wzrost stopy bezrobocia wśród tej grupy. Jednocześnie wskaźnik 
stopy zatrudnienia uległ nieznacznemu tylko spadkowi, ponieważ 
stosunkowo mało osób decyduje się na podjęcie pracy zarobkowej 
w tym wieku i wpływ kryzysu na zmianę stopy w tej sytuacji jest zni-
komy. Z kolei w przypadku osób z wyższym wykształceniem możemy 
zauważyć dewaluację wartości atutowej wyższego wykształcenia na 
rynku pracy. Stopa zatrudnienia w przypadku młodych osób spadła 
o ponad 1/4 swojej początkowej wartości, co świadczy o tym, że fir-
my znacząco ograniczyły zatrudnianie młodych, wykwalifikowanych 
pracowników ze względu na recesję w krajach Europy Zachodniej 
i spadek zapotrzebowania na produkowane przez nich technolo-
gie i produkty (Nazarczuk 2013). Jest to spowodowane faktem, że 
największą wrażliwość na kryzys wykazały takie branże, jak budow-
nictwo i nieruchomości, motoryzacja, transport oraz branża ener-
getyczna, a więc branże, które są szczególnie często wybierane do 
podjęcia pracy przez osoby z wykształceniem wyższym, w tym te, 
które dopiero wchodzą lub niedawno weszły na rynek pracy (Gorze-
lak 2009). Jednakże można jednocześnie zauważyć, że wzrost stopy 
bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem jest znacznie niż-
szy niż w przypadku innych grup. Liczba studentów na studiach dok-
toranckich w Polsce wzrosła z 32 494 w roku akademickim 2008/09 

do 43 356 w roku akademickim 2013/14. Należy też zauważyć, że 
w okresie ożywienia gospodarczego przypadającego po 2013 roku 
doszło do ponownego odwrócenia się tego trendu i liczba studen-
tów doktoranckich w 2017/18 wynosiła już 41 318. Również nasiliła 
się wielkość migracji – w roku 2011 zanotowano znaczącą wartość 
wyjazdów Polaków (do takich krajów, jak Wielka Brytania i Holandia), 
która była największa od 2007 roku, a więc okresu przejściowego po 
wstąpieniu Polski do UE i otwarciu się zagranicznych rynków pracy 
dla polskich pracowników (GUS 2019). W dalszej części pracy został 
przeanalizowany sposób, w jaki wyhamowanie gospodarcze powią-
zane z kryzysem gospodarczym 2008 – 2013 wpłynęło na stopę bez-
robocia wśród osób młodych z przedziału wiekowego 15 – 24. Wy-
kres 1 przedstawia zależność między dynamiką rozwoju gospodarki 
Polski (roczny przyrost procentowy wartości PKB) a wzrostem stopy 
bezrobocia wśród młodzieży (roczny przyrost stopy bezrobocia wśród 
osób w wieku 15 – 24).

Wykres 1. Zależność między dynamiką rozwoju gospodarczego (wartość PKB 
nominalnego) a wzrostem stopy bezrobocia w stosunku do roku poprzed-
niego w Polsce wśród osób młodych (w wieku 15 – 24) w latach 2008 – 2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Labour Force Surve 2013 
i GUS 2019.

Analizując wykres 1., można zauważyć kilka ogólnych prawidło-
wości. Po pierwsze – widoczny jest znaczny wpływ na stopę bezro-
bocia wśród młodych pierwszej fali kryzysu (2008 – 2009), co można 
tłumaczyć niewystarczającym przygotowaniem gospodarki na nadej-
ście fali kryzysowej i efektem domina spowodowanym pogarszającą 
się sytuacją finansową u partnerów handlowych Polski, takich jak 
Niemcy, Francja i Czechy. Po kilkuletniej hossie 2003 – 2007, w któ-
rej wzrost gospodarczy sięgał do 7,6% w skali roku doszło do efektu 
„przegrzania gospodarki” i nagłego spadku tendencji wzrostowej 
produkcji spowodowanej głęboką recesją w krajach eksportowych 
i w rezultacie ograniczenia wielkości zatrudnienia, które szczególnie 
mocno dotknęło osoby młode, dopiero wchodzące na rynek pracy. 
Efekt gwałtownego wzrostu bezrobocia był jeszcze widoczny w 2011 
roku, gdzie mimo stabilnego wzrostu gospodarczego o wartości wy-
noszącej 4,5% doszło do zwiększenia bezrobocia w grupie wiekowej 
15 – 24 o 2 punkty procentowe. Jednak druga fala kryzysowa (2012 
– 2013) nie odznaczyła się tak gwałtownym wzrostem wartości bez-
robocia wśród młodych, co oznacza, że mechanizmy rynkowe rynku 
pracy osób młodych były lepiej przygotowane na przejściowy spa-
dek wzrostu koniunktury (Nazarczuk 2013). Rok 2013 był nie tylko 
dla Polski, ale również dla Europy apogeum wzrostu bezrobocia dla 
młodzieży z wartością szczytową współczynnika bezrobocia wynoszą-
cą 23,6% (Polska – 23,5%) dla całej UE. Później nastąpił spadek tej 
wartości do 18,7% dla Unii i 17,7% dla Polski w 2016 roku. Uogólnia-
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młodzieży na rynku pracy w Polsce pogorszyła się bardziej niż w UE 
– bezrobocie wzrosło o 10 p.p. w porównaniu do średniej dla Europy 
wynoszącej 7,9 p.p. W celu weryfikacji negatywnych skutków kryzy-
su dla grupy młodzieży w wieku 15 – 24 został sporządzony wykres 3 
przedstawiający zmiany procentowego udziału bezrobotnych wśród 
młodzieży w ogóle bezrobotnych – wzrost oznaczałby, że młodzież 
odczuła negatywne skutki kryzysu na rynku pracy bardziej od innych 
grup społecznych i stanowi większy odsetek bezrobotnych niż przed 
kryzysem, a spadek, że grupa wiekowa 15 – 24 odczuła skutki kryzy-
su słabiej od innych grup społecznych i w rezultacie zmniejszyła swój 
udział w ogóle bezrobotnych (ze względu na dostępność danych zo-
stanie przeanalizowany okres 2007 – 2011, a więc „pierwsza fala 
kryzysu”). Jak wynika z wykresu 3, przed kryzysem udział grupy osób 
młodych w ogóle bezrobotnych dla Polski i UE był bardzo podobny 
i kształtował się w okolicach 25% (Unia – 24,6%, Polska – 24,9%) 
i nieznacznie wzrastał. W roku 2008 rozpoczął się trend spadkowy 
dla udziału młodzieży w ogóle bezrobotnych dla UE, co świadczy, że 
odsetek bezrobotnych wśród młodzieży rósł wolniej od tego samego 
odsetka dla innych grup wiekowych, co wyraża spadek jej udziału 
w ogóle populacji bezrobotnych z 25% do 22,8% – inne grupy wie-
kowe odczuły negatywne skutki kryzysu na rynku pracy w znacznie 
większym stopniu niż ludzie młodzi. Z kolei w przypadku Polski mo-
żemy mówić o dalszym wzroście odsetka do roku 2009 i maksymal-
nej wartości 25,7% – pierwotny szok kryzysowy dotknął młodzieży 
znacznie mocniej niż innych grup społecznych. Następnie można 
zauważyć spadek wartości współczynnika o 1,3% – do 24,4% w 2010 
roku i nieznaczny wzrost do 24,7% rok później. Wyjściowa wartość 
jest podobna do tej z 2007 roku, tak więc można zauważyć, że gru-
pa młodzieży odczuła negatywne skutki kryzysu w zakresie wzro-
stu bezrobocia praktyczne tak samo, jak inne grupy wiekowe. Nie 
można więc stwierdzić, że w wyniku kryzysu znalezienie pracy przez 
młodzież stało się trudniejsze niż w przypadku innych grup społecz-
nych – dla młodzieży znalezienie pracy zawsze było trudniejsze niż 
w przypadku starszych grup wiekowych (wyższy współczynnik bez-
robocia), dlatego błędne byłoby wiązanie z tym kryzysu. Stagnacja 
gospodarki nie zwiększyła udziału młodych w ogóle bezrobotnych 
w Polsce – współczynnik nie wzrósł, przeciwnie – nawet spadł w gra-
nicach błędu statystycznego (o 0,2% – z 24,9% do 24,7%).

Podsumowanie

Globalny kryzys finansowy roku 2008 wywarł duży wpływ na 
polską gospodarkę, a niektóre jego skutki odczuwalne są do dzisiaj. 
Wstrząsy gospodarcze dotknęły w różnym stopniu wszystkie grupy 
społeczne i większość krajowych instytucji finansowych, zarówno 
w wymiarze ekonomicznym, jak i społecznym (Nazarczuk 2013). Po 
analizie wyników badań można dojść do kilku ogólnych wniosków 
dotyczących wpływu kryzysu na sytuację młodzieży na rynku pracy 
w Polsce: 1/ grupą osób młodych, która najbardziej odczuła skutki 
kryzysu, są osoby z wyższym wykształceniem. Wskaźnik zatrudnienia 
wśród osób z takim wykształceniem spadł o 17,6 p.p., podczas gdy 
w przypadku osób ze średnim i podstawowym wykształceniem spa-
dek nie przekroczył 5 p.p. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zapaść 
branż, w których zatrudnienie znajdowały osoby po studiach; 2/ z ko-
lei najwyższy wzrost stopy bezrobocia odnotowała grupa z wykształ-
ceniem podstawowym – o 11,7 p.p. Przyczyną takiego stanu rzeczy 

jąc, patrząc na statystyki dotyczące dynamiki koniunktury w Polsce 
w okresie kryzysu można wyróżnić dwie zapaści – 2008 –2009 i 2012 
– 2013, jednak o ile pierwsza miała znaczny, negatywny, kilkuletni 
wpływ na sytuację młodych Polaków poszukujących pracy, o tyle dru-
ga nie wywarła znacznego wpływu na wielkość bezrobocia wśród 
tej grupy. Pozwala to wnioskować, że z czasem rynek pracy wśród 
młodzieży stał się mniej wrażliwy na wstrząsy kryzysowe i wskutek 
tego negatywny wpływ drugiej fali kryzysu był znacznie mniejszy niż 
pierwszej.

Wykres 2 porównuje wzrost bezrobocia wśród młodzieży w Pol-
sce do analogicznego wzrostu w UE, w celu ilustracji w jaki sposób 
sytuacja osób w wieku 15 – 24 na rynku pracy w Polsce różniła się od 
przeciętnej europejskiej.

Wykres 2. Stopa bezrobocia wśród osób w wieku 15 – 24 lat w Polsce na tle 
Unii Europejskiej

Źródło: Labour Force Surve 2013.

Wykres 3. Udział osób młodych 15-24 w ogólnej liczbie bezrobotnych w Pol-
sce i Unii Europejskiej

Źródło: Eurostat 2012.

Na wykresie 2 można zauważyć kilka prawidłowości. Po pierwsze – 
poziom bezrobocia wśród młodych w Polsce w 2008 roku, a więc 
z początku kryzysu, był niewiele wyższy od średniego poziomu dla 
całej UE – 17,3% w porównaniu do unijnej średniej 15,9%. W po-
czątkowej fazie kryzysu wzrost bezrobocia wśród młodych dla całej 
Wspólnoty był znacznie wyższy niż dla Polski – 4,4 p.p. w porównaniu 
do 3,3 p.p. w okresie 2008 – 2009, jednak później uległ on zahamo-
waniu – wzrost o 1,5 p.p. w przedziale lat 2009 – 2011 w porówna-
niu do znacznie większej wartości 5,2 p.p. dla Polski. Rynek pracy dla 
młodych okazał się znacznie bardziej odporny na pierwszy wstrząs 
gospodarczy w Polsce niż w UE, ale negatywny efekt utrzymał się 
znacznie dłużej, co sprawiło, że w rezultacie sytuacja młodych na 
rynku pracy w Polsce była znacznie gorsza niż przeciętna dla Wspól-
noty. Rynek pracy w Polsce zareagował na drugi wstrząs kryzysowy 
(2011 – 2013) trochę lepiej niż rynek unijny – bezrobocie wśród 
młodych wzrosło o 1,5 p.p. w tym przedziale czasowym w porówna-
niu do 2 p.p. unijnej średniej. Jednak w rezultacie kryzysu sytuacja 
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był spadek zapotrzebowania na dorywczą pracę uczniów w wieku 
przedmaturalnym, którzy są statystycznie zaliczani do grupy z wy-
kształceniem podstawowym; 3/ największy wpływ na wzrost stopy 
bezrobocia wśród młodzieży w Polsce miała pierwsza fala kryzysu 
(2008 – 2011), kiedy gospodarka nie była gotowa na gwałtowny 
wstrząs gospodarczy. Druga fala kryzysu (2012 – 2013) nie wywołała 
już tak dużego wpływu na wartość stopy bezrobocia w grupie wieko-
wej 15 – 24; 4/ wzrost stopy bezrobocia wśród młodych w przypadku 
Polski w okresie 2007 – 2011 był większy o 2,1 p.p. od średniej eu-
ropejskiej – 10 p.p. wobec 7,9. Wskutek tego różnica między warto-
ściami stopy bezrobocia w Polsce a średnią w UE wzrosła z 1,4 p.p. 
do 3,5 p.p.; 5/ w przypadku Polski trend wzrostu stopy bezrobocia 
wśród młodych osób okazał się bardziej stały – cechuje się stałym 
wzrostem z niewielkim wyhamowaniem jego dynamiki po 2011 
roku. W przypadku średniej europejskiej dynamika tego trendu jest 
znacznie wyższa w początkowej fazie kryzysu, ale później następuje 
dużo dłuższe czasowo i gwałtowniejsze wyhamowanie. W rezulta-
cie, mimo że rynek pracy młodzieży w Polsce okazał się początko-
wo odporniejszy na pierwszy wstrząs od europejskiego, zanotował 
ostatecznie znacznie większe negatywne skutki w postaci wzrostu 
bezrobocia od rynku europejskiego; 6/ w wyniku kryzysu doszło do 
zmian w udziale młodzieży w wieku 15 – 24 w ogóle bezrobotnych. 
W Polsce doszło najpierw do wzrostu tego współczynnika o 0,8 p.p. 
(w latach 2007 – 2009), a później do spadku, do wartości zbliżonej 
z 2007 roku. W przypadku UE ogółem doszło do spadku wartości 
tego współczynnika o 1,8%. Świadczy to, że zarówno w Polsce, jak 
i w Europie młodzi nie odczuli na rynku pracy negatywnych skutków 
kryzysu bardziej od innych grup wiekowych. Podsumowując, kryzys 
gospodarczy wywarł negatywny wpływ na sytuację osób młodych 
na rynku pracy w Polsce – doszło do wyrażnego spadku wartości 
stopy zatrudnienia i wzrostu stopy bezrobocia, które były większe od 
średniej europejskiej dla tych współczynników. Mimo kryzysu udział 
młodzieży w ogóle bezrobotnych nie zwiększył się.
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Rynek i stosunki pracownicze w filozoficznym ujęciu Karola Marksa
Labour market and labour relations in Karl Marx’s philosophical concept

The main purpose of the paper is an attempt of presentation 
of German philosopher Karl Marx’s philosophical ideas in relation 
to so-called labour market. The paper purpose realization is pos- 
sible thanks to analysis of Marx’s ideas in relation to the paper main 
theme. The paper was divided into three parts. In the first one the 
private property idea and its manner of influence were presented. 
In the second one the vision of Marx’s state classes were presented. 
Finally in the last one the revolution motif was presented. On the ba-
sis of the analysis it should be claimed that the private property was 
very important for Marx because by it the capitalism has born and 
two classes (bourgeoisie and proletariat) has come into existence. 
The capitalism has born as a necessary element of history. Because 
of antagonism between bourgeoisie and proletariat the revolution 
had to come.

Keywords: Karl Marx, socialism, capitalism, class struggle, labour 
market.

Celem niniejszej pracy jest próba prezentacji filozoficznych po-
glądów niemieckiego myśliciela Karola Marksa w zakresie zagadnień 
związanych z tzw. rynkiem pracowniczym. Realizacja celu jest możliwa 
dzięki analizie wykładni filozofa w odniesieniu do podjętego tematu 
badawczego. Opracowanie zostało ustrukturyzowane w trzech głów-
nych częściach. Najpierw przedstawiono zagadnienie własności pry-
watnej i sposobu jej oddziaływania w namyśle Marksa. W dalszej ko-
lejności zaprezentowano wizję klas społecznych, by na końcu przybliżyć 
jego zapatrywanie na temat rewolucji. W świetle przeprowadzonych 
analiz można zauważyć, że dla Marksa własność prywatna była źró-
dłem powstania systemu kapitalistycznego oraz wyodrębnienia dwóch 
klas społecznych (burżuazja i proletariat) i powstania antagonizmu po-
między nimi. Kapitalizm wyłonił się nie przypadkowo, ale jako koniecz-
ny owoc postępującego procesu historycznego. Z powodu wspomnia-
nego antagonizmu według niemieckiego myśliciela ostatecznie musi 
dojść do rewolucji społecznej, która doprowadzi do likwidacji burżuazji 
i powstania społeczeństwa bezklasowego.

Słowa kluczowe: Karol Marks, socjalizm, kapitalizm, walka klas, rynek 
pracowniczy.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
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Chociaż pod pewnymi względami obecne warunki, na jakich 
pracobiorca zgadza się podjąć pracę na rzecz pracodawcy, nie są 
w całości takie, jak życzyliby sobie tego pracownicy, to jednak nie 
ulega chyba większym wątpliwościom, że obecny system pracy jest 
bardziej korzystny dla pracownika niż ten, który obowiązywał w XIX 
wieku w okresie agresywnego kapitalizmu. Właśnie wtedy tenden-
cja do pomnażania własnego kapitału kosztem innych osób była bar-
dzo widoczna i uciążliwa dla pracowników, co powodowało choćby 
zabieranie głosu nawet przez przedstawicieli władzy kościelnej1. 
Niekorzystna sytuacja pracowników zmusiła również prawodawców 
poszczególnych krajów do takich regulacji prawnych, które bardziej 
zabezpieczały interesy pracowników, na nich samych zaś nakładały 
większe obostrzenia2. Do zabierania głosu w sprawie trudnej sytuacji 
pracowników nie ograniczał się bynajmniej tylko Kościół czy pra-
wodawcy. Głos w tej sprawie zabierali również filozofowie, którzy 
starali się uczciwie ocenić ówczesny kontekst społeczno-ekono-
miczny oraz poddać go krytycznemu osądowi. Do bardziej znanych 
filozoficznych propozycji opisu ówczesnych stosunków pomiędzy 
pracownikami a pracodawcami należy system stworzony przez nie-
mieckiego filozofa Karola Marksa. System ten stał się znany głównie 
dzięki wykorzystaniu go przez komunizm, który na jego teoretycznej 

1 Głośnym przykładem jest choćby encyklika Leona XIII Rerum novarum po-
święcona problematyce socjalnej. Fakt, że najwyższa władza kościelna, po-
mimo zupełnie innych celów przyświęcających Kościołowi, decyduje się na 
zabranie głosu w tej sprawie, pokazuje, jak ważne było wtedy to zagadnienie.
2 Było to szczególne zauważalne w kontekście prawodawstwa obowiązujące-
go jeszcze choćby w początkach XIX wieku, kiedy to prawodawcy kładli bardzo 
duży nacisk na wolność jednostek i swobodę zawieranych przez nie umów.

bazie realizował własny program społeczny polegający na wprowa-
dzaniu socjalizmu komunistycznego3. Choć idee Marksa pod wielo-
ma względami przestały już być aktualne, to jednak jego poglądy 
na temat ówczesnych klas społecznych oraz stosunków pomiędzy 
pracodawcami i pracownikami zasługują na odświeżenie i ponowne 
przybliżenie współczesnemu gronu odbiorców.

Celem niniejszego opracowania będzie próba przybliżenia 
nauczania Karola Marksa w zakresie zagadnień związanych z tzw. 
rynkiem pracowniczym. Realizacja celu pracy będzie możliwa dzięki 
analizie nauczania niemieckiego filozofa w odniesieniu do posta-
wionego problemu badawczego. Opracowanie zostanie ustruktu-
ryzowane w trzech zasadniczych częściach. Najpierw będzie miało 
miejsce przybliżenie idei własności prywatnej u Marksa oraz sposo-
bu jego oddziaływania na jednostkę. Następnie przybliżone zostaną 
klasy społeczne (ekonomiczne) wyróżnione przez filozofa. Na końcu 
ukazana zostanie wizja rewolucji, która w nauczaniu Marksa miała 
zmienić funkcjonujące stosunki społeczne, zastępując je nowymi.

Własność prywatna i jej oddziaływanie na jednostkę

W filozofii Marksa własność prywatna odgrywa bardzo dużą 
rolę i ściśle wiąże się z poglądami filozofa na temat wyzysku klasy 
niższej oraz konieczności przeprowadzenia rewolucji. Według nie-
mieckiego myśliciela własność prywatna skutecznie niszczy poczucie 
własnej wartości oraz powoduje alienację i zwrócenie się owoców 
pracy człowieka przeciwko niemu samemu (Rainko 2015: 32; Stęp-

3 Czasami nawet w kontekście poglądów formułowanych przez Marksa mówi 
się o „proroctwie”, a o nim samym jako o „proroku”. Zob. (Lityński 2012: 533; 
Lara 2013: 65).
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kowski 2010: 37). Żeby zrozumieć to absurdalne na tzw. pierwszy 
rzut oka stanowisko Marksa, należy rozważyć relację pomiędzy pra-
codawcą a pracownikiem w systemie kapitalistycznym za czasów 
niemieckiego filozofa. W XIX wieku praca przeciętnego robotnika 
była bardzo wymagająca, długotrwała oraz nie zapewniała pracow-
nikowi należytego poczucia godności (Smaga 2012: 81). Z drugiej 
strony owoc jego pracy nie należał do niego, ale do właściciela kapi-
tału, a więc osoby, która w pierwszej kolejności czerpała zyski z pra-
cy robotników (Rainko 2015: 32). Jedyny pożytek, jaki pracownik 
odnosił z wykonywanej przez siebie pracy, to zdobycie środków na 
własne utrzymanie. Jest to motyw, który zmusza robotników do wy-
rażenia zgody na pracę w bardzo trudnych warunkach. Praca zatem 
nie tylko przyczynia się do alienacji robotnika, ale również w pew-
nych sytuacjach, ze względu na swe warunki, może stać się środkiem 
niszczenia jego człowieczeństwa (Livegrood 1967: 41). Ten bowiem 
poświęca swoje siły i talent właścicielom kapitału, którzy sami po-
bierają korzyści z jego pracy, ale nie wynagradzają mu tego w na-
leżyty sposób (Rainko 2015: 32; Warburton, Pike, Matravers 2000: 
267). Faktycznie swoją osobowość robotnik jest w stanie wyrazić 
dopiero poza warunkami pracy. Jak już jednak zauważono, praca 
pochłania znaczą część jego czasu, stąd takiemu robotnikowi po-
zostaje jedynie zaspokajanie tych potrzeb, które wiążą się również 
ze sferą zwierzęcą (spanie, jedzenie, picie, współżycie). Faktycznie 
zatem zdaniem Marksa pracownik, jak również wykonywana przez 
niego praca, stają się towarem, co oznacza, że podlega prawom 
rynku podobnie jak każdy towar (Rainko 2015: 32). Współczesny 
myśliciel bardzo mocno podkreśla dysproporcję pomiędzy warto-
ścią pracownika a ilością wytwarzanego przez niego bogactwa. Jego 
zdaniem wartość robotnika jest odwrotnie proporcjonalna do dóbr, 
które wytworzy. Innymi słowy, im więcej towarów pracownik wy-
tworzy, tym mniejszą wartość on posiada, ponieważ zużywając coraz 
więcej sił w procesie produkcji, doprowadza on do coraz głębszego 
zniszczenia własnego człowieczeństwa (Rainko 2015: 32-33)4.

Marks posiadał bardzo ciekawe spojrzenie na skutek, jaki wła-
sność prywatna wywiera na swoich posiadaczach. Niemiecki filozof 
mówił w tym kontekście o pewnego rodzaju przejmowaniu przez 
właścicieli jakości posiadanych przez siebie przedmiotów. Tę ideę 
współczesnego myśliciela łatwiej jest zrozumieć, przywołując kon-
kretny przykład. Dana osoba może być bardzo niegodziwa moralnie, 
może uchodzić za łajdaka i wyzyskiwacza niezasługującego na żaden 
szacunek. Taki osąd jest obiektywny w tym sensie, że nie wynika 
on z żadnych dodatkowych czynników, ale jest oparty jedynie na 
zewnętrznym odbiorze tej osoby. W momencie jednak, gdy dana 
osoba jest posiadaczem olbrzymiego kapitału, sposób jej odbioru 
przez innych ludzi ulega zmianie (Rainko 2015: 32-33). Ponieważ 
pieniądze, jako rzecz pozwalająca na godziwe i dostatnie życie, jest 
przedmiotem odbierającym powszechną cześć, to w tym momen-
cie dokonuje się rzecz niezwykła. Cześć odbierana przez pieniądze 
zostaje przeniesiona również na osobę, która jest ich właścicielem. 
W tym konkretnym przypadku cześć zaczyna zatem odbierać osoba, 
która zdecydowanie na nią nie zasługuje, ponieważ jest łajdakiem 
i wyzyskiwaczem. W konsekwencji zatem pieniądze są w stanie cał-

4 Warto zauważyć, że dla Marksa termin „produkcja” miał większy zakres 
znaczeniowy niż obecnie. Terminem tym niemiecki filozof określał wszelkie 
czynności ekonomiczne, zatem nie tylko wytwarzanie, ale rónież dystrybu-
cję i spożywanie. Zob. (Popper 1987: 79).

kowicie zmienić sposób, w jaki dana osoba jest odbierana. Faktycz-
nie zatem prawdziwa potęga posiadaczy nie wynika z ich osobowo-
ści czy wrodzonej charyzmy, ale z faktu posiadania określonej rzeczy 
(Rainko 2015: 33). 

Ważną rolę w filozofii Marksa odgrywa również pojęcie wol-
ności, a zwłaszcza sposób jej przejawiania się w życiu ludzkim5. 
Niemiecki filozof mocno związał pojęcie wolności nie tylko ze sferą 
psychiczną, ale również ze sferą materialną. Owo rozszerzenie wol-
ności także na wymiar materialny uzasadnione jest faktem, że czło-
wiek nie jest jedynie istotną duchową, ale posiada również stronę 
materialną (Popper 1987: 77). Mimo wszystko istota ludzka nie jest 
do końca wolna, a jej wolność jest ograniczona przez konieczność 
wymiany materii ze światem zewnętrznym, co w filozofii Marksa 
nosi miano tzw. metabolizmu6. Ponieważ ów metabolizm jest ko-
nieczny, wynika z tego, że człowiek nie może być do końca wolny. 
Nie oznacza to jednak, że w żaden sposób nie można kontrolować 
poziomu tej wolności. Zdaniem niemieckiego filozofa można tego 
dokonać przez racjonalizację metabolizmu, minimalne używanie 
energii oraz pracę na w jak najbardziej odpowiadających godności 
człowieka warunkach (Popper 1987: 77). Marks przyjął zatem za-
sadę, że tego, czego nie można w pełni wyeliminować, należy jak 
najbardziej ograniczać7.

Klasy ekonomiczne

Ważne miejsce w filozoficznym namyśle Marksa pełni klasa. 
To właśnie przy jej pomocy usiłuje on wytłumaczyć dokonującą się 
w świecie przemianę (Popper 1987: 83). O ile niektórzy filozofowie 
usiłowali tłumaczyć zachodzące w świecie zmiany przez odwołanie 
się do walk poszczególnych państw czy narodowości, o tyle nie-
miecki myśliciel tłumaczy te same procesy właśnie przez odwo-
łanie się do walk poszczególnych klas. W pewnym sensie można 
zatem powiedzieć, że walkę państw (czy narodowości) zastępuje on 
walką klas społecznych. Zasadniczym motorem napędowym prze-
mian w tym kontekście jest interes klasowy, który określona grupa 
społeczna chce zrealizować. Interesem klasowym jest to wszystko, 
co w jakiś sposób wpływa na pozycję danej klasy, jak np. rzeczy 
wzmacniające jej powodzenie czy siłę (Popper 1987: 84). 

Żeby zrozumieć przyczynę powstawania klas w społeczeństwie, 
należy sięgnąć do omówionej na poprzednim etapie analiz katego-
rii wolności. Zdaniem współczesnego myśliciela wolność możemy 
sobie zapewnić przez wyemancypowanie z procesu produkcji. Po-
nieważ produkcja jest czymś koniecznym i nie można jej wyelimino-
wać, ktoś musi wykonywać czynności wytwarzania dóbr. Człowiek 
może zatem uczynić siebie istotą wolną (czy mówiąc precyzyjniej, 
zwiększyć zakres własnej wolności), wtedy, gdy zmusi innych do 
wykonywania swojej własnej pracy. W takim przypadku inni ludzie 
stają się środkiem prowadzącym do realizacji celów innych osób. 
W ten sposób oczywiście dochodzi do zniewolenia innych ludzi, 
a zatem do uczynienia z nich niewolników pracujących na rzecz 
swoich panów8. Innymi słowy, zwiększenie zakresu wolności doko-

5 Według Marksa nie leży w naturze kapitalistów troszczenie się o wolność 
całych mas. Zob. (Martin 2008: 326-327).
6 Na metabolizm wpływa np. spożycie czy wytwórczość.
7 Skoro nie można całkowicie wyeliminować pracy, to trzeba zmienić warunki, 
w jakich ona się odbywa.
8 Faktycznie sam Marks sięgał do takich obrazów. Zob. (Burns 2015: 47).
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nuje się poprzez rozbicie społeczeństwa na dwie klasy: rządzących 
i rządzonych, a więc klasę właścicieli kapitału oraz pracowników 
(Popper 1987: 84; Clegg, Boreham, Dow 2013: 29)9. Taka sytuacja 
nie oznacza bynajmniej, że niewola dotyczy tylko klasy rządzonej. 
Marks wyraźnie bowiem zaznacza, że klasa rządzona znajduje się co 
prawda w niewoli obcego kapitału, a jej utrzymanie zależy od tych, 
którzy dali jej pracę, niemniej wcale to nie oznacza, że klasa rzą-
dząca jest wolna od jakiejkolwiek formy zniewolenia. Klasa panu-
jąca również znajduje się w niewoli, z tym że w przypadku tej klasy 
ekonomicznej przybiera ona inną formę. Zniewolenie przedstawi-
cieli klasy rządzącej polega na zmuszeniu ich do uciskania i wyzy-
skiwania klasy rządzonej (Justyński, Justyńska 2013: 124). W prze-
ciwnym razie bowiem, jeżeli nie będą w ten sposób postępować, 
mogą przestać należeć do klasy panującej, co drastycznie zniszczy 
ich pozycję społeczną (Holt 2015: 113). Można zatem powiedzieć, 
że przynależność do określonej klasy ekonomicznej wymusza na ich 
przedstawicielach określony sposób działania, który członkowie da-
nej klasy muszą przyjąć. Taka sytuacja oczywiście rodzi nieustanne 
napięcia i konflikty pomiędzy klasami, ale te antagonizmy w ujęciu 
Marksa są koniecznym elementem rozwoju historii (Popper 1987: 
84; Roy 2014: 135). 

W zarysowanym przed chwilą kontekście interesujące wyda-
je się postawienie pytania o to, jaki jest zakres odpowiedzialności 
moralnej klasy panującej. Z jednej strony wydawać się może ona 
oczywista z tego powodu, że przecież to właśnie przedstawiciele 
tej klasy wyzyskują pracowników i żyją ich kosztem (Lenin 2011: 
24). Z drugiej jednak strony należy zauważyć, że przecież walka klas 
i wyzysk jest owocem określonych przemian historycznych, a więc 
są one w pewnym sensie zdeterminowane, co z kolei zmuszałoby 
do opowiedzenia się za tezą, że przedstawiciele klasy rządzącej nie 
mogą ponosić żadnej odpowiedzialności za to, co robią. Marks opo-
wiada się za tą drugą interpretacją (Popper 1987: 85). 

Na samym końcu warto postawić jeszcze jedno pytanie: czy 
rzeczywiście zdaniem Marksa istniały tylko dwie klasy (rządząca 
i rządzona)? Należy mieć świadomość tego, że w sensie ścisłym 
końcowym produktem rewolucyjnej przemiany miało być w ujęciu 
niemieckiego myśliciela powstanie społeczeństwa bezklasowego. 
A zatem współczesny myśliciel odrzucał istnienie jakiejkolwiek kla-
sy. Przywołanie rozróżnienia na klasę panującą i klasę wyzyskiwaną 
obowiązuje w czasie przedrewolucyjnym. Rozwój kapitalizmu do-
prowadzić ma bowiem do eliminacji wszystkich klas i przetrwania 
jedynie dwóch: niewielkiej burżuazji oraz olbrzymiego proletariatu 
(Popper 1987: 104; Harrington 1984: 105)10. Stopniowo narastający 
wyzysk społeczny musi w sposób konieczny doprowadzić do wystą-
pienia przeciwko burżuazji i zwycięstwa proletariuszy. Skoro zatem 
w okresie kapitalizmu istniały jedynie dwie klasy (po uprzednim 
wyeliminowaniu innych), a po rewolucji ma dodatkowo zniknąć 
klasa burżuazji, to w wyniku tych przemian pozostanie tylko jedna 
klasa (proletariusze). W wyniku takiego obrotu spraw rozróżnienie 
klasowe przestanie mieć znaczenie, nie będzie miało sensu wy-
różnianie klas w momencie, w którym będzie funkcjonowała tylko 
jedna, a zatem będzie można przyjąć, że społeczeństwo istnieje 
bezklasowo (Popper 1987: 104).

9 Por. jednak: (Bratton, Denham 2014: 118).
10 To właśnie Marks był autorem, który rozpowszechnił sam termin „burżu-
azja” zapożyczony z języka francuskiego. Zob. (Blackbourn, Evans 2014: xiv).

Rewolucja

Realizacja zakładanego przez Marksa programu miała w opinii 
filozofa dokonać się nie na drodze powolnych, ewolucyjnych zmian 
i stopniowego przystosowywania społeczeństwa do zaistniałych 
przemian, ale przez nagłe przemiany ustrojowe w wyniku rewolu-
cji. W sensie ścisłym Marks nie chciał wybuchu nowej rewolucji, 
ale zakładał kontynuowanie tej, która została już zapoczątkowana 
kilkadziesiąt lat wcześniej podczas wielkich przemian we Francji pod 
koniec XVIII wieku (Balibar 2007: 32). Zresztą kontynuacja rewo-
lucji i niemożność zatrzymania jej „w połowie drogi” jest niejako 
koniecznością, ponieważ zdaniem współczesnego filozofa w prze-
ciwnym razie przerwana rewolucja stworzy po prostu nową klasę 
posiadaczy (Balibar 2007: 33). W kontekście dotychczas poczynio-
nych obserwacji nietrudno jest domyśleć się, co miałoby być celem 
owej rewolucji. Jest ona oczywiście wymierzona przeciwko klasie 
wyzyskującej, a zatem jej celem jest obalenie systemu kapitalistycz-
nego, który w opinii filozofa jest przyczyną istniejącego w stosun-
kach społecznych zła (Rainko 2015: 40).

Kwestią wymagającą przybliżenia jest określenie tożsamości 
tych, którzy mają stanąć za sterami rewolucji i popchać ją do przo-
du w celu realizacji postulatów Marksa. Posługując się terminologią 
zaczerpniętą z rzymskiego systemu stosunków społecznych, można 
by stwierdzić, że osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie re-
wolucji miał być proletariat, a więc robotnicy coraz bardziej spycha-
ni w nędzę przez konieczność życia w niesprawiedliwym systemie 
społecznym nieuwzględniającym ich potrzeb oraz trudnej sytuacji 
materialnej i osobistej (Scruton 2019: 43; Gascoigne 1985: 158). 
Zresztą sposób egzystencji przedstawicieli tej warstwy społecznej 
stoi zdaniem Marksa w zdecydowanej sprzeczności z zasadami wy-
tworzonymi przez społeczeństwo, w którym proletariuszom przyszło 
żyć. Hasła rewolucji francuskiej (wolność, równość, braterstwo) i za-
sady zapisane w Deklaracji praw człowieka i obywatela po prostu 
nie są przestrzegane przez burżuazję nie tylko w relacji klasa wyż-
sza–klasa niższa, ale również pomiędzy samymi przedstawicielami 
klasy wyższej (Balibar 2007: 35). Ów dystans narastający powoli, 
ale zdecydowanie pomiędzy nimi a klasą panującą jest coraz więk-
szy, co jedynie przybliża i tak już nieunikniony sprzeciw klasy wyzy-
skiwanej, który musi wyrazić się właśnie przez przewrót społeczny 
(Balibar 2007: 34). Zasadniczym powodem powstającego dystansu 
i wzrastającego wyzysku jest ustrój kapitalistyczny. To właśnie on do-
prowadza do pogłębiającej się pomiędzy burżuazją a proletariatem 
przepaści przez to, że przyczynia się do coraz większego wzrostu bo-
gactwa pierwszej grupy, przy jednoczesnym zwiększaniu nędzy dru-
giej klasy społecznej (Popper 1987: 111). Warto zwrócić uwagę na 
jeszcze jedną kwestię, mianowicie na pytanie, dlaczego na pewnym 
etapie historii proletariat dojdzie do wniosku, że chce przeciwstawić 
się klasie panującej, doprowadzając tym samym proces rewolucji do 
końca. Dzieje się tak dlatego, że w tej klasie ekonomicznej zaczyna 
stopniowo wzrastać świadomość klasowa (Popper 1987: 111; Bur-
ger 2014: 379; Jasińska, Nowak 1979: 99)11.

W kontekście mającej nastąpić rewolucji proletariat jawi się 
u niemieckiego filozofa jako faktyczny podmiot dokonujący znie-
sienia dotychczasowego porządku społecznego i zastępujący go 

11 Marks stwierdził nawet, że rewolucja jest w pewien sposób wpisana w klasę 
pracującą. Zob. (Lovell 2015: 8). Por. (Dupuy 2014: 7).
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nowym (Balibar 2007: 39; Maxey 2019: 215). Nietrudno zatem za-
uważyć, że bardzo ważną kategorią dla Marksa jest kategoria dzia-
łania, która tworzy pewnego rodzaju opozycję pomiędzy ideologią 
a praktyką (O’Rourke 1974: 33). Ideologia bowiem wybiega w przy-
szłość i formułuje pewne postulaty, które mają zostać zrealizowane 
dopiero w przyszłości, praktyka natomiast interesuje się tym, co 
jest teraz, i dąży raczej do faktycznego działania w teraźniejszości 
(Balibar 2007: 38-39; Rainko 2015: 31). Takie spojrzenie jest zresztą 
zgodne z przyjętą przez współczesnego myśliciela antropologią. Dla 
Marksa bowiem tym, co przede wszystkim odróżnia człowieka od 
zwierząt, jest zdolność do wytwarzania sobie środków do życia. Owa 
umiejętność pozwala ludziom dostosować się do aktualnych potrzeb 
i wytworzyć to, co jest im potrzebne do przeżycia w chwili obecnej 
(Balibar 2007: 41-42). Innymi słowy, niemiecki filozof najważniejsze 
przejawy człowieczeństwa oprze na takich kategoriach, jak użytecz-
ność czy zaspokojenie ludzkich potrzeb (Rainko 2015: 30). 

Zaplanowana i przygotowana przez Marksa rewolucja, żeby 
zostać dostatecznie uprawomocniona w ramach tworzonej przez 
niego filozofii, musi znaleźć swoje umocowanie, które przekona 
innych do jej słuszności i zasadności. W nauczaniu niemieckiego fi-
lozofa rewolucja zostaje uprawomocniona przez odwołanie się do 
tzw. materializmu historycznego12. To powiązanie było o tyle ważne 
dla współczesnego myśliciela, że umożliwiało mu uzasadnienie ko-
nieczności rewolucji na poziomie historii, a więc tym samym dawało 
mu możliwość sięgnięcia po bardzo silny argument – rewolucja musi 
nastąpić, ponieważ tego domaga się obiektywny porządek rzeczy 
(Rainko 2015: 44; Tokarczyk 2010: 207). Warto mieć świadomość 
tego, że dla Marksa obecny w jego czasach wyzysk nie jest bezpo-
średnio zależny od klasy posiadającej, ale jest skutkiem określonego 
biegu historii, a zatem właścicieli można uznać za rodzaj marione-
tek poruszanych przez kontrolujący ich bieg historii, nad którym nie 
mają władzy (Popper 1987: 76; Wilde 2015: 20)13. 

Rewolucja niosąca zmianę stosunków ekonomicznych została 
przez niemieckiego myśliciela osadzona na bazie dokonujących się 
zmian dziejowych. Dany system społeczny istniejący w określonym 
momencie historycznym nie może być wieczny i musi z czasem ulec 
zagładzie. Przejmujące w jego zniszczeniu jest to, że siły powodu-
jące jego upadek w sensie ścisłym nie pochodzą z zewnątrz, ale 
zostają stworzone przez sam system (Popper 1987: 103). Innymi 
słowy, dany system ekonomiczny prowadzi do autodestrukcji, sam 
przygotowuje sobie pole pod swoją własną zagładę. Tak stało się 
z feudalizmem, który przyczynił się do powstania kapitalizmu dopro-
wadzającego do jego zagłady, tak samo stanie się z kapitalizmem. 
Zresztą system ten jest w o tyle gorszym położeniu, że to właśnie 
w jego ramach warunki produkcji oraz tempo przemian są niezwykle 
szybkie, co zdaniem niemieckiego filozofa stanowi silną przesłankę 
przemawiającą za tym, że kapitalizm musi upaść stosunkowo szybko 
(Popper 1987: 103).

12 Niekiedy jest on również nazywany „materialistycznym pojmowaniem 
dziejów”.
13 A zatem w tym kontekście można powiedzieć, że wyzysk klasy panującej 
jest nie przyczyną, ale skutkiem. Dopiero spadkobiercy Marksa przekształcili 
tę doktrynę na ideę wyzysku pracowników przez klasę panującą.

Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba przybliżenia filozo-
ficznego namysłu niemieckiego filozofa Karola Marksa w zakresie 
zagadnień związanych z tzw. rynkiem pracowniczym. Realizacja celu 
pracy była możliwa dzięki analizie wykładni współczesnego myśli-
ciela w odniesieniu do postawionego zagadnienia. Opracowanie 
zostało podzielone na trzy główne części. W pierwszej kolejności 
zaprezentowano ideę własności prywatnej oraz sposobu jej oddzia-
ływania w namyśle niemieckiego filozofa. Potem przedstawiono 
wyróżnione przez Marksa klasy społeczne. Na końcu przybliżono na-
uczanie filozofa na temat zmieniającej ówczesny porządek rewolucji.

W świetle przeprowadzonych analiz można zauważyć, że dla 
niemieckiego filozofa własność prywatna była ważnym motorem 
powstania systemu kapitalistycznego oraz dwóch głównych klas 
społecznych (burżuazja, proletariat) oraz antagonizmu pomiędzy 
nimi. Powstanie kapitalizmu według Marksa nie było czymś przy-
padkowym, ale koniecznym elementem procesu historycznego. Ze 
względu na istniejące pomiędzy dwoma klasami napięcia musi dojść 
do rewolucji, w wyniku której burżuazja zniknie i powstanie społe-
czeństwo bezklasowe.
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kresu literatury pięknej. Prelegent ponad dwudziestu konferencji naukowych

oraz członek komitetu organizacyjnego kilkudziesięciu konferencji nauko-

wych. Zainteresowania badawcze: egzegeza biblijna, symbolika liturgiczna,

relacja pomiędzy mszałami Jana XXIII i Pawła VI.
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Formy aktywizacji zawodowej oferowane przez Państwowe 
Urzędy Pracy i ich efektywność

Forms of professional activation offered 
by the State Employment Offices and their effectiveness 

The article describes the problem related to the need to intro-
duce changes in the functioning of the State Employment Offices. 
The work describes the effectiveness of basic forms of professional 
activation offered by the State Employment Offices in the short and 
long term. Based on the reports of the Ministry of Family, Labour 
and Social Policy, the employment and cost effectiveness related to 
individual forms was described within 3 months after the activation 
was completed. Then they were compared with data from the re-
port of the Supreme Audit Office, which showed the problem in the 
long run. A comparative analysis of employment efficiency in the 
short and long term has allowed the identification of the most effec-
tive among the basic forms of professional activation. The study also 
showed that new forms of professional activation, although they are 
usually less frequently used, are more effective.

Keywords:  unemployment, State Employment Offices, labour mar-
ket, effectiveness.

W artykule przedstawiono problem związany z potrzebą wpro-
wadzenia zmian w funkcjonowaniu Państwowych Urzędów Pracy. 
W pracy została opisana efektywność podstawowych form akty-
wizacji zawodowej oferowanych przez Państwowe Urzędy Pracy 
w krótkim i długim okresie. Na podstawie raportów Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opisano związaną z poszczegól-
nymi formami efektywność zatrudnieniową oraz kosztową w okre-
sie 3 miesięcy po zakończeniu aktywizacji. Następnie porównano 
je z danymi pochodzącymi z raportu Najwyższej Izby Kontroli, które 
ukazały problem w dłuższej perspektywie czasu. Analiza porównawcza 
efektywności zatrudnieniowej obu okresów pozwoliła na wskazanie 
najbardziej efektywnych spośród podstawowych form aktywizacji 
zawodowej. Nowe formy aktywizacji zawodowej, mimo że są zazwy-
czaj rzadziej stosowane, charakteryzują się większą efektywnością.

Słowa kluczowe: bezrobocie, Państwowe Urzędy Pracy, rynek pracy, 
efektywność.

Typ artykułu: : oryginalny artykuł naukowy.
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Praca jest obecna w życiu człowieka od początku jego istnie-
nia. Tomáš Sedláček w pracy pt. Ekonomii dobra i zła wskazuje, że 
przy stwarzaniu świata Bóg dał Adamowi i Ewie pracę jako jedno 
z błogosławieństw, jednak po wygnaniu z raju, stała się ona dla nich 
przekleństwem (Sedláček 2012) Powszechnie znane jest również śre-
dniowieczne motto Ora et labora, czyli „módl się i pracuj”. To bene-
dyktyńskie zawołanie postawiło pracę na równi z modlitwą, nadając 
ekonomiczno-moralny charakter pracowitości (Wiśniewska 2015). 
W dzisiejszych czasach natomiast praca jest niezbędnym narzędziem 
do zaspokojenia potrzeb. W dobie globalizacji wszystko jest w cią-
głym ruchu, a w otaczającej rzeczywistości dokonuje się wiele zmian 
(Bauman 2000). Obserwując gospodarkę można jednak stwierdzić, że 
pomimo zachodzących w niej zmian, najważniejszymi celami makro-
ekonomicznymi państw jest niezmiennie wysoki wzrost gospodarczy, 
stabilność cen oraz niska stopa bezrobocia (Samuelson, Nordhaus 
2017). O bogactwie narodów pisał prawie 250 lat temu Adam Smith, 
który stwierdził, że do bogactwa kraju przyczynia się praca obywateli, 
a ich działanie we własnym interesie ma pozytywny skutek wobec 
całego społeczeństwa (Danowska-Prokop 2017). Uzasadniony jest za-
tem fakt, że w interesie zarówno obywateli, jak i państwa istotne jest, 
aby każdy miał zagwarantowaną pracę. Rola państwa na rynku pracy 
jest tematem dyskusji wielu badaczy. Austriacki ekonomista Ludwig 
von Mises stwierdził, że w systemie wolnorynkowym do zadań pań-
stwa należy ochrona funkcjonowania rynku pracy przed czynnikami 
zewnętrznymi. Mises wskazał jednak na fakt, że interwencjonizm na 

rynku pracy różni się od ochrony tym, że państwo „wtrąca się” w jego 
funkcjonowanie, narzucając mu nienaturalne zasady, przez co mogą 
być one nieefektywne (Mises 1988). Przedstawione przez Misesa po-
glądy zostaną zbadane w dalszej części artykułu.

Celem artykułu jest zbadanie efektywności funkcjonowania 
Państwowych Urzędów Pracy. Do zbadania problemu posłużono się 
analizą kosztów i efektywności zatrudnieniowej poszczególnych form 
aktywizacji zawodowej oferowanych przez Państwowe Urzędy Pracy. 
Do przedstawienia sytuacji posłużono się częściową kwerendą litera-
turową, a także analizą porównawczą raportu Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej oraz raportu Najwyższej Izby Kontroli. Po 
przeprowadzonej analizie, przy pomocy metody opisowej dokonano 
wyboru najefektywniejszych form aktywizacji zawodowej.

O bezrobociu i teorii pełnego zatrudnienia

Za bezrobotnego uznaje się osobę, która nie ma pracy i jednocze-
śnie jej poszukuje. Natomiast ta część społeczeństwa, która nie pracuje 
oraz nie szuka pracy, jest uznawana za biernych zawodowo (Blanchard 
2017). Bezrobocie może mieć kilka przyczyn i ze względu na nie można 
je podzielić na 5 rodzajów. Bezrobocie strukturalne pojawia się w wy-
padku nierównowagi na rynku pracy (zgłaszana przez pracowników 
podaż przewyższa popyt pracodawców); bezrobocie frykcyjne jest 
związane z potrzebnym pracownikom czasem do znalezienia pracy; 
bezrobocie sezonowe dotyczy tylko pewnych okresów w roku; bezro-
bocie technologiczne związane jest z rozwojem technologii (ludzie są 
zastępowani przez maszyny) oraz bezrobocie dobrowolne, które okre-
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śla neoklasyczna teoria pełnego zatrudnienia (Słupska-Kwiatkowska 
2011). Pełne zatrudnienie jest określeniem stanu gospodarki, w któ-
rym stopa bezrobocia jest na naturalnym, względnie stałym poziomie. 
Twórca teorii naturalnej stopy bezrobocia, Milton Friedman stwierdził, 
że „jest to taki poziom, jaki wynikałby z walrasowskiego układu równań 
równowagi ogólnej, pod warunkiem, że byłyby w nim uwzględnione 
faktyczne cechy strukturalne rynków pracy i towarów, niedoskonałości 
rynkowe, stochastyczna zmienność popytu i podaży, koszty zbierania 
informacji o wolnych miejscach pracy i wolnej sile roboczej, koszty jej 
mobilności itd.” (Friedman 1975). Friedman uznał zatem, że naturalna 
stopa bezrobocia wiąże się z nieuniknionym w gospodarce bezrobo-
ciem strukturalnym i frykcyjnym (Kwiatkowski 2002). Literatura odno-
sząca się do tematu pracy wskazuje, że sytuacja osób bezrobotnych, 
oprócz zmian gospodarczych i mobilności pracowników, uzależniona 
jest również od zmian legislacyjnych pojawiających się w danym kraju 
(Strzałka, Żak 2019) oraz możliwości związanych z podejmowaniem 
pracy za granicą (Garncarz 2018). Jak się okazuje, zarówno interwen-
cjonizm państwowy w postaci zmian prawnych, jak również otwarcie 
na możliwości związane z podejmowaniem pracy za granicą skutkują 
zmianami na rynku pracy.

Państwowe Urzędy Pracy i ich rola  
w walce z bezrobociem

Dążenie do stanu pełnego zatrudnienia oraz utrzymanie stopy 
bezrobocia na poziomie naturalnym przez jak najdłuższy czas są ce-
lami, do których osiągnięcia dążą instytucje związane z aktywizacją 
osób bezrobotnych (Włodarczyk, Sikorska 2017). W Polsce historia 
publicznych służb zatrudnienia sięga stu lat, a obecnie (od 1999 roku) 
funkcję walki z bezrobociem pełnią Państwowe Urzędy Pracy (https://
encyklopedia.pwn.pl/haslo/urzedy-pracy;3991782.html 2019). Wśród 
celów strategicznych Państwowych Urzędów Pracy znajdują się m.in. 
ograniczenie liczby bezrobotnych, podniesienie konkurencyjności 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz podniesienie jako-
ści usług świadczonych przez urząd pracy (http://myslowice.praca.
gov.pl/urzad/informacje-o-urzedzie/cele-strategiczne 2019). Istnie-
nie Państwowych Urzędów Pracy budzi w Polsce sporo kontrowersji 
w związku z m.in. narastającym problemem biurokracji. Dyskusje opinii 
publicznej dotyczą tego, że pomimo spadającej liczby bezrobotnych, 
liczba urzędników zatrudnionych w urzędach pracy wciąż jest wysoka, 
o czym świadczy liczba osób bezrobotnych przypadających na jedne-
go urzędnika. Na Wykresie 1 przedstawiono liczbę osób bezrobotnych 
przypadających na jednego pracownika wojewódzkich i powiatowych 
urzędów pracy. W 2000 roku na jednego pracownika Wojewódzkich 
Urzędów Pracy (WUP) przypadało 2 455 bezrobotnych, w 2017 roku 
liczba ta wyniosła 304. Spadkowa tendencja miała również miejsce 
w przypadku Powiatowych Urzędów Pracy (PUP). W 2000 roku jeden 
pracownik PUP zajmował się aktywizacją 168 bezrobotnych, a sie-
demnaście lat później liczba ta była trzykrotnie niższa i wyniosła 57 
bezrobotnych (http://psz.praca.gov.pl 2019). Może to wskazywać na 
potrzebę reformy Państwowych Urzędów Pracy ze względu na zmie-
niającą się strukturę rynku pracy. Również stopa bezrobocia w Polsce 
spadła w ciągu prawie 20 lat ponad trzykrotnie. Problem tkwi także 
w tym, że część bezrobotnych rejestruje się w urzędach tylko ze wzglę-
du na zasiłek, jednocześnie pracując nielegalnie (https://www.money.
pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/urzedy-pracy-po-nowemu-maja-

-dzialac,81,0,2410321.html 2019). Kwestią, która zostanie poddana 
analizie w dalszej części artykułu jest jednak nieefektywność części 
form aktywizacji zawodowej oferowanych przez urzędy pracy.

Wykres 1. Liczba bezrobotnych przypadających na jednego pracownika WUP 
i PUP w latach 2000-2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej 2018b.

Podstawowe formy aktywizacji zawodowej  
oferowane przez Państwowe Urzędy Pracy

Do podstawowych form aktywizacji zawodowej oferowanych 
przez Państwowe Urzędy Pracy zalicza się: staże, szkolenia, prace 
interwencyjne, roboty publiczne, refundacje kosztów wyposażenia 
stanowisk pracy przeznaczonych dla przyszłych pracowników oraz do-
finansowanie tworzenia nowych miejsc pracy. Jak wynika z raportu 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, najczęstszą formą ak-
tywizacji bezrobotnych są staże. W 2017 roku skorzystało z nich prawie 
200 tys. osób, co stanowi niespełna połowę uczestników wszystkich 
form aktywizacji. Kolejnymi najczęściej stosowanymi formami były 
szkolenia – 14%, prace interwencyjne – 13%, jednorazowe środki na 
podjęcie działalności gospodarczej – 10%, roboty publiczne – 9%, re-
fundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 5%.

Tabela 1. Udział kosztów poszczególnych form aktywizacji zawodowej

Forma aktywizacji zawodowej Koszt całkowity
Udział % we 
wszystkich 
kosztach

Staże 1 083 644 500 zł 35,00%
Szkolenia 146 992 400 zł 4,74%
Prace interwencyjne 227 607 100 zł 7,35%
Roboty publiczne 327 074 200 zł 10,56%
Jednorazowe środki na podję-
cie działalności gospodarczej 859 704 400 zł 27,77%

Refundacja kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy 451 181 400 zł 14,58%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej 2018a.

Koszty całkowite poniesione na poszczególne formy aktywizacji 
zawodowej oraz ich udział procentowy zostały przedstawione w tabe-
li 1. Staże, jako najczęściej stosowana forma aktywizacji zawodowej, 
mają największy udział we wszystkich kosztach. W 2017 roku koszt 
całkowity poniesiony na organizację staży wyniósł prawie 1,1 mld zł, co 
stanowiło 35% wszystkich kosztów. Koszty związane z pozostałymi for-
mami są natomiast uwarunkowane ich funkcją: założenie działalności 
gospodarczej jest zazwyczaj bardziej kosztowne od przeprowadzenia 
szkolenia. W raporcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
przedstawiono liczbę osób biorących udział w poszczególnych formach 
aktywizacji zawodowej, jednostkowy koszt uczestnictwa, efektywność 
zatrudnieniową i kosztową. Koszt uczestnictwa jest to koszt poniesiony 
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Tabela 3. Efektywność zatrudnieniowa w krótkim i długim okresie w 21 bada-
nych powiatach

Forma aktywizacji zawodowej
Efektywność zatrudnieniowa

po 3 miesiącach po 2 latach
Staże 77,6% 26,70%
Prace interwencyjne 83,1% 47,10%
Roboty publiczne 76,5% 9,50%
Dofinansowanie podejmowania 
działalności gospodarczej 93,4% 86,90%

Wyposażenie stanowisk pracy 81,8% 70,30%

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.nik.gov.pl/aktualno-
sci/aktywizacja-bezrobotnych-ryba-czy-wedka.html#przypis_1 [25.08.2019].

Koszt utracony związany z nieefektywnością

Analizując efektywność zatrudnieniową podstawowych form 
aktywizacji zawodowej oferowanych przez Państwowe Urzędy Pracy, 
można obliczyć koszt utracony związany z każdą z nich. Koszt utracony 
został policzony przy pomocy wzoru:

Koszt utracony = 
(100 - efektywność zatrudnieniowa) x koszt całkowity

                                    100

Przedstawione w tabeli 4 dane dotyczą kosztów całkowitych 
poniesionych na aktywizację bezrobotnych we wszystkich powiatach 
w Polsce. Efektywność zatrudnieniowa w długim okresie, zbadana 
przez NIK, dotyczyła jedynie 21 powiatów. Gdyby przyjąć założenie, że 
podobny spadek efektywności zatrudnieniowej występuje we wszyst-
kich powiatach w Polsce, okaże się, że Fundusz Pracy wydaje ponad 
1,5 mld zł rocznie w nieefektywny sposób. Warto również zauważyć, 
że ponad połowę kosztu utraconego stanowią staże.

Tabela 4. Koszty utracone związane z poszczególnymi formami aktywizacji za-
wodowej

Forma aktywizacji 
zawodowej

Koszt 
całkowity 

[tys. zł]

Efektywność 
zatrudnienio-
wa po dwóch 

latach

Koszt 
utracony 
[tys. zł] 

Staże 1 083 644,50 26,7% 794 311,42
Szkolenia 146 992,40 40,6% 87 313,49
Prace interwencyjne 227 607,10 47,1% 120 404,16
Roboty publiczne 327 074,20 9,5% 296 002,15
Jednorazowe 
środki na podjęcie 
działalności 
gospodarczej

859 704,40 86,9% 112 621,28

Refundacja kosztów 
wyposażenia 
stanowiska pracy

451 181,40 70,3% 134 000,88

Razem: 1 544 653,36

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej 2018a oraz https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/aktywizacja-
-bezrobotnych-ryba-czy-wedka.html#przypis_1 [25.08.2019].

Alternatywne formy walki z bezrobociem

Kontrola przeprowadzona przez NIK dotyczyła także nowych form 
aktywizacji zawodowej takich jak bony stażowe, bony zatrudnienio-
we, bony zasiedleniowe oraz dofinansowania wynagrodzeń bezro-
botnych powyżej 50 roku życia. Bony stażowe są dla osób bezrobot-
nych gwarancjami do odbycia 6-miesięcznego stażu pod warunkiem, 
że pracodawca po zakończeniu stażu, zatrudni tę osobę na kolejne 6 
miesięcy. Bony zatrudnieniowe są dla pracodawcy gwarancjami zwro-
tu części kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnego. Bony 

przez Fundusz Pracy na jednego uczestnika. Efektywnością zatrudnie-
niową nazywamy procentowy udział osób, które w okresie 3 miesięcy 
po zakończeniu uczestnictwa w danej formie aktywizacji zawodo-
wej były zatrudnione przez co najmniej 30 dni, w stosunku do liczby 
wszystkich osób, które zakończyły uczestnictwo. Efektywność kosztowa 
natomiast jest liczona jako stosunek wydatków Funduszu Pracy ponie-
sionych na finansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej 
do liczby osób, które po zakończeniu udziału w aktywizacji zawodowej 
były zatrudnione. Przedstawione w tabeli 2 dane ukazują, że większość 
podstawowych form aktywizacji zawodowej charakteryzuje się wysoką 
efektywnością zatrudnieniową. Najczęściej wybieraną formą są staże. 
Jednak efektywność zatrudnieniowa osób biorących w nich udział, nie 
jest najwyższa. Najbardziej efektywną formą aktywizacji, biorąc pod 
uwagę efektywność zatrudnieniową, są dofinansowania podejmowa-
nia działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że jest to jedna 
z najbardziej kosztownych form aktywizacji zawodowej.

Tabela 2. Liczba uczestników form aktywizacji zawodowej oraz koszt uczest-
nictwa, efektywność zatrudnieniowa i kosztowa każdego z nich

Formy 
aktywności 
zawodowej

Liczba 
uczestni-

ków

Koszt 
uczestnic-

twa [zł]

Efektywność

zatrud-
nieniowa 

kosztowa
[zł]

Staże 196 070 5 526,80 81,99% 9 641,39
Szkolenia 56 413 2 605,60 60,70% 5 006,72
Prace 
interwencyjne 54 375 4 185,90 89,46% 6 920,25

Roboty publiczne 34 194 9 565,30 83,98% 12 944,72
Dofinansowanie 
podejmowania 
działalności 
gospodarczej

41 856 20 539,60 94,63% 19 727,04

Wyposażenie 
stanowisk pracy 21 547 20 939,40 85,69% 17 858,67

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej 2018a.

Efektywność form aktywizacji zawodowej  
w dłuższym okresie

Warto zwrócić uwagę, że przeprowadzona przez Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej analiza efektywności podstawowych 
form aktywizacji zawodowej dotyczyła krótkiego okresu, tj. trzech mie-
sięcy. Z tego właśnie powodu Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła 
kontrolę dotyczącą trwałości zatrudnienia po dwóch latach od rozpo-
częcia procesu aktywizacji. Na potrzeby artykułu okres dwóch lat bę-
dzie nazywany okresem długim. Ukazane w tabeli 3 dane dotyczą efek-
tywności zatrudnieniowej uczestników form aktywizacji zawodowej 
w 21 badanych powiatach. Jak się okazuje, jedynie dofinansowanie 
podejmowania działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowisk 
pracy są formami, które po dwóch latach od rozpoczęcia aktywizacji 
utrzymują efektywność zatrudnieniową powyżej 70%. Warto zwrócić 
szczególną uwagę na efektywność związaną z robotami publicznymi, 
która po dwóch latach spadła ponad ośmiokrotnie. W tabeli 3 nie 
uwzględniono efektywności zatrudnieniowej związanej ze szkoleniami, 
ponieważ uczestnika wyrejestrowuje się z rejestru bezrobotnych do-
piero po zakończeniu udziału w szkoleniach, czyli na przykład, gdy dana 
osoba znajdzie zatrudnienie. W przypadku szkoleń tylko 40,6% osób 
znalazło zatrudnienie po upływie 2 lat od zakończenia aktywizacji.
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zasiedleniowe polegają na sfinansowaniu kosztów związanych z miej-
scem zamieszkania w nowym miejscu pracy. Również te formy walki 
z bezrobociem zostały zbadane przez NIK, a częściowe wyniki kontroli 
przedstawia tabela 5. Warto zwrócić uwagę, że takie formy walki z bez-
robociem jak bony zatrudnieniowe oraz bony zasiedleniowe nawet 
w dłuższej perspektywie czasu osiągają efektywność zatrudnieniową 
ponad 70%. Pomimo swej wysokiej efektywności są to jednak instru-
menty bardzo rzadko stosowane. Według raportu NIK, urzędy pracy 
na bony zasiedleniowe, stażowe i zatrudnieniowe w latach 2014-2017 
wydawały jedynie 5% wszystkich środków.

Tabela 6. Nowe formy walki z bezrobociem i ich efektywność w krótkim i dłu-
gim okresie

Forma walki z bezrobociem
Efektywność zatrudnieniowa

w krótkim 
okresie

w długim 
okresie

Bony stażowe 77,00% 40,00%
Bony zatrudnieniowe 82,90% 72,40%
Bony zasiedleniowe 88,80% 71,40%
Dofinansowania do wynagrodzeń 
bezrobotnych powyżej 50 roku życia 77,50% 48,20%

Źródło: opracowanie własne na podstawiehttps://www.nik.gov.pl/aktualno-
sci/aktywizacja-bezrobotnych-ryba-czy-wedka.html#przypis_1 data dostępu: 
[25.08.2019]

Podsumowanie

Przedstawione w artykule dane dotyczące kosztów i efektywności 
zatrudnieniowej poszczególnych form aktywizacji zawodowej wskazu-
ją, że Państwowe Urzędy Pracy nie osiągają trwałej efektywności za-
wodowej we wszystkich oferowanych przez nie formach aktywizacji. 
Analiza problemu przedstawionego w artykule, wykazała, że: 1/ Efek-
tywność zatrudnieniowa podstawowych form aktywizacji zawodowej 
oferowanych przez Państwowe Urzędy Pracy nie jest trwała i w ciągu 2 
lat znacznie spada; 2/ Spośród podstawowych form aktywizacji zawo-
dowej jedynie dofinansowania podejmowania działalności gospodar-
czej oraz refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy utrzymują 
po 2 latach efektywność zatrudnieniową powyżej 70%; 3/ Nieefektyw-
ność podstawowych form aktywizacji zawodowej może generować 
koszt utracony powyżej 1,5 mld złotych; 4/ Państwowe Urzędy Pracy 
w celu zwiększenia efektywności swojego funkcjonowania powinny 
więcej środków przeznaczać na nowe instrumenty walki z bezrobo-
ciem, takie jak bony zatrudnieniowe i bony zasiedleniowe. 

Wnioski z przeprowadzonej analizy świadczą o nieefektywności 
części form aktywizacji osób bezrobotnych i są bliskie przekonaniom 
Ludwiga von Misesa, który sprzeciwiał się interwencjonizmowi pań-
stwa w rynek pracy.
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Disabled people on the labour market 
in Poland in 2006 – 2018

The article addresses the issue of the situation of disabled 
people on the labour market in Poland. A comparative and de-
scriptive method was used to analyse the factors affecting the 
low activity of the disabled on the labour market and activities 
undertaken by the government aimed at their professional activa-
tion. The article noted that in the years 2006-2016 less than 20% 
of disabled people worked or declared that they were looking for 
a job. The work also draws attention to the phenomenon of pov-
erty among the disabled as a result of the discussed problem.
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W artykule została podjęta problematyka sytuacji osób niepełno-
sprawnych na rynku pracy w Polsce. Posłużono się metodą porównaw-
czą i opisową w celu dokonania analizy czynników wpływających na ni-
ską aktywność tych osób na rynku pracy oraz działań  podejmowanych 
między innymi przez aparat państwowy mających na celu ich aktywi-
zację zawodową. W artykule zauważono, że w latach 2006-2016 mniej 
niż 20% osób z niepełnosprawnością pracowało lub deklarowało, że 
poszukuje pracy. Autorzy zwracają również uwagę na zjawisko ubóstwa 
wśród osób niepełnosprawnych jako skutku omawianego problemu.
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W wymiarze etycznym praca jest dobrem, w którym wyraża się 
godność człowieka i jego wewnętrzna potrzeba tworzenia (Giddens 
2004). Podejście użytkowe zwraca uwagę, że praca jest nie tylko spo-
sobem na zaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych, ale 
także daje możliwość nabycia nowych umiejętności i utrzymywania 
kontaktów międzyludzkich (Domański 2008). Ze względu na koniecz-
ność podjęcia wysiłku, zdobycia wiedzy i doświadczenia, praca czę-
sto jest czynnikiem decydującym o miejscu w strukturze społecznej 
(Giermanowska 2007). Doniosłość pracy jako jednego z podstawo-
wych praw społecznych człowieka podkreśla fakt, że jest wpisana 
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka czy Międzynarodowym 
Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (Międzyna-
rodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych 1966). 
Również polska ustawa zasadnicza daje gwarancję równego prawa do 
zatrudnienia oraz jednakowego wynagrodzenia za pracę jednakowej 
wartości (Konstytucja RP 1977). Niebagatelna rola rynku pracy, czyli 
miejsca wymiany usług pracy między pracownikami a pracodawcami 
(Blaug 1994) wymaga środków, które zapewnią jego prawidłowe funk-
cjonowanie (Boeri 2011). Jest to szczególnie istotne dla prawidłowego 
rozwoju grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne, dla 
których brak pracy to nie tylko uniemożliwienie zapewnienia material-
nych potrzeb, ale także czynnik ograniczający ich uczestnictwo w życiu 
społecznym (Sozańska 2013). Przykładem takiej grupy są osoby nie-
pełnosprawne, które dzięki zatrudnieniu otrzymują możliwość budo-
wania więzi społecznych z osobami pełnosprawnymi i mogą w pełni 
partycypować w życiu społecznym (Maj 2007). 

Celem pracy jest zdiagnozowanie sytuacji osób niepełnospraw-
nych na rynku pracy w Polsce w latach 2006-2018. W badaniu po-
służono się metodą opisową i porównawczą analizując zasięg oma-
wianego problemu. W pracy wykorzystano dane pochodzące z prze-
prowadzanego przez Główny Urząd Statystyczny Badania Budżetów 
Gospodarstw Domowych, które umożliwiły przedstawienie zjawiska 

zagrożenia ubóstwem poszczególnych grup społecznych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem sytuacji rodzin z osobami niepełnosprawnymi. 
Posłużono się danymi z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności 
przeprowadzanego w latach 2005-2018, opisującymi aktywność nie-
pełnosprawnych na rynku pracy – to znaczy wskaźnik zatrudnienia, 
stopę bezrobocia i liczbę osób niepełnosprawnych aktywnych zawo-
dowo. W artykule przedstawiono również statystyki z lat 2006-2018 
dotyczące instytucji tworzonych w celu włączania osób niepełno-
sprawnych na rynek pracy – wykorzystano w tym celu dane Zakładów 
Pracy Chronionej, Centrum Integracji Społecznej czy Systemu Obsługi 
Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

Pojęcie niepełnosprawności  
w literaturze i wybranych regulacjach prawnych

Pojęcie niepełnosprawności definiowane jest zarówno ze wzglę-
du na aspekt zdrowotny (zwracający uwagę na sprawność fizyczną, 
psychiczną i intelektualną), jak i ze względu na kwestie społeczne 
– występowanie wszelkich barier utrudniających funkcjonowanie 
osoby niepełnosprawnej. Aspekt zdrowotny niepełnosprawności 
jest akcentowany w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, nato-
miast na wpływ środowiska zewnętrznego kładą nacisk zwolennicy 
koncepcji biopsychospołecznej, która definiuje niepełnosprawność 
jako ograniczenia w funkcjonowaniu obserwowane na trzech płasz-
czyznach: biologicznej, osobowej i społecznej (Nowak 2002). W pra-
wie międzynarodowym funkcjonuje definicja niepełnosprawności 
opracowana w 2001 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy 
dla celów rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnospraw-
nych, która przedstawia niepełnosprawność jako sytuację utrudnie-
nia, ograniczenia lub całkowitego uniemożliwienia funkcjonowania 
na poziomie uważanym za normalny dla człowieka, biorąc pod uwa-
gę jego wiek i płeć (Kryńska 2013). Z kolei w Karcie Osób Niepełno-
sprawnych osoby niepełnosprawne zostały ujęte jako osoby, których 
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„sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo 
utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę 
oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwy-
czajowymi” (Łukowski 2007). Zbliżonych informacji dostarcza definicja 
z Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnospraw-
nych, która wskazuje na naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną lub 
umysłową, długotrwale utrudniającą udział w życiu społecznym (Maj 
2007). Natomiast niezdolność do pracy jako skutek niepełnospraw-
ności podkreśla polska ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych określając ją jako stan 
powodujący niemożność wypełniania ról społecznych, a w szczegól-
ności niemożność podejmowania pracy (Ustawa z 27 sierpnia 1997 
r., Dz.U. nr 123, poz.776). Jak wynika z wykresu 1 liczba osób niepeł-
nosprawnych prawnie w latach 2007-2018 spadała. Według danych 
Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych liczba nie-
pełnosprawnych prawnie w Polsce w 2018 roku wyniosła 2 978 tys., 
co stanowi prawie 8% całkowitej ludności państwa. Istotne jest, że 
oprócz niepełnosprawnych prawnie istnieją jeszcze grupy nieposiada-
jące orzeczeń o niepełnosprawności, które jednak przyznają pewne 
ograniczenia w wykonywaniu niektórych czynności, co definiuje się 
jako niepełnosprawność biologiczną.

Sytuacja niepełnosprawnych na rynku pracy

Zarówno definicje niepełnosprawności skupiające się na aspekcie 
zdrowotnym, jak i te, które koncentrują się na płaszczyźnie społecznej 
problemu w literaturze podkreślają szczególne znaczenie zatrudnienia 
w rozwoju osób niepełnosprawnych, ze względu na trzy spełniane 
przez pracę funkcje: dochodową, rehabilitacyjną i socjalną (Król, Przy-
byłka 1999). Praca jest podstawowym czynnikiem rozwoju jednostki 
(Paszkiewicz 2009), dlatego należy ją rozpatrywać jako część rehabi-
litacji będącej procesem podejmowanym w celu uzyskania jak naj-
wyższego poziomu funkcjonowania i jakości życia (Kowalczyk 2017). 
Podstawowym zadaniem pracy w życiu osób niepełnosprawnych nie 
jest zdobycie wynagrodzenia, lecz okazja do integracji społecznej 
także z osobami pełnosprawnymi, co pełni funkcję terapeutyczną, 
przyczyniając się do rozwoju osobowości, poprawy samooceny i po-
budzenia aktywności życiowej (Jastrzębska-Smolaga 1994). To z kolei 
ma wpływ na zwiększenie samodzielności niepełnosprawnych, która 
często jest hamowana przez nadopiekuńczość rodziny skutkującą izo-
lacją społeczną (Kirenko, Sarzyńska 2010). W aspekcie społecznym 
praca pozwala także osobom niepełnosprawnym w pewien spo-
sób zaistnieć w społeczeństwie, stwarza poczucie spełnienia i bycia 
potrzebnym (Truszkowska 2009). Jak wynika z wykresu 2, w latach 
2006-2016 wśród grupy osób niepełnosprawnych w Polsce aktywnych 
zawodowo (czyli pracujących lub poszukujących pracy) było mniej niż 
20%, a wskaźnik zatrudnienia przyjmował w każdym z opisywanych 
lat mniej niż 15%. Natomiast stopa bezrobocia w omawianej grupie 
przyjmowała wartości z przedziału 10,9% – 16,9%. Stopa bezrobocia 
opisująca stosunek liczby bezrobotnych do liczby aktywnych zawo-
dowo w podanym okresie wahała się od 16,9% do 10,9%. Za niską 
aktywność zawodową w grupie niepełnosprawnych odpowiada 
wiele czynników. Najczęściej wymienia się niskie kwalifikacje wyni-
kające z trudności zdobycia pełnego wykształcenia (Łukowski 2007), 
niechęć do zatrudniania osób niepełnosprawnych (Kołaczek 2006), 
niedostosowanie infrastruktury do pracy osób niepełnosprawnych 
(Giermanowska 2007) oraz brak motywacji do pracy w związku z po-

bieraną rentą. Problem stanowią również trudności w dostępie do 
rehabilitacji, dzięki której byłoby możliwe podtrzymywanie zdolności 
osoby niepełnosprawnej do wykonywania pracy (Kryńska 2013). Jak 
wynika z wykresów 3, 4 i 5 odsetek zatrudnionych niepełnospraw-
nych różni się w zależności od stopnia niepełnosprawności. W grupie 
osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym zatrudnienie w latach 
2016-2018 waha się między 8,7 tys. a 9,6 tys., w grupie niepełno-
sprawnych w stopniu umiarkowanym między 7,5 a 8,5 tys., a w gru-
pie osób z lekkimi niepełnosprawnościami od 2 do 3 tys. Im wyższa 
grupa dochodów, tym odsetek niepełnosprawnych w kwartylu jest 
mniejszy (wykres 6). Najwyższy udział niepełnosprawnych występuje 
w kwartylu drugim, a najniższy w piątym – odwrotnie niż w grupie 
pełnosprawnych. Najniższy udział występuje w dwóch pierwszych 
kwartylach, z kolei najwyższy odsetek jest w kwartylu piątym. Oznacza 
to, że niepełnosprawni są bardziej narażeni na ubóstwo dochodowe. 

Wykres 2. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce w latach 
2006-2018 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL [29.08.2019].

Wykres 1. Liczba niepełnosprawnych prawnie w Polsce w latach 2007-2017
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL [27.08.2019].

Wykres 3. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym w la-
tach 2016-2019 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL [26.08.2019].
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Wykres 4. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym 
w latach 2016-2019 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL [26.08.2019].

Wykres 5. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim w latach 
2016-2019
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL [26.08.2019].

Wykres 6. Rozkład dochodów ekwiwalentnych osób niepełnosprawnych i peł-
nosprawnych w Polsce w 2016 r. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BBDG [28.08.2019].

Instytucje działające na rzecz aktywizacji zawodowej 
niepełnosprawnych w Polsce

Jako że niepełnosprawni stanowią dużą grupę w populacji 
Polski (około 10%) stymulowanie ich aktywności zawodowej jest 
prowadzone przez szereg instytucji. Finansowe wsparcie dla zatrud-
niających osoby niepełnosprawne zapewnia Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w zależności od stopnia 
niepełnosprawności kwoty wsparcia to 1 800 – 400 złotych. 

Kolejnym organem są Zakłady Aktywności Zawodowej – wyod-
rębnione organizacyjnie jednostki prowadzone przez powiaty, gmi-
ny, fundacje czy stowarzyszenia w celu tworzenia miejsc pracy dla 
osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności (Nieradko-Iwanicka, Iwanicki 2010). 

Wykres 7. Liczba Zakładów Aktywności Zawodowej w Polsce w latach 2002-
2018
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL [27.08.2019].

Wykres 8. Liczba osób przypadająca na jeden Zakład Aktywności Zawodowej 
w Polsce w latach 2002-2018
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL [27.08.2019].

Jak przedstawia wykres 7 liczba Zakładów Aktywności Zawodo-
wej w Polsce w latach 2002-2018 wzrastała. Obecnie w Polsce jest 
blisko 120 takich jednostek, a w każdej z nich pracuje średnio 40 osób 
(wykres 8). Innymi instytucjami utworzonymi w celach zatrudniania 
niepełnosprawnych są Zakłady Pracy Chronionej. Są to przedsiębior-
stwa, których głównym celem jest nie generowanie zysku, lecz aktywi-
zacja zawodowa grup niepełnosprawnych z wyższymi stopniami nie-
pełnosprawności. W 2018 roku w Polsce w Zakładach Pracy Chronio-
nej było zatrudnionych ponad 113 tysięcy osób niepełnosprawnych. 

Podsumowanie

Niepłnosprawni stanowią obecnie prawie 10% polskiego społe-
czeństwa. W celu poprawy jakości życia tej grupy społecznej koniecz-
ny jest szereg działań integrujących i aktywizujących. Jednym ze szcze-
gólnie istotnych obszarów jest rynek pracy. W pracy zdiagnozowano 
sytuację niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce oraz wysnuto 
następujące wnioski: 1/ Niemożność zdobycia pełnego wykształcenia, 
problem z niedostosowaną infrastrukturą, niechęć pracodawców do 
zatrudniania niepełnosprawnych czy też brak motywacji spowodowa-
ny otrzymywaną rentą są powodami niskiej aktywności zawodowej 
w grupie osób niepełnosprawnych; 2/ W latach 2006-2016 w grupie 
osób niepełnosprawnych w Polsce aktywnych zawodowo było mniej 
niż 20%, a stopa bezrobocia wahała się od 11 do 17%; 3/ Niska aktyw-
ność zawodowa przekłada się także na osiągane zarobki. Im wyższa 
grupa dochodów, tym odsetek niepełnosprawnych w kwartylu jest 
mniejszy. W Polsce działa szereg instytucji działających na rzecz za-
trudniania osób niepełnosprawnych. Najpopularniejsze z nich to Za-
kłady Aktywności Zawodowej i Zakłady Pracy Chronionej. 
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Kształcenie szansą na rynku pracy dla osób 
z niepełnosprawnościami

Education as an opportunity on the labour market 
for people with disabilities 

The issue of employment of people with disabilities is of par-
ticular importance, not only economic, but also sociological and 
psychological. Work in the lives of people with disabilities occupies 
an important place and contributes to improving the quality of life. 
It allows you to increase confidence in your own abilities and also 
minimizes the risk of social isolation. The data indicate that people 
with higher education have the smallest problems with finding a job 
among people with disabilities. Universities therefore face a huge 
task in adapting the education process for people with disabilities. 
Creating an accessible university covers two main categories of ac-
tivities. In general, they can be described as educational support, 
which includes all activities that facilitate learning by students and ar-
chitectural adjustments, which include adaptations that allow people 
with various disabilities to move efficiently in the academic space. 
The purpose of this article is to justify and indicate the actions that 
should be taken by a university to increase the accessibility of edu-
cation for people with disabilities, and thus to get a job and improve 
the quality of life.

Keywords: labour market, education, people with disabilities, acces-
sibility, barriers.

Problematyka zatrudnienia osób niepełnosprawnych ma szcze-
gólne znaczenie, nie tylko ekonomiczne, ale również socjologiczne 
i psychologiczne. Praca w życiu osób z niepełnosprawnościami zajmuje 
istotne miejsce i przyczynia się do poprawy jakości życia. Pozwala na 
zwiększenie wiary we własne możliwości i minimalizuje ryzyko izolacji 
społecznej. Dane wskazują, że najmniejsze problemy ze znalezieniem 
pracy pośród osób z niepełnosprawnościami mają osoby z wykształce-
niem wyższym. Przed uczelniami wyższymi stoi zatem zadanie dostoso-
wania procesu kształcenia do osób z niepełnosprawnościami. Tworze-
nie dostępnej uczelni obejmuje dwie główne kategorie działań, ogólnie 
można je określić mianem wsparcia edukacyjnego. Zalicza się do niego 
wszelkie działania ułatwiające zdobywanie wiedzy przez studentów 
oraz dostosowania architektoniczne, które pozwalają na sprawne po-
ruszanie się w przestrzeni akademickiej przez osoby z różnymi dysfunk-
cjami. Celem niniejszego artykułu jest uzasadnienie i wskazanie działań, 
które powinna podejmować uczelnia, aby zwiększyć dostępność kształ-
cenia dla osób z niepełnosprawnościami, a tym samym pozwalać na 
zdobycie pracy i poprawę jakości życia.

Słowa kluczowe: rynek pracy, kształcenie, osoby z niepełnosprawno-
ściami, dostępność, bariery.

Typ artykułu: artykuł przeglądowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.
Cytowanie: Gałat W., (2019) Kształcenie szansą na rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr 2(33)/2019, s. 33-37, 
https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-2-2019/RSK-2-2019-Galat-Ksztalcenie-szansa-na-rynku-pracy-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami.pdf
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Problematyka dostępności zyskuje na popularności w ostatnim 
czasie, a obszary jej implementacji są coraz większe. Uniwersytety 
od momentu zauważenia zapotrzebowania na dostosowania dla 
osób z niepełnosprawnościami, a więc rosnącej liczby studentów 
z niepełnosprawnościami, prowadzą działania mające ułatwić takim 
studentom proces dydaktyczny, jak i funkcjonowanie w środowisku 
akademickim. Z pewnością duże znaczenie w tym zakresie ma dota-
cja na rzecz studentów z niepełnosprawnościami, przemianowana 
wraz z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku, na fundusz wsparcia osób 
niepełnoprawnych. Środki te, mają ogromne znaczenie dla biur zaj-
mujących się dostępnością na uczelniach. Wynika to z faktu, że do-
stosowania często niosą za sobą wysokie koszty, które ciężko byłoby 
ponieść uczelni bez tych środków dedykowanych na konkretny cel.

Problematyka jest szczególnie istotna, ponieważ praca dla 
osób z niepełnosprawnościami jest czymś więcej niż tylko środkiem 
do zaspokojenia potrzeb ekonomicznych. Pozwala na zwiększenie 
wiary we własne możliwości, budowanie poczucia sensu i swojego 
miejsca w społeczeństwie. Ponadto dane wskazują, że osoby z nie-
pełnosprawnościami posiadające wyższe wykształcenie stanowią 
najmniejszy odsetek pośród osób bezrobotnych. Celem niniejszego 
artykułu jest uzasadnienie i wskazanie działań, które powinna po-
dejmować uczelnia, aby zwiększyć dostępność kształcenia dla osób 
z niepełnosprawnościami, a tym samym pozwalać na zdobycie pracy 
i poprawę jakości życia.

Terminologia w zakresie niepełnosprawności

Problematyka niepełnosprawności ewoluuje wraz z postępem 
i rozwojem społeczeństw. W starożytności dominował kult ciała 
i zdrowia fizycznego, zatem w społeczeństwie nie było miejsca dla 
osób z niepełnosprawnościami. Spotkać się można z praktykami eli-
minowania ze społeczeństwa chorych dzieci. W średniowieczu nato-
miast z wielką trwogą podchodzono do osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, traktując je jako opętane. W literaturze odnaleźć moż-
na pięć głównych faz mających wpływ na kształtowanie się podejścia 
do niepełnosprawności. Pierwsza z nich rozpoczyna się w średnio-
wieczu i swój kres ma w renesansie. Niepełnosprawność w tej fazie 
utożsamiana była z nieczystością i działaniem złego ducha. W związ-
ku z tym osoby z niepełnosprawnością nie mogły uczestniczyć w ży-
ciu społeczeństw. Kolejna faza przypada na okres od renesansu do 
początków epoki oświecenia. Faza ta charakteryzowała się większą 
tolerancją wobec obecności w społeczeństwie osób z niepełnospraw-
nościami, jednak nie funkcjonowała żadna forma wsparcia dla takich 
osób. Trzecia faza określana racjonalistyczno-separacyjną trwała od 
pierwszych lat oświecenia do XIX wieku. W tym czasie w większym 
stopniu zaczęto rozumieć przyczyny niepełnosprawności, jednak ta 
wiedza przełożyła się na świadomą segregację osób z niepełnospraw-
nościami. Nadal z największą niepewnością spoglądano na osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną. Następna faza związana była 
z medykalizacją osób z niepełnosprawnością oraz ich eksterminacją 
od końca XIX wieku do początku XX wieku. W tym czasie nasilała się 
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Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy

Zatrudnienie pełni istotną funkcję w życiu każdego człowieka. 
Oprócz zaspokojenia potrzeb materialnych niesie za sobą o wiele 
większą wartość. W przypadku osób z niepełnosprawnościami to 
znaczenie jest jeszcze większe. Pozwala na realizację potrzeb socjo-
logicznych, jak i psychologicznych. Zaliczamy do nich: samorealiza-
cję, kontakt z innymi ludźmi, możliwość rozwoju i poczucie sensu. 
Praca przynosi poczucie bycia potrzebnym rodzinie i społeczeństwu. 
Wykonywanie pracy natomiast zwiększa aspiracje i poprawia jakość 
życia. Przeciwdziała także wykluczeniu społecznemu i izolacji osoby 
z niepełnosprawnością (Struck-Peregończyk 2015). Na wykresie 1 
przedstawione zostało bezrobocie osób z niepełnosprawnościami 
na tle ogółu liczby bezrobotnych. Krzywa wyznaczająca bezrobocie 
wśród osób z niepełnosprawnościami utrzymuje taki sam trend 
jak ogólna liczba bezrobotnych. Od 2013 roku obserwowalny jest 
spadek bezrobocia. W analizie zatrudnienia osób z niepełnospraw-
nościami istotny jest również współczynnik aktywności zawodowej, 
który wynosił 30,2%, a wskaźnik zatrudnienia 28,2%, zgodnie z da-
nymi GUS na koniec III kwartału 2018 roku. W 2017 roku współczyn-
niki aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami wynosił 
27,7%, a w 2015 roku wynosił 26,8%. Z roku na rok widoczna jest 
poprawa wskaźnika, choć w stopniu nieznacznym.

Wykres 1. Bezrobocie wśród osób z niepełnosprawnościami w tys.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie www.niepelnosprawni.gov.pl 
[28.08.2019].

Tabela 1. Bezrobocie wśród osób z niepełnosprawnościami ze względu na 
wykształcenie

Wykształ-
cenie wyższe policealne 

i średnie

średnie 
ogólno-

kształcące

zasadnicze 
zawodowe

gimnazjal-
ne i poniżej

XII 2007 3,0 17,1 6,6 34,0 39,3

XII 2008 3,1 18,0 6,8 33,8 38,2

XII 2009 3,6 18,3 7,0 34,5 36,7

XII 2010 4,1 18,7 7,2 34,4 35,6

XII 2011 4,7 19,2 7,4 34,3 34,3

XII 2012 5,2 19,4 7,6 34,5 33,3

XII 2013 5,8 19,8 7,8 34,3 32,3

XII 2014 6,0 19,7 7,6 34,3 32,4

XII 2015 6,3 19,9 7,8 34,0 32,0

XII 2016 6,6 19,9 7,6 33,9 32,1

XII 2017 6,9 19,5 7,8 33,9 31,9

XII 2018 7,3 19,7 8,0 34,1 30,9
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.niepelnosprawni.gov.pl 
[28.08.2019].

również segregacja osób z niepełnosprawnościami i powstawały pod-
mioty opiekuńcze im dedykowane. Od połowy XX wieku datowana 
jest faza budowania pełnoprawnej pozycji osób z niepełnosprawno-
ściami (Woźniak 2008).

Pojęcie niepełnosprawności różnorodnie ujmowane jest w lite-
raturze. Wynika to z różnego podejścia do niepełnosprawności przez 
państwa, jak i społeczności. W. Dykcik w definicji niepełnospraw-
ności podkreśla ograniczenia funkcjonalne niektórych jednostek, 
przejawiające się w postaci ograniczeń w wykonywaniu niektórych 
czynności. Mogą mieć one charakter zarówno stały, jak i przejściowy 
oraz mogą dotyczyć sfery fizycznej, sensorycznej i psychicznej (Dykcik 
1997). Natomiast D. Gorajewska systematyzując podejście do niepeł-
nosprawności zwraca uwagę na ograniczenie sprawności jednego ze 
zmysłów, ograniczenia ruchowe lub intelektualne u osoby z niepeł-
nosprawnością (Gorajewska 2006). Pojęcie niepełnosprawności de-
finiuje również Światowa Organizacja Zdrowia. Wyróżnia niespraw-
ność, niepełnosprawność funkcjonalną i upośledzenie. Niesprawność 
związana jest z każdą utratą sprawności lub pewne nieprawidłowości 
w budowie lub funkcjonowaniu organizmu bądź jego funkcjonowa-
niu w kontekście psychologicznym. Niepełnosprawność funkcjonal-
na dotyczy wszystkich ograniczeń lub braku możliwości prowadzenia 
aktywnego życia, w takim zakresie jak to jest uznawane za typowe 
u człowieka. Natomiast upośledzenie, określane również upośledze-
niem w wykonywaniu ról społecznych, a więc uniemożliwiające lub 
utrudniające realizowanie się w społeczeństwie zgodnie ze swoim 
wiekiem, płcią oraz adekwatnie do danych uwarunkowań społecz-
nych i kulturowych (www.unic.un.org.pl/niepelnosprawnosc/defini-
cja.php 2019). Znaczący udział w pojmowaniu niepełnosprawności 
posiada Union Of The Physically Impaired Against Segregation – nie-
formalna grupa osób z niepełnosprawnościami. W swoim manifeście 
w 1976 roku zarzucili, że to społeczeństwo odpowiada za kreowanie 
niepełnosprawności. W swojej definicji określili, że niepełnospraw-
ność stanowi sytuację wynikającą z uwarunkowań społecznych, któ-
re są możliwe do zmiany. Podkreślali tworzenie barier w zakresie 
zdobywania edukacji i późniejszej pracy, a nawet zwracali uwagę na 
ograniczanie praw obywatelskich (Pamuła, Szarota, Usiekniewicz 
2008). Znaczącym momentem w pojmowaniu niepełnosprawności 
było przyjęcie przez ONZ Konwencji Praw Osób Niepełnospraw-
nych. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło ją 13 grudnia 2006 roku, 
a weszła w życie 3 maja 2008 roku. W Polsce konwencja była raty-
fikowana 6 września 2012 roku (http://www.niepelnosprawni.gov.
pl/art,49,dokumenty-organizacji-narodow-zjednoczonych 2019). 
Zauważyć jednak należy, że w polskim tłumaczeniu konwencji, jak 
i w późniejszej terminologii na kolejnych dokumentach, wykorzy-
stywane jest określenie osoby niepełnosprawnej, co jest niespójne 
z oryginalnym dokumentem, w którym użyte zostało sformułowanie 
with disabilities (z niepełnosprawnościami). W niniejszej pracy za-
chowana jest terminologia z oryginalnego dokumentu, a więc uży-
wane jest określenie: osoby z niepełnosprawnościami). Konwencja 
definiuje osoby z niepełnosprawnościami jako osoby, „z długotrwałą 
obniżoną sprawnością fizyczną, umysłową, intelektualną lub senso-
ryczną, która w interakcji z różnymi barierami może ograniczać ich 
pełne i efektywne uczestnictwo w życiu społecznym na równych za-
sadach z innymi obywatelami”. Definicja ta na dzień dzisiejszy stano-
wi pewien wyznacznik w rozumieniu niepełnosprawności zgodnie ze 
standardami europejskimi.
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Dotychczas największa liczba studentów z niepełnosprawnościa-
mi (31 613 osób), pojawiła się w roku akademickim 2012/2013, stu-
denci ci stanowili wówczas 1,89% wszystkich studentów na polskich 
uczelniach. Odsetek ten został również osiągnięty w roku akademic-
kim 2014/2015, jednak liczba studentów z niepełnosprawnościami 
była wtedy mniejsza i wynosiła 27 730 osób. Zgodnie z najnowszymi 
danymi, w roku akademickim 2016/2017 liczba studentów z niepełno-
sprawnościami wynosiła 25 074 osoby, co stanowiło 1,86% wszystkich 
studentów. Studenci z niepełnosprawnością stanowią znaczącą grupę 
na polskich uczelniach. Konieczność sprostania wyzwaniom, które są 
związane z zapewnieniem im dostępu do nauki wymaga od uczelni 
nie tylko wiedzy i otwartości, ale również środków, które pozwolą na 
inwestycje w sprzęt, potrzebne pomoce, jak i architekturę.

Wsparcie edukacyjne

Wsparcie edukacyjne osób z niepełnosprawnościami uznawane 
jest jako obowiązek zgodnie z konstytucją RP: „Każdy ma prawo do 
nauki. Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i rów-
ny dostęp do wykształcenia” (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483). Natomiast 
konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych wymienia wprost 
oczekiwania względem edukacji osób z niepełnosprawnościami: „Pań-
stwa-Strony zapewnią, że osoby niepełnosprawne będą miały dostęp 
do powszechnego szkolnictwa wyższego, szkolenia zawodowego, 
kształcenia dorosłych i kształcenia ustawicznego, bez dyskryminacji 
i na zasadzie równości z innymi osobami. W tym celu Państwa-Stro-
ny zapewnią, że zapewnione będą racjonalne usprawnienia dla osób 
niepełnosprawnych”. Zgodnie z tymi zapisami uczelnie przygotowują 
wsparcie edukacyjne dla studentów z niepełnosprawnościami, tak 
aby mogli oni w pełni uczestniczyć w procesie kształcenia oraz na 
równych zasadach z innymi uczestnikami studiów. Rodzaje wsparcia 
można podzielić na kilka kategorii, które dotyczą różnych aspektów 
funkcjonowania w przestrzeni akademickiej. Kluczowe z punktu wi-
dzenia realizowanego celu jest wsparcie edukacyjne. Działania w tym 
zakresie mają umożliwić studentowi z niepełnosprawnością korzysta-
nie z wiedzy przekazywanej podczas zajęć akademickich, jak i pozwolić 
na samodzielną naukę. Zakres dostosowań dla studentów z niepełno-
sprawnościami może być bardzo szeroki. Na Uniwersytecie Ekonomicz-
nym w Krakowie funkcjonuje otwarty katalog, który jest indywidualnie 
dostosowywany do potrzeb studenta. Katalog przedstawia tabela 3. 
Ogólne zasady wsparcia studentów z niepełnosprawnością prezentuje 
uchwała prezydium KRASP (Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich) z dnia 2 czerwca 2016 roku. Załącznik do niniejszej uchwa-
ły opisuje siedem zasad wsparcia, które zostały opracowane przez 
Komisję ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP. Zasady 
przedstawiają się w sposób następujący: 1/ Indywidualizacja – w myśl 
tej zasady, należy do każdego studenta podchodzić w sposób zindy-
widualizowany. Na proces planowania wsparcia dla studenta składa 
się wiele czynników, które są powiązane ze specyfiką niepełnospraw-
ności, dotychczasowymi doświadczeniami czy preferencjami danego 
studenta; 2/ Podmiotowość – zgodnie z tą zasadą, to osoba z niepeł-
nosprawnością decyduje o sobie i należy szanować jej decyzje. Nawet 
jeśli decyzje te wydają się nierozsądne, to można przedstawić swoją 
perspektywę na dane zagadnienie ale ostateczna decyzja należy do 
studenta i to on ma największą wiedzę i świadomość na temat swojej 
niepełnosprawności; 3/ Rozwój potencjału – adaptacje procesu kształ-

Na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami wpływa wiele 
czynników. Od czynników wewnętrznych związanych z własnymi 
przekonaniami i brakiem wiary we własne możliwości, po czynniki 
zewnętrzne związane z obawą pracodawców czy stanem zdrowia 
osób z niepełnosprawnościami. W niniejszym artykule skoncentro-
wano się na edukacji, a w szczególności na edukacji na poziomie 
wyższym. Wybór ten uzasadniają dane, zgodnie z którymi osoby 
z niepełnosprawnościami posiadające wykształcenie wyższe sta-
nowią najmniejszy odsetek pośród osób z niepełnosprawnościami. 
Dane zostały zebrane w tabeli 1.

Liczba studentów z niepełnosprawnością  
na polskich uczelniach 

Rosnąca świadomość w zakresie niepełnosprawności spowodo-
wała otworzenie bram uniwersytetów dla kandydatów posiadających 
utrudnienia na drodze do podnoszenia kompetencji i zdobywania 
wiedzy. W Polsce w momencie zaobserwowania rosnącego udziału 
studentów z niepełnosprawnościami zapewniono uczelniom dodatko-
we możliwości wsparcia tej grupy. W 2011 roku uczelnie do swoich za-
dań dopisały w charakterze formalnym wsparcie dla osób z niepełno-
sprawnościami w procesie rekrutacji, w dalszym procesie kształcenia 
i prowadzenia działalności naukowej. Na zadanie to otrzymały dotację 
podmiotową z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Następnie 
wraz w Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 
2018 roku stworzony został również przykładowy katalog wydatków, 
pozwalający uczelniom dookreślić na co mogą przeznaczać środki 
z otrzymywanej dotacji (Dz.U. 2018 poz. 1668). W roku akademickim 
1998/1999 studenci z niepełnosprawnością stanowili jedynie 0,08% 
wszystkich studentów w Polsce. Odsetek ten jednak z roku na rok 
dynamicznie wzrastał, tak że do roku akademickiego 2016/2017 wy-
nosił 1,86%. Zestawienie danych z informacją o udziale studentów 
z niepełnosprawnością na uczelniach w Polsce przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Liczba studentów z niepełnosprawnościami w Polsce

Rok 
akademicki

Studenci
Odsetek studentów 

z niepełnosprawnością 
do studiujących ogółem 

(%)
ogółem z niepełno-

sprawnością

2016/2017 1 348 822 25 074 1,86
2015/2016 1 405 133 26 341 1,87
2014/2015 1 469 386 27 730 1,89
2013/2014 1 841 251 28 940 1,57
2012/2013 1 676 929 31 613 1,89
2011/2012 1 764 060 30 249 1,71
2010/2011 1 841 251 30 096 1,63
2009/2010 1 900 014 27 975 1,47
2008/2009 1 927 762 25 256 1,31
2007/2008 1 937 404 22 988 1,19
2006/2007 1 941 445 19 923 1,03
2005/2006 1 953 832 14 510 0,74
2004/2005 1 917 293 9 247 0,48
2003/2004 1 850 574 7 106 0,38
2002/2003 1 800 548 4 682 0,26
2000/2001 1 578 241 2 476 0,16
1998/1999 1 086 398 826 0,08

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 1999-2017.
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cenia powinny maksymalizować możliwości rozwoju. Zatem w sytu-
acjach gdzie możliwe są różne formy wsparcia, powinna być wybierana 
ta, która pozwoli studentowi  na udział w danym zajęciu, a nie rezy-
gnację z niego; 4/ Racjonalność dostosowania – stosowane adaptacje 
dla studentów z niepełnosprawnością powinny umożliwić korzystanie 
z wiedzy studentowi z niepełnosprawnością w takim samym zakresie, 
jak w przypadku pozostałych studentów. Racjonalność ta powinna być 
rozumiana również w kategoriach ekonomicznych, mianowicie wyso-
kie koszty powinny być przyczynkiem do poszukiwania nowych roz-
wiązań; 5/ Utrzymanie standardu akademickiego – wszelka adaptacja 
materiałów powinna odbywać się w myśl, że student powinien osią-
gnąć założone efekty kształcenia na danym kierunku. W procesie ada-
ptacji potrzebna jest zatem współpraca z nauczycielami akademickimi, 
co pozwoli na utrzymanie jakości adaptowanych treści; 6/ Adaptacje 
najbliższe standardowemu przebiegowi zajęć – istotne jest aby ada-
ptacje nie prowadziły do faworyzacji osób z niepełnosprawnościami, 
a prowadziły do równych szans z innymi uczniami; 7/ Równe prawa 
i obowiązki – kwestia niepełnosprawności nie powinna prowadzić do 
zmniejszania liczby obowiązków dla osób z niepełnosprawnościami. 
Istotne jest traktowanie na równi z innymi studentami, ponieważ zwal-
nianie z realizowania obowiązków prowadzi jedynie do utrudnienia 
w realizacji efektów kształcenia przez studenta (http://www.bon.agh.
edu.pl/images/Aktualnoci_/KSSN/2017/KSSN_17_DODATEK_PDF.pdf 
2019).

Tabela 3. Ogólne formy wsparcia dla studentów

Wsparcie w procesie kształcenia Wsparcie na egzaminie

Pisma do wykładowców, rekomendują-
ce formy wsparcia

Większa tolerancja na błędy 
ortograficzne (dysleksja)

Alternatywny lektorat językowy

Przedłużenie czasu trwania 
egzaminu/zaliczenia, jednak 
nie więcej niż o 50% czasu re-
gulaminowego

Dodatkowe konsultacje z przedmiotów 
odbywających się w toku studiów Zmiana formy egzaminu 

z ustnej na pisemną/ elek-
troniczną lub z pisemnej na 
ustną

Dostosowanie zajęć z wychowania fi-
zycznego
Adaptacja materiałów dydaktycznych

Wypożyczenie specjalistycznego sprzę-
tu (lupa, mono okular, powiększalnik, 
dyktafon)

Rozłożenie egzaminu na czę-
ści, zdawanie we wskazanych 
odstępach czasowych

Tłumacz języka migowego
Wjazd i parkowanie na terenie Kam-
pusu Przesunięcie terminu egzami-

nu /zaliczeniaDostosowany pokój w domu studenc-
kim
Powiększenie czcionki Zastosowanie dodatkowych 

urządzeń specjalistycznych 
takich jak np. komputer, 
oprogramowanie udźwięka-
wiające lub powiększające, 
klawiatura brajlowska etc.

Przesyłanie elektronicznych wersji ma-
teriałów dydaktycznych

Zwiększenie standardowo dopuszcza-
nej absencji

Zmiana trybu zajęć na eksternistyczny
Zastosowanie alternatywnej 
formy zapisuZmiana form sprawdzania wiedzy 

w trakcie trwania zajęć
Zmiana grupy ćwiczeniowej, językowej 
laboratoryjnej, konwersatoryjnej Włączenie do egzaminu osób 

trzecich np. tłumacza języka 
migowego, asystentaZmiana sali ćwiczeniowej lub wykła-

dowej
Zastosowanie indywidualnego trybu 
odbywania zajęć (ITZ)

Zmiana miejsca egzaminu
Wydłużenie czasu wypożyczania ksią-
żek z Biblioteki UEK

Źródło: https://bon.uek.krakow.pl/index.php?p=m&idg=ds,69 [19.05.2019].

Dostosowania architektoniczne

Wsparcie edukacyjne ma ogromne znaczenie w podejmowa-
niu edukacji na poziomie wyższym przez osoby z niepełnospraw-
nościami, jednak pierwszą trudność dla studenta z niepełnospraw-
nościami mogą stanowić bariery architektoniczne. W ramach ni-
welowania barier architektonicznych wymienić należy: dostęp do 
wind, likwidację progów wewnątrz budynków, stworzenie miejsc 
parkingowych dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami 
oraz ich odpowiednia liczba, stosowanie pochylni o odpowiednim 
kącie nachylenia oraz dostosowanie podłóg do poruszania się przez 
osoby z niepełnosprawnościami (Jureczka 2017). We wrześniu 2018 
roku został opublikowany raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący 
wsparcia na uczelniach dla studentów i doktorantów z niepełno-
sprawnościami. W raporcie przedstawione zostały m.in. opinie stu-
diujących na temat barier architektonicznych. Zgodnie z wynikami 
96% kandydatów nie spotkało trudności na etapie rekrutacji, 89% 
studentów z niepełnosprawnościami nie spotkało się z barierami 
architektonicznymi na uczelni, również 89% studentów nie spotkało 
się z niechęcia z powodu swojej niepełnosprawności, natomiast 82% 
studentów wie, do kogo się zwrócić o pomoc w przypadku trudno-
ści. Natomiast pomimo wyraźnych starań polskich uczelni w zakre-
sie dostępności, zidentyfikowano takie problemy jak umieszczanie 
włączników światła na nieodpowiedniej wysokości, co uniemożli-
wiało korzystanie z nich osobom poruszającym się na wózkach czy 
konieczność pokonania dłuższej drogi przez osobę z ograniczeniami 
ruchowymi. Najwięcej trudności pojawia się w kontekście utrud-
nienia korzystania z budynków. W badaniu zidentyfikowane zostały 
przypadki, gdzie nie było możliwości dostania się do sali przez osobę 
na wózku ze względu na zbyt wąskie przejścia, brak pochylni czy 
progi wewnątrz budynku. Problemem są również awarie platform 
przyschodowych czy wind, które uniemożliwiają poruszanie się po 
obiektach uczelni osobom z niepełnosprawnością ruchu (https://
www.nik.gov.pl/plik/id,18209,vp,20806.pdf 2019).

Podsumowanie

Na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wska-
zane zostały działania, jakie są podejmowane aby stworzyć przyja-
zną przestrzeń w zakresie edukacji i codziennego funkcjonowania 
dla osób z różnymi dysfunkcjami. Katalog tych działań jest szeroki 
i otwarty, co pozwala na indywidualne dostosowanie działań dla 
każdego studenta. Takie podejście z pewnością przyczynia się do 
zdobycia wykształcenia wyższego przez osoby z niepełnosprawno-
ściami, a co za tym idzie przyczynia się do osiągnięcia sukcesu na 
rynku pracy. Zgodnie z przedstawionymi danymi wykształcenie wyż-
sze pozwala osobom z niepełnosprawnościami uniknąć bezrobocia, 
co jest szczególnie istotne w tej grupie społecznej. Problematyka 
dostępności powinna być w związku z tym coraz mocniej populary-
zowana i wspierana przez państwo.
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Idealny pracownik według Łukasza Górnickiego, 
czyli o XVI-wiecznym rynku pracowniczym

The ideal worker according to Łukasz Górnicki, 
so about XVIth century labour market

The main purpose of the paper is an attempt of indicating the 
skills, which according to Łukasz Górnicki the ideal courtier has to pos-
sess. The paper purpose realization is possible thanks to analysis of ap-
propriate fragments of Dworzanin polski, which fragments handle the 
paper research problem The paper was divided into four parts. In the 
first one the role of court in Renaissance was presented. In the second 
one the Górnicki’s work was presented. In the third one the attributes, 
which the ideal courtier has to possess according to Górnicki. In the 
last one the silhouette of courtier was reconstructed. On the basis of 
the analysis it should be claimed that there is a big range of attributes 
which ideal courtier should have. These attributes can be grouped in 
four categories: military attributes, custom features, physical features 
and education/practical skills.

Keywords: Łukasz Górnicki, Dworzanin polski, labour market, ideal 
courtier, Renaissance.

Celem niniejszej pracy jest próba ukazania umiejętności, który-
mi według Łukasza Górnickiego powinien odznaczać się idealny dwo-
rzanin. Realizacja celu pracy jest możliwa dzięki analizie odpowied-
nich fragmentów Dworzanina polskiego traktujących o postawionym 
problemie badawczym. Opracowanie zostało podzielone na cztery 
części. Najpierw zaprezentowano rolę dworu w czasach renesansu. 
Potem przybliżono pozycję Górnickiego. Następnie przedstawiono 
cechy, którymi według autora powinien odznaczać się idealny dwo-
rzanin, po czym na ich bazie odtworzono sylwetkę takiego dworzani-
na. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić szeroki 
zakres cech, którymi idealny dworzanin powinien się odznaczać. Ce-
chy te można pogrupować w czterech kategoriach: cechy militarne, 
obyczajowe, fizyczne oraz wykształcenie/umiejętności.

Słowa kluczowe: Łukasz Górnicki, Dworzanin polski, rynek pracow-
niczy, idealny dworzanin, renesans.

Typ artykułu: artykuł przeglądowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autora.
Cytowanie: Mielnik D., (2019) Idealny pracownik według Łukasza Górnickiego, czyli o XVI-wiecznym rynku pracowniczym, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” 
nr 2(33)/2019, s. 38-43, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-2-2019/RSK-2-2019-Mielnik-Idealny-pracownik-wedlug-Lukasza-Gornickiego-czyli-o-XVI-
-wiecznym-rynku-pracowniczym.pdf
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ski autorstwa Łukasza Górnickiego, realizacja celu pracy natomiast 
będzie możliwa dzięki analizie tych fragmentów wspomnianego 
utworu, które zawierają nawiązania do przedstawionej problema-
tyki badawczej. Opracowanie zostanie ustrukturyzowane w czterech 
głównych częściach. Najpierw będzie miało miejsce przedstawienie 
roli dworu w czasach renesansu. W części drugiej zostaną podane 
najważniejsze informacje związanie z analizowaną pozycją Górnic-
kiego. W dalszej kolejności nastąpi podanie cech, którymi powinien 
odznaczać się idealny dworzanin według renesansowego autora, by 
wreszcie syntetycznie przedstawić sylwetkę idealnego dworzanina.

Rola dworu w czasach renesansu

Podejmując się próby przedstawienia okoliczności napisa-
nia przez Łukasza Górnickiego Dworzanina polskiego, należy mieć 
świadomość ówczesnego kontekstu historycznego oraz sposobu 
funkcjonowania państwa. W czasach renesansu władcy sprawo-
wali swą władzę na dworach, które nie były stabilnymi miejscami 
ich panowania, ale rodzajem mobilnej grupy przenoszącej się wraz 
z władcą z miejsa na miejsce w celu załatwiania bieżących spraw 
w poszczególnych częściach kraju. W tamtych czasach dwory były 
niezwykle ważnym ośrodkiem intelektualnym i kulturalnym państwa 
(Polak 2004: V). Warto wiedzieć, że pomimo doniosłej roli, jaką peł-
nił dwór króla, jakiegoś księcia czy biskupa, taki dwór nie był przez 
ówczesnych pisarzy czy poetów odbierany pozytywnie, ale raczej 

Wstęp

Chociaż dopiero czasy współczesne przyniosły wyraźne wykry-
stalizowanie się prawa pracy i zasad regulujących stosunek pracy 
pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, to jednak instytucja szero-
ko rozumianego zatrudnienia znana była już od czasów najdawniej-
szych i już wtedy osobom zamierzającym podjąć pracę na określo-
nym stanowisku stawiano pewne wymagania. Zakres wymaganych 
umiejętności był oczywiście inny zarówno przy poszczególnych za-
wodach, jak również w danych okresach historycznych. Porównując 
te wymagania z czasami współczesnymi, można zauważyć, że czasa-
mi zdobyć pracę było łatwiej, czasami zaś – trudniej. Tym, co może 
wzbudzić zainteresowanie i zachęcić do bardziej szczegółowych 
analiz, jest kwestia wymagań stawianych osobom, które dawniej 
pełniły funkcję dworzan, a więc osób będących mniej więcej od-
powiednikiem współczesnych wyższych urzędników państwowych. 
Łukasz Górnicki w swoim dziele Dworzanin polski podał zakres cech, 
którymi powinien odznaczać się XVI-wieczny urzędnik państwowy. 
W oparciu o to świadectwo można pokusić się o odtworzenie wy-
magań stawianych w tamtych czasach osobom na wspomnianym 
stanowisku.

Celem niniejszego opracowania będzie próba pokazania, jakie 
umiejętności powinni posiadać XVI-wieczni urzędnicy państwowi, 
by kompetentnie realizować wynikające z pełnionego urzędu obo-
wiązki. Materiałem źródłowym opracowania będzie Dworzanin pol-



Dawid Mielnik – Idealny pracownik...

39

postrzegano go jako siedlisko rozpusty, zła i niegodziwości (Polak 
2004: V-VI). Takie opinie wśród polskich twórców wyrażali choćby 
Jan Kochanowski, Stanisław Hozjusz, Andrzej Frycz Modrzewski czy 
Stanisław Orzechowski (Gallewicz 2006: 28-29). 

Jednocześnie jednak owa krytyka wytoczona przeciwko dwo-
rom stała się rodzajem wyzwania dla części twórców, którzy po-
stanowili polemizować z niesprawiedliwymi w ich opini osądami. 
Na powstanie tekstów ukazujących dwory w pozytywny sposób 
wpłynęła jeszcze jedna okoliczność, mianowicie zmiana centrum 
zainteresowania ówczesnych intelektualistów – z kultury miejskiej 
na kulturę dworu. Przeniesienie punktu ciężkości na instytucje dwo-
ru przy jednoczesnej chęci rehabilitacji pejoratywnego wizerunku 
dworzanina otworzyły zatem drogę do działalności literackiej w tej 
tematyce. Jedną z pierwszych osób, które podjęły wspomniane wy-
zwanie, był włoski intelektualista Baldassarre Castiglione.

Kamieniem milowym okazało się opublikowane przez niego 
w 1528 roku dzieło Il Libro del Cortegiano (Quondam 2016: 12). 
Warto mieć świadomość tego, że utwór został opublikowany dopie-
ro po 16 latach od momentu stworzenia zarysu dzieła1. Przez owe 16 
lat jednak autor nie ograniczał się jedynie do zwykłego powiększania 
utworu o dodatkową treść. Dzieło było systematycznie zmieniane 
i modyfikowane, co spowodowane było z jednej strony zmianami 
funkcji, jakie Castiglione pełnił, z drugiej zaś strony uwzględnianiem 
uwag oraz sugestii swych zaufanych przyjaciół, którym wysyłał tekst 
do oceny. Dzieło Castiglione okazało się niesamowitym sukcesem 
wydawniczym (Pietrzak-Thébault 2016: 53-54). 

Jeszcze w XVI wieku doczekało się ponad sześćdziesięciu wy-
dań, a intelektualiści europejscy chętnie powoływali się na wybrane 
fragmenty Il Cortegiano (Gallewicz 2006: 21). Dzieło wydawane było 
nie tylko w języku włoskim, ale również w wielu innych językach 
(łaciński, francuski, hiszpański, niemiecki, angielski, holenderski) 
(Gallewicz 2006: 23-24). Utwór Castiglione stał się również nie 
tylko podstawą pojedynczych dyskusji nad wybranymi tematami, 
które zostały w utworze podjęte, ale również źródłem inspiracji dla 
całościowych opracowań dla autorów, którzy model zaproponowany 
przez Castiglione starali się naśladować (Sokołowicz 2016: 33). 

Pewien paradoks polegał na tym, że pomimo negatywnego ob-
razu dworu wielu twórców doskonale zdawało sobie sprawę z tego, 
że to właśnie służba na dworze otwiera szansę zrobienia kariery 
politycznej czy to w środowisku państwowym, czy kościelnym. Po 
za tym uzyskanie przychylności władcy czy biskupa zwiększało szan-
sę na publikację własnych utworów, ponieważ to właśnie władców 
było w pierwszej kolejności stać na sfinansowanie wydruku ksią-
żek (Gallewicz 2006: 29). Co więcej, to właśnie na dworach kwitło 
życie kulturalne i oświatowe. W tym sensie osoba znajdująca się 
na dworze miała nie tylko szansę na zrobienie kariery, ale również 
na bierne i aktywne uczestniczenie w życiu oświatowo-kulturalnym 
kraju. Oprócz wspomnianego wsparcia finansowego w zakresie wy-
druku książek książęta mogli również finansować studia zagranicz-
ne swoich podopiecznych, dając im tym samym szansę na zdobycie 
bardzo cenionego wtedy wykształcenia. To z kolei mogło pomóc 
w łatwiejszym zrobieniu kariery i osiągnięciu wysokich stanowisk 
państwowych i kościelnych.

1 Sam utwór natomiast (wyłączywszy zarysy) był pisany przez około 10 lat. 
Zob. (Tygielski 2005: 53).

Górnicki i jego wersja

Autorzy dokonujący tłumaczenia Il Cortegiano różnie podcho-
dzili do włoskiego pierwowzoru. Niektórzy pozostawali bardzo bliscy 
oryginałowi, inni natomiast decydowali się na różne zmiany mniej 
lub bardziej oddalone od oryginału2. Na tym tle „przekład” Gór-
nickiego, sekretarza dworu królewskiego, nie jest jedynie źródłem 
inspiracji, ale dość wiernym odwzorowaniem oryginału (Gallewicz 
1993: 156). Górnicki zachowuje bowiem taką samą strukturę co 
do podziału oraz kolejności poszczególnych ksiąg. W jego układzie 
zatem księga pierwsza i druga poświęcone są obrazowi idealnego 
dworzanina, księga trzecia – portretowi idealnej damy dworskiej, 
księga czwarta zaś – relacjom między dowarzami a władcą (Galle-
wicz 2016: 88; Lichański 1982: 20). Z drugiej jednak strony Górnicki 
w pewnych sytuacjach ingeruje w treści przedstawianych dialogów, 
by dopasować swoje dzieło do mentalności polskich odbiorców3. 
W tym sensie zatem Dworzanin polski nie jest wiernym tłumacze-
niem Il Cortegiano4. W przedmowie poprzedzającej właściwą część 
dzieła autor tłumaczy się ze zmian dokonanych względem oryginału 
(Chróściechowski 1938: 18).

Trzeba mieć świadomość tego, że to właśnie Dworzanin polski 
jest najważniejszym dziełem Łukasza Górnickiego5 i to właśnie ten 
utwór pozwolił mu na znalezienie trwałego miejsca wśród najwięk-
szych polskich przedstawicieli doby renesansu. Pracę nad dziełem 
autor rozpoczął w roku 1559, wydał je zaś w 1566 roku w Krakowie. 
Dzieło skończone zostało tak naprawdę już rok wcześniej, 18 lipca 
(Jurkowski 1993: 245). Fabuła utworu ulokowana została w 1549 
roku (Janicki 2005: 66; Chróściechowski 1938: 17)6. Akcja dzieła zo-
stała przez polskiego pisarza osadzona na dworze biskupa krakow-
skiego Samuela Maciejowskiego w Prądnikach, miejscowości pod 
Krakowem7. Głównymi protagonistami jest dziewięciu dworzan. Są 
nimi Samuel Maciejowski, Stanisław Wapowski, Wojciech Kryski, 
Andrzej Kostka, Aleksamder Myszkowski, Jan Dreśniak, Stanisław 
Bojanowski oraz Stanisław Lupa Podlodowski (Lichański 1982: 20). 
Chociaż bohaterowie utworu są postaciami historycznymi, to jednak 
ze względu na różne okresy historyczne życia, nie mieliby oni moż-
liwości spotkania się tak, jak zostało to przedstawione u Górnickie-
go (Wieliczka 1935: 7). Warto wiedzieć, że Górnicki faktycznie był 
dworzaninem właśnie u Maciejowskiego (Kosiński 1920: 79). Dwo-
rzanin polski określany jest w literaturze jako dzieło parenetyczne, 
a zatem takie, którego celem jest przedstawienie idealnego wzorca 
osobowego, możliwego do naśladowania przez innych (Czerenkie-
wicz 2016: 123; Gruchała 1993: 112)8.

2 Wiernymi tłumaczeniami były np. przekłady Boscána, Colina i Hoby’ego, 
dla Milána, Fareta i Lôba zaś Il Cortegiano był bardziej źródłem inspiracji. 
Zob. (Gallewicz 2006: 27).
3 Jak zauważają znawcy tematu, Górnicki dość znacznie pominął fragmenty 
poświęcone tematowi języka. Zob. (Winiarska-Górska 2016: 100). Sam au-
tor przyznał, że nie był w stanie należycie wyrazić po polsku również wątków 
miłosnych i uczuciowych. Zob. (Dziechcińska 2005: 109).
4 Trzeba pamiętać, że w tamtych czasach takie postępowanie nie było ni-
czym nadzwyczajnym.
5 W zasadzie Górnickiego można nazwać autorem „jednego dzieła” (auctor 
unius libri), choć trzeba pamiętać, że przekładał on też choćby dzieła Seneki. 
Zob. (Rusnak 2016: 180). Por. (Chodźko 1993: 135; Löwenfeld 1884: 141-152).
6 Wydawcą książki był Maciej Wirzbięta. Zob. (Dygul, Wojtkowska-Maksymik 
2016: 7).
7 Zob. opis tego dworu [w:] (Miziołek 2005: 33-34).
8 W tamtych czasach istniało zapotrzebowanie na taką literaturę. Zob. (Ko-
zielewski 1929: 3).
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Obraz idealnego dworzanina  
w utworze Górnickiego

Dalszym kontekstem zarysowanego przez bohaterów obrazu 
idealnego dworzanina jest próba znalezienia sobie odpowiedniego 
zajęcia. Kolejno wymieniane przez uczestników propozycje niejako 
naprowadzają czytelnika na finalne rozwiązanie, którym jest suge-
stia zakreślenia wizerunku idealnego dworzanina, a więc podanie 
cech zarówno fizycznych, jak i psychicznych, którymi taka osoba 
powinna się odznaczać. W tym kontekście pojawia się również po-
krótce jedynie wspomniany poboczny cel tej aktywności – przy za-
kreśleniu wizerunku takiego dworzanina łatwiej będzie ustalić, kto 
podpada pod ten ideał, a zatem kto jest godzien piastować urzędy 
dworskie, kto zaś pod ten obraz nie podpada, a zatem nie zasługuje 
na bycie królewskim urzędnikiem.

Właściwy opis poprzedza dość ciekawa refleksja Kryskiego o su-
biektywnej ocenie cech. Bohater ten zauważa, że ta sama cecha 
charakteru może zostać zakwalifikowana ambiwalentnie, w zależno-
ści od tego, kto wydaje sąd: jedna osoba może uznać dany atrybut 
za przywarę, druga – za zaletę. W ten sposób Górnicki sugeruje, 
przynajmniej częściowo, że zakreślony w jego dziele wizerunek rów-
nież jest subiektywny, a zatem oparty na pewnych założeniach i do-
świadczeniu autora. Oczywiście nie oznacza to, że jest przypadkowy, 
ponieważ bohaterowie Dworzanina polskiego starają się przedsta-
wić konkretne uzasadnienia właśnie takich, a nie innych cech.

Jedną z pierwszych wymienionych cech idealnego dworzani-
na jest odpowiednie pochodzenie. Zdaniem Kryskiego powinien 
on pochodzić z właściwego domu, a zatem posiadać szlacheckie 
pochodzenie (Wojtkowska-Maksymik 2007: 197). Zdaniem prota-
gonisty posiadanie właśnie takiego atrybutu jest istotne z dwóch 
zasadniczych powodów. Po pierwsze, dworzanin jest odpowiednio 
formowany przez ramy historii własnego rodu do ściśle określonych 
zachowań. Żeby nie przynieść hańby czy wstydu swoim przodkom, 
będzie on czuć się zobowiązany do praktykowania czynów cnotli-
wych oraz czynienia dobra. Po drugie, Kryski odwołuje się do wła-
ściwości natury. Jego zdaniem szlacheckie pochodzenie wpływa już 
na poziomie natury na odpowiednie uformowanie człowieka, stąd 
osoba szlacheckiego pochodzenia lepiej będzie sobie radzić np. 
podczas potyczek militarnych niż nieszlachcic. Do tego przymiotu 
Kryski dołącza również cechę, którą można by nazwać charyzmą. 
Taki idealny szlachcic samym swoim wyglądem zewnętrznym (i za-
chowaniem) powinien wzbudzać u innych zaufanie oraz uznanie9.

Jako kolejna bardzo istotna cecha idealnego dworzanina zo-
staje wymieniony przez Kryskiego jego odpowiedni zawód – dwo-
rzanin powinien zawodowo parać się sztuką militarną, a zatem być 
rycerzem. Z wykonywaniem właśnie takiego zawodu wiąże się kil-
ka bardzo istotnych cnót, którymi rycerz powinien się odznaczać. 
Szlachcic zatem powinien być wierny swojemu panu, jak również 
przysiędze rycerskiej. Równocześnie powinien posiadać inne przy-
9 W dalszej fauble utworu zostaje opisana ciekawa dyskusja na temat zasad-
ności postawienia takiego warunku. Kontrargument oparty został na spo-
strzeżeniu, że nawet ludzie nieszlachetnie urodzeni są w stanie wykazywać 
się wielkimi cnotami i dorównywać osobom szlachetnie urodzonym. Kryski 
nie polemizuje z tym stwierdzeniem, zwraca jednak uwagę, że szlacheckie 
pochodzenie jest lepsze ze względu na społeczność, która większym zaufa-
niem darzy osobę wyższego pochodzenia. Innymi słowy, wyższa pozycja 
szlachcica zapewnia mu w punkcie wyjścia to, co nieszlachcic musi dopiero 
zdobyć własną pracą.

mioty, bez których prowadzenie wojen jest wręcz niemożliwe. Tymi 
atrybutami są męstwo, siła oraz ochota. Jednocześnie rzecz jasna 
rycerz powinien unikać tych zachowań czy cech charakteru, które 
nie przystoją jego rzemiosłu, jak np. zuchwalstwo czy niewierność. 
Jednocześnie jednak Kryski nie wymaga od idealnego dworzanina 
posiadania pewnych „nadmiarowych” cech właściwych np. dla do-
wódców wojska. Jego zdaniem na polu bitwy rycerz powinien umieć 
to wszystko, co jest mu właściwe, do jego obowiązków zaś nie na-
leży dowodzenie wojskiem. Podczas militarnych potyczek powinien 
być okrutny i nie okazywać litości wobec swoich wrogów, aby swą 
delikatność nie przypłacić życiem.

Przedstawieniu kolejnego zestawu cech charakteryzujących ide-
alnego dworzanina towarzyszy prośba Bojanowskiego o dokonanie 
właśnie takiej rzeczy. Ten protagonista bowiem, patrząc na oblicze 
Kostki, zauważa w nim zarówno pewne konkretne walory, jak rów-
nież i pewne braki10. Podejmując ten temat, Kryski rozpoczyna od 
uwagi, że idealny dworzanin powinien być pozbawiony elementu 
niewieściego objawiającego się choćby w sposobie mowy. Zdaniem 
bohatera posiadanie niewieścich cech sprawiłoby, że taka osoba nie 
byłaby traktowana w środowisku rycerskim poważnie. Jak to ujął 
Kryski, „mężczyzna ma być mężczyzną i twarzą i postawą i słowy”, 
czyli powinien zarówno wyglądać, zachowywać się oraz przemawiać 
jak mężczyzna.

W zakresie podania odpowiedniego dla idealnego dworzanina 
wzrostu, jak nietrudno się domyśleć, Górnicki ustami Kryskiego nie 
podaje precyzyjnych miar. Ogranicza się on do stwierdzenia, że dwo-
rzanin nie powinien być ani za niski, ani za wysoki. Wypowiada się 
również nieco na temat zbyt wysokiego wzrostu. Otóż Kryski uważa, 
że ludzie wysocy zazwyczaj posiadają mniejszą zdolność używania 
rozumu oraz są bardziej niezgrabni, a zatem posiadają cechy, którymi 
rycerz nie może się odznaczać. Poszczególne części ciała szlachcica 
powinny być tak ukształtowane, żeby w czasie potyczki był w sta-
nie wykrzesać z nich odpowiednie pokłady siły fizycznej potrzebnej 
w walce. W dalszej kolejności Kryski wskazuje już na bardzo konkret-
ne umiejętności militarne. Ponieważ dworzanin para się wojaczką, 
powinien umieć posługiwać się bronią, i to zarówno w walce bez-
pośredniej, jak również dystansowej. Z tego powodu rycerz musi 
władać różnymi rodzajami broni białej (przede wszystkim tymi bro-
niami, które są wykorzystywane na dworze), jak również łukiem. Kry-
ski zauważa przy tej okazji, że umiejętności te powinny obejmować 
zarówno walkę w bezpośrednim zwarciu, jak i bitwę prowadzoną na 
koniach.

Pojawiająca się niekiedy konieczność prowadzenia bitwy konnej 
wymusza zatem na dworzaninie posiadanie umiejętności nie tylko 
dosiadania konia i ujeżdżania go, ale także władania bronią podczas 
jazdy konnej. Kryski zwraca również uwagę na jeszcze jeden szczegół. 
Otóż uważa on, że idealny dworzanin powinien nie tylko umieć do-
siadać konia, ale również czynić to z odpowiednią gracją i wdziękiem. 
Swoje stanowisko uzasadnia takimi okolicznościami, że szlachcic nie-
jednokrotnie jest zobligowany do uczestniczenia w różnych turnie-
jach rycerskich. Żeby zatem zdobyć uznanie wśród widzów, musi nie 
tylko posiadać odpowiednie umiejętności militarne, ale także wyko-
nywać poszczególne czynności odpowiednio elegancko11.

10 Do tej drugiej grupy Kostka zalicza zbyt krótkie jego zdaniem nogi.
11 Żeby utrzymać nabyte umiejętności na odpowiednim poziomie i nie wy-
paść z formy, protagonista zaleca praktykowanie różnego rodzaju ćwiczeń.
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Podczas prowadzonej przez protagonistów rozmowy podniesio-
ny zostaje kolejny, niebagatelny problem. Skoro idealny dworzanin 
kreślony przez Kryskiego powinien odznaczać się tak wieloma spe-
cjalistycznymi umiejętnościami, to kto powinien czuwać nad jego 
szkoleniem? Kryski natychmiast stwierdza, że jego celem nie jest wy-
ćwiczenie idealnego dworzanina, ponieważ on sam nie posiada do 
tego odpowiednich umiejętności ani nie jest właściwie przeszkolony. 
Bohater ogranicza się jedynie do zakreślenia wizerunku. Szkoleniem 
takiego dworzanina natomiast powinni się zająć najlepsi specjaliści, 
żeby sam rycerz posiadł jak najlepsze umiejętności12.

Po krótkiej wymianie zdań Górnicki ustami Kryskiego prze-
chodzi do wskazania kolejnej cechy, którą powinien się odznaczać 
idealny dworzanin. Tym atrybutem jest poliglotyzm, a więc zna-
jomość wielu języków obcych. Umiejętność ta zdaniem Kryskiego 
jest potrzebna dworzaninowi w kontaktach z obcokrajowcami na 
ich ziemiach. Oznacza to, że dworzanin powinien umieć posługiwać 
się językiem obowiązującym na terytorium, do którego zmierza. 
Porozumiewanie się z obcokrajowcem w ojczystym języku umożliwi 
zdaniem Kryskiego zdobycie u niego szacunku, co w konsekwencji 
sprawi, że taka osoba będzie pozytywnie nastawiona do polskiego 
szlachcica. Dobra znajmość języków obcych posiada jeszcze jedną 
niebagatelną korzyść. Otóż umożliwia ona dworzaninowi wyrażenie 
jakiegoś znaczenia, które po polsku, ze względu na uboższy zasób 
słownictwa, mogłoby nie zostać wyrażone w sposób odpowiedni 
albo zostałby zgubiony jakiś odcień znaczenia konkretnego terminu 
(Gallewicz 2016: 89)13.

Od dyskusji na tle znajomości jęzków obcych niemal w spo-
sób płynny następuje przejście do wskazania i omówienia kolejnej 
ważnej umiejętności, którą idealny dworzanin powienien posiadać, 
a mianowicie odpowiedniej sztuki wymowy (Wojtkowska 2005: 
127). Ta zdaniem Kryskiego powinna pochodzić z dwóch źródeł: od 
Boga i z nauki. Wskazanie pierwszej grupy wyraźnie sugeruje, że dla 
Górnickiego sztuka przemawiania nie jest jedynie możliwą do wy-
ćwiczenia umiejętnością, ale pozostaje jakimś rodzajem daru, któ-
ry człowiek otrzymuje od Stwórcy. Jednocześnie jednak pozostaje 
pewien zakres, który można odpowiednio wyćwiczyć. W tym celu 
Kryski zaleca sięgnięcie do retoryki, z pomocą której dworzanin bę-
dzie w stanie wyćwiczyć nie tylko odpowiednią sztukę wymowy, ale 
również umiejętność właściwego komponowania tekstu pisanego. 
Podejmując się próby przedstawienia konkretnych wskazań wzglę-
dem tego, jak szlachcic powinien przemawiać, Górski wskazuje na 
takie cechy, jak głośność, wspaniałość oraz odpowiednia ułożoność. 
Jego zdaniem nie można popaść w dwie skrajności. Pierwszą z nich 
jest wrzaskliwość kojarzona raczej z kobietami, drugą zaś – grubość 
właściwa dla ludzi niższych stanów. Zresztą Kryski nie ogranicza się 
jedynie do formalnej strony sztuki wymowy. Wyraźnie wskazuje on 
na potrzebę odpowiedniego kształtowania wypowiedzi pod kątem 
materialnym, a zatem pod kątem takiego dobierania słownictwa 
i struktur gramatycznych, które wywołają u odbiorcy określony efekt 
zamierzony przez osobę przemawiającą14. Wypowiedzi powinny 

12 Jako przykład Kryski przytacza postać Filipa Macedońskiego, który swoje-
go syna Aleksandra Wielkiego szkolił u największego filozofa swoich czasów 
– Arystotelesa.
13 Kryski posługuje się choćby przykładem słowa „patria” na oznaczenie oj-
czyzny, który to termin jego zdaniem jest lepszy niż polskie słowo „ojczyzna” 
oznaczające przede wszystkim grunt pozostawiony po ojcu.
14 Kryski wymienia przy tej okazji konkretnie takie uczucia, jak żal, gniew, 

być formułowane w taki sposób, żeby brzmiały poważnie i zostały 
właśnie w taki sposób rozpoznane przez odbiorców. Problematyka 
związana z koniecznością posługiwania się przez idealnego dworza-
nina kilkoma językami obcymi została już co prawda poruszona pod-
czas wcześniejszej charakterystyki, niemniej Kryski powraca do niej 
po raz kolejny, bardziej ją uszczegóławiając i objaśniając. Według 
protagonisty idealny szlachcic powienien znać nie tylko starożytne 
języki klasyczne (greka, hebrajski), ale również wiodące (w tamtych 
czasach) języki rodzime, takie jak: niemiecki, włoski, francuski, hisz-
pański15. Przy tej okazji Górnicki kreśli również szersze wykształcenie 
humanistyczne, którym powinien odznaczać się idealny dworzanin. 
Tak więc w oparciu o prowadzoną narrację można stwierdzić, że 
powinien on być wykształcony w poezji, oratorstwie oraz historii. 
Ze względu na konieczność przygotowywania różnego rodzaju do-
kumentów wymieniane są również takie umiejętności, jak pisanie 
listów oraz wierszy (Wojtkowska-Maksymik 2007: 189). Co cieka-
we, Kryski wymienia również konieczność nabycia zdolności ładnego 
grania na instrumentach muzycznych16. Zasadność posiadania takiej 
umiejętności została wytłumaczona faktem, że dworzanin, znajdując 
się na dworze, gdzie organizowane są różne zabawy, musi umieć 
wziąć w niej aktywny udział. Z kolei z udziału w zabawach wynika 
jeszcze jedna ważna umiejętność, którą dworzanin powienien posia-
dać, mianowicie powienien umieć dobrze tańczyć (Dygul 2016: 134).

Według rysowanego przez narrację wizerunku można stwier-
dzić, że idealny dworzanin powinien umieć zachować się odpo-
wiednio w zależności od sytuacji, w której się znajdzie. Oznacza to 
np. że nie powinien on żartować w sytuacjach poważnych. Z tego 
niemalże w sposób oczywisty wypływa konieczność posiadania roz-
tropności zarówno w mowie, jak również i w zachowaniu. Przy tej 
okazji uczestnicy rozmowy wskazują na korzyść płynącą z wykucia 
pewnych reguł będących rodzajem skrótu mnemotechnicznego. Re-
guły te mają pomóc szlachcicowi w łatwiejszym zapamiętaniu zasad, 
którymi ma się kierować17. Wspomniana roztropność przekłada się 
na jeszcze jedną umiejętność, mianowicie na odpowiednie dobiera-
nie tematów rozmowy w zależności od zainteresowania rozmówcy18.

Warto wyakcentować jeszcze jeden element podkreślony tym 
razem przez Myszkowskiego. Na „idealność” szlachcica nie wpływa-
ją jedynie te cechy czy umiejętności, które bezpośrednio wynikają 
z jego osobowości. Ważny jest również wizerunek zewnętrzny prze-
jawiający się w wyposażeniu dworzanina. W oparciu o tę myśl Gór-
nicki zauważa, że koń, którego szlachcic ujeżdża, również powinien 
być piękny oraz dobrze zadbany19.

W dalszej kolejności podjęty zostaje dość istotny wątek, jakim 
jest odpowiednia relacja dworzanina z jego przełożonym, a więc 
panem (Wojtkowska-Maksymik 2016: 158). Myszkowski zauważa, 
że dworzanin zawsze powinien mieć na uwdze to, kim jest i jakie 
miejsce w hierarchii zajmuje. Zlekceważenie tej zależności mogłoby 

miłosierdzie.
15 Nie wyraża to bynajmniej mniejszego znaczenia przypisywanego językowi 
ojczystemu. Zob. (Lichański 2005: 14; Rzepka, Walczak 1993: 212). Por. sto-
sunek Górnickiego do archaizmów [w:] (Minissi 2005: 118-119).
16 Z nazwy wymieniona jest jedynie lutnia.
17 Warto zauważyć, że nie wszyscy uczestnicy rozmowy uznali ten pomysł 
za trafiony.
18 Konkretnie Myszkowski podaje przykład uczonego oraz żołnierza: z pierw-
szym dworzanin powinien rozmawiać o księgach, z drugim – o wojnie.
19 Ta właściwość zostaje uzasadniona koniecznością przyciągania wzroku 
obserwatorów.
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na nim walki zarówno w zwarciu, jak również na dystans. W obsza-
rze cech obyczajowych należy wskazać na szlacheckie pochodzenie 
idealnego dworzanina, posiadanie charyzmy, umiejętność odpo-
wiedniego zachowania się w towarzystwie, dobanie o dobre imię 
swego pana, stoickie opanowanie oraz te cechy, które pozwalają mu 
dobrze prezentować się na zewnątrz, a zatem dbanie o o odpowied-
ni ubiór oraz właściwy wygląd swojego wierzchowca. Wśród cech 
obyczajowych należy również wymienić wspomniane już eleganckie 
dosiadanie konia. 

W odniesieniu do cech fizycznych Górnicki wyraźnie wskazu-
je na konieczność posiadania odpowiedniego wzrostu, właściwie 
ukształtowanego ciała (odpowiednie proporcje poszczególnych 
członków) oraz stosowny, właściwy mężczyźnie wygląd zewnętrz-
ny. W obszarze posiadanego wykształcenia oraz umiejętności Gór-
nicki wskazuje na konieczność szkolenia się idealnego dworzanina 
u najlepszych specjalistów. Powinien on znać kilka języków obcych, 
historię, poezję, dobrze posługiwać się retoryką oraz ładnie prze-
mawiać. Idealny dworzanin musi również umieć tańczyć, grać na 
instrumentach muzycznych oraz w gry towarzyskie (kości, karty). 
Wśród tej kategorii cech można również wymienić wspomniane już 
uprzednio umiejętności obsługi broni białej, łuku oraz dosiadania 
konia i walki na nim.

Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba wskazania umie-
jętności, które według Łukasza Górnickiego powinni posiadać XVI-
-wieczni urzędnicy państwowi, by właściwie realizować obowiązki 
wynikające z piastowanego stanowiska. Materiałem źródłowym był 
utwór Dworzanin polski autorstwa wspomnianego pisarza, a realiza-
cja celu pracy była możliwa dzięki analizie odpowiednich fragmen-
tów tego dzieła traktujących o poruszonym problemie badawczym. 
Opracowanie zostało podzielone na cztery części. Najpierw przybli-
żono rolę dworu w czasach renesansu. Następnie zaprezentowa-
no pozycję Górnickiego. Potem przybliżono cechy, którymi według 
analizowanego utworu powinien odznaczać się idealny dworzanin. 
Wreszcie przedstawiono sylwetkę dworzanina odtworzoną na pod-
stawie wskazanych cech.

W świetle przeprowadzonych analiz stwierdzono bardzo szeroki 
zakres cech, którymi według Łukasza Górnickiego powinien odzna-
czać się idealny dworzanin. Tak szeroki wachlarz umiejętności był 
niezbędny dla realizowania wielości i różnorodności zadań, z który-
mi pracujący na królewskich, książęcych i biskupich dworach dwo-
rzanin mógł się zetknąć. Owe cechy można pogrupować w czterech 
głównych obszarach: cechy militarne, obyczajowe, fizyczne oraz 
wykształcenie/umiejętności.

przyczynić się do tego, że odniósłby się do swojego przełożonego 
w sposób nienależyty, naruszając tym samym własne cnoty. Dwo-
rzanin ma zatem obowiązek miłowania swojego pana, unikania szka-
lowania swego przełożonego oraz pocieszania go w chwilach trud-
nych. Przy tej okazji pojawia się dość kontrowersyjna, z dzisiejszego 
punktu widzenia, rada nakazująca dworzaninowi czcić pana tak, jak 
czci się Boga. Ten nakaz zostaje jednak złagodzony w dalszej partii 
dzieła, gdzie wyraźnie jest mowa o tym, że w przypadku gdy szlach-
cic zorientuje się, że jego przełożony nie postępuje moralnie i jest 
nieprawym człowiekiem, powinien zaraz odstąpić od służenia mu.

Wreszcie poruszony zostaje również problem odpowiedniego 
ubioru dworzanina. Ta kwestia również nie jest bagatelna, ponie-
waż, jak pokazała dotychczasowa charakterystyka, szlachcic nie 
tylko powinien wyróżniać się właściwymi cechami wewnętrznymi, 
ale również powinien odpowiednio prezentować się na zewnątrz20. 
Rozmówcy dochodzą do wniosku, że dworzanin powinien być wier-
ny strojowi, który obowiązuje w jego kręgu kulturowym.

Powracając jeszcze do tematu zabaw i gier towarzystkich, Mysz-
kowski zwraca uwagę na to, że idealny dworzanin powinien umieć 
grać w kości oraz karty, żeby z jednej strony w ten sposób spędzać 
czas w towarzystwie, z drugiej zaś strony po to, żeby dzięki tej grze 
hartować ducha. Rozmówca zauważa bowiem, że gry hazardowe 
są w stanie odpowiednio ukształtować charakter szlachcica: kiedy 
wygra, powinien zaniechać okazywania nadmiernej radości, kiedy 
zaś przegra, winien nie pokazywać złości i rozgoryczenia. Po za tym 
gra w karty oraz w kości ma uczyć dworzanina uczciwej gry i nie-
odwoływania się do forteli czy jakichś podstępnych sztuczek. Co cie-
kawe, zdaniem Mszykowskiego umiejętność gry w szachy wystarczy 
szlachcicowi na poziomie podstawowym, nie musi zaś być w tej grze 
wielkim mistrzem.

Sylwetka idealnego dworzanina

W oparciu o przedstawione we wcześniejszej części analiz ze-
stawienia nietrudno zauważyć, że zakres cech i umiejętności, który-
mi powinien odznaczać się idealny dworzanin według Górnickiego, 
jest bardzo szeroki. Wydaje się, że wskazane cechy i umiejętności 
można pogrupować w obrębie czterech większych obszarów: cechy 
militarne, obyczajowe, fizyczne oraz wykształcenie/umiejętności. 
Należy jednak być świadomym pewnych problemów wiążących się 
z tak dokonaną dywersyfikacją. Przede wszystkim zaproponowane 
obszary nie są do końca wyłączne, a zatem częściowo mogą na sie-
bie nachodzić21. Wskazane przez protagonistów cechy idealnego 
dworzanina mogą również niekiedy słusznie zostać zakwalifikowane 
do kilku różnych grup22.

Jeżeli chodzi o obszar cech militarnych, to według protagoni-
stów analizowanego utworu idealny dworzanin powinien być ryce-
rzem odznaczającym się wiernością, męstwem, siłą oraz brakiem 
litości na wojnie. Wśród cech militarnych można znaleźć takie umie-
jętności wskazane przez Górnickiego, jak właściwe posługiwanie się 
bronią białą, łukiem, umiejętność dosiadania konia i prowadzenia 

20 Rozmówcy powołują się nawet na paremię „jak cię widzą, tak cię piszą”, 
która, jak się okazuje, była znana już w XVI wieku.
21 Dla przykładu niektóre cechy militarne pokrywają się z posiadanymi umie-
jętnościami.
22 Przykładowo odpowiednie ułożenie członków ciała jest zarówno cechą 
fizyczną, jak również militarną.



Dawid Mielnik – Idealny pracownik...

43

kasza Górnickiego. Dzieło. Inspiracje, autor, Warszawa: Wydział Po-
lonistyki.

24. Sokołowicz M., (2016) „Autor najznamienitszy i najmniej godny, by 
pozostać nieznanym”. Burzliwe dzieje tłumaczeń il Cortegiano Baldas-
sarre Castiglionego we Francji XVI w. [w:] Dygul J., Wojtkowska-Mak-
symik M., Dworzanin polski Łukasza Górnickiego. Dzieło. Inspiracje, 
autor, Warszawa: Wydział Polonistyki.

25. Stec W., (1993) Retoryka i polityka. Uwagi o publicystyce Łukasza Gór-
nickiego [w:] Noworolska B., Steca W., Łukasz Górnicki i jego czasy, 
Białystok: Uniwersytet Warszawski.

26. Tygielski W., (2005) Przetłumaczyć, spolszczyć czy sparafrazować? 
Dworzanin polski Łukasza Górnickiego w oczach historyka [w:] Salwa 
P., Łukasz Górnicki i jego włoskie inspiracje, Warszawa: Semper.

27. Wieliczka M., (1935) Wstęp [w:] Górnicki Ł., Dworzanin polski, War-
szawa: J. Gustowski.

28. Winiarska-Górska I., (2016) Łukasza Górnickiego sposób mówienia 
o języku, stylu i komunikacji językowej – sonda słownikowa [w:] Dygul 
J., Wojtkowska-Maksymik M., (red.), Dworzanin polski Łukasza Górnic-
kiego. Dzieło. Inspiracje, autor, Warszawa: Wydział Polonistyki.

29. Wojtkowska M., (2005) Co ma wspólnego doskonały dworzanin z do-
skonałym mówcą? Retoryczne źródła nizaczmienia [w:] Salwa P., (red.), 
Łukasz Górnicki i jego włoskie inspiracje, Warszawa: Semper.

30. Wojtkowska-Maksymik M., (2007) „Gentiluomo cortigiano” i „Dwo-
rzanin polski”. Dyskusja o doskonałości człowieka w „Il Libro del Corti-
giano” Baldassarra Castiglionego i w „Dworzaninie polskim” Łukasza 
Górnickiego, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

31. Wojtkowska-Maksymik M., (2016) Śmiech i teoria trefnowania 
w „Dworzaninie polskim” Łukasza Górnickiego [w:] Dygul J., Wojt-
kowska-Maksymik M., (red.), Dworzanin polski Łukasza Górnickiego. 
Dzieło. Inspiracje, autor, Warszawa: Wydział Polonistyki.

Bibliografia:

1. Chodźko B., (1993) Rzecz o dobrodziejstwach z Seneki wzięta – Łukasza 
Górnickiego (W kręgu rozważań staropolskich o współżyciu między-
ludzkim) [w:] Noworolska B., Steca W., (red.), Łukasz Górnicki i jego 
czasy, Białystok: Uniwersytet Warszawski.

2. Chróściechowski J., (1938) Poglądy filozoficzno-prawne Łukasza Gór-
nickiego, Warszawa: Instytut Popierania Nauki.

3. Czerenkiewicz M., (2016) O kilku sposobach wyrażania subiektywizmu 
w Dworzaninie polskim Łukasza Górnickiego [w:] Dygul J., Wojtkow-
ska-Maksymik M., (red.), Dworzanin polski Łukasza Górnickiego. Dzie-
ło. Inspiracje, autor, Warszawa: Wydział Polonistyki.

4. Dygul J., (2016) O formach teatralnych w „il Cortegiano” Castiglionego 
i „Dworzaninie polskim” Górnickiego [w:] Dygul J., Wojtkowska-Mak-
symik M., (red.), Dworzanin polski Łukasza Górnickiego. Dzieło. Inspi-
racje, autor, Warszawa: Wydział Polonistyki.

5. Dygul J., Wojtkowska-Maksymik M., (2016) Słowo wstępne [w:] Dygul 
J., Wojtkowska-Maksymik M., (red.), Dworzanin polski Łukasza Górnic-
kiego. Dzieło. Inspiracje, autor, Warszawa: Wydział Polonistyki.

6. Dziechcińska H., (2005) Łukasza Górnickiego sztuka opowiadania [w:] 
Salwa P., (red.), Łukasz Górnicki i jego włoskie inspiracje, Warszawa: 
Semper.

7. Gallewicz A., (2006) „Dworzanin polski” i jego włoski pierwowzór. Stu-
dium adaptacji, Warszawa: Semper.

8. Gallewicz A., (2016) „Il Libro dal Cortegiano” i „Dworzanin polski”: 
kwestia języka [w:] Dygul J., Wojtkowska-Maksymik M., (red.), Dwo-
rzanin polski Łukasza Górnickiego. Dzieło. Inspiracje, autor, Warszawa: 
Wydział Polonistyki.

9. Gruchała J.S., (1993) Łukasza Górnickiego teoria trefowania [w:] No-
worolska B., Steca W., (red.), Łukasz Górnicki i jego czasy, Białystok: 
Uniwersytet Warszawski.

10. Janicki M.A., (2005) Górnicki, Kochanowski, Nidecki – wspólne lektu-
ry, wzajemne inspiracje? Kilka uwag o środowisku humanistycznym 
kancelarii Zygmunta Augusta w Wilnie [w:] Salwa P., (red.), Łukasz 
Górnicki i jego włoskie inspiracje, Warszawa: Semper.

11. Jurkowski M., (1993) Słownictwo obce autora Dworzanina [w:] No-
worolska B., Steca W., (red.), Łukasz Górnicki i jego czasy, Białystok: 
Uniwersytet Warszawski.

12. Kosiński K., (1920) Szermierze poprawy Rzeczypospolitej, Warszawa: 
Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie.

13. Kozielewski I., (1929) Łukasz Górnicki. Studyum historyczno-literackie, 
Lwów: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

14. Lichański J.Z., (1982) Łukasz Górnicki, Wrocław: Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich.

15. Lichański J.Z., (2005) Łukasz Górnicki – sarmacki Castiglione [w:] Salwa 
P., (red.), Łukasz Górnicki i jego włoskie inspiracje, Warszawa: Semper.

16. Löwenfeld R., (1884) Łukasz Górnicki, jego życie i dzieła. Przyczynek 
do Dziejów Humanizmu w Polsce, Warszawa: Nakładem Redakcyi 
„Wędrowca”.

17. Minissi N., (2005) „Kwestia języka” u Bema, Castigliona i Górnickiego 
[w:] Salwa P., (red.), Łukasz Górnicki i jego włoskie inspiracje, Warsza-
wa: Semper.

18. Miziołek J., (2005) Polska kultura artystyczna w czasach Łukasza Gór-
nickiego (1550-1580) [w:] Salwa P., (red.), Łukasz Górnicki i jego wło-
skie inspiracje, Warszawa: Semper.

19. Pietrzak-Thébault J., (2016) „Dworzanin polski” Łukasza Górnickiego 
pod drukarskimi prasami Macieja Wirzbięty: o nową formę nowego 
dzieła [w:] Dygul J., Wojtkowska-Maksymik M., (red.), Dworzanin pol-
ski Łukasza Górnickiego. Dzieło. Inspiracje, autor, Warszawa: Wydział 
Polonistyki.

20. Polak R., (2004) Wstęp [w:] Łukasz Górnicki, „Dworzanin polski”, Wro-
cław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

21. Rusnak R., (2016) „Dworzanin polski” i co ponadto? W stronę zinte-
growanego oglądu pisarstwa Łukasza Górnickiego [w:] Dygul J., Wojt-
kowska-Maksymik M., (red.), Dworzanin polski Łukasza Górnickiego. 
Dzieło. Inspiracje, autor, Warszawa: Wydział Polonistyki.

22. Rzepka W.R., Walczak B., (1993) Łukasza Górnickiego teoria kultury 
języka [w:] Noworolska B., Steca W., Łukasz Górnicki i jego czasy, Bia-
łystok: Uniwersytet Warszawski.

23. Quondam A., (2016) Il cortegiano: „Styl życia” Europy Ancien régi-
me’u [w:] Dygul J., Wojtkowska-Maksymik M., Dworzanin polski Łu-

 O Autorze

dr Dawid Mielnik

Absolwent teologii, nauk biblijnych, filozofii, edytorstwa i informatyki, doktor 

nauk teologicznych w zakresie nauk biblijnych (KUL 2017). Obecnie redaktor 

czasopisma naukowego „Vox Patrum”. Autor dwóch monografii naukowych, 

kilkudziesięciu recenzowanych artykułów naukowych oraz trzech dzieł z za-

kresu literatury pięknej. Prelegent ponad dwudziestu konferencji naukowych 

oraz członek komitetu organizacyjnego kilkudziesięciu konferencji nauko-

wych. Zainteresowania badawcze: egzegeza biblijna, symbolika liturgiczna, 

relacja pomiędzy mszałami Jana XXIII i Pawła VI.

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 4.0 Polska (CC BY-SA 4.0 PL).



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 2(33)/2019                                                                                                    

44

Kacper Igielski, Brygida Sowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 
Katedra Rozwoju Organizacji, Studencki Instytut Analiz Gospodarczych

Migracja obywateli Ukrainy do Polski i jej konsekwencje 
dla polskiego rynku pracy

Migration of Ukrainian citizens to Poland 
and its consequences for the Polish labour market

Celem niniejszej pracy jest porównanie i wskazanie różnic na ryn-
ku pracy w kontekście rozwoju gospodarczego Polski, przy uwzględ-
nieniu imigrantów zarobkowych z Ukrainy. Artykuł składa się z trzech 
części, które dotyczą kolejno: sytuacji na polskim rynku pracy, charak-
terystyki imigracji Ukraińców, a ostatni rozdział stanowi próbę uka-
zania zależności napływu obywateli zza wschodniej granicy na polski 
rynek pracy. Do analizy porównawczej wykorzystano dane Eurostatu, 
Głównego Urzędu Statystycznego i Narodowego Banku Polskiego in-
formujące o stopie bezrobocia, popycie na pracownika i saldzie migra-
cji. Wyniki badań pozwoliły m.in. na wskazanie, iż imigranci z Ukrainy 
są bardzo istotni dla stabilizacji polskiego rynku pracy oraz rozwoju 
polskiej gospodarki.

Słowa kluczowe: obywatele Ukrainy, migracja, polski rynek pracy.
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Wstęp

Spośród elementów globalizacji gospodarek: przepływ dóbr, 
kapitału oraz ludności – przepływ ludności ma najmniejsze rozmiary 
choć zauważalna jest jego znaczna tendencja wzrostowa. Chociaż mi-
gracja jest powszechnym zjawiskiem obserwowanym od zarania dzie-
jów, współcześnie stanowi fenomen ze względu na rekordowo wysoką 
skalę. Liczba imigrantów na świecie w latach 1970-2015 wzrosła pra-
wie trzykrotnie: z 84,5 mln (stanowiąc 2,3% populacji) do 243,7 mln 
(3,3%) (World Migration Report 2018). Aby zrozumieć istotność opisy-
wanego zjawiska należy zgłębić motywy przemieszczania się ludności 
związane ze zmianą miejsca zamieszkania (pobytu stałego lub czaso-
wego) połączone z przekroczeniem granicy administracyjnej podsta-
wowej jednostki terytorialnej. Ravenstein już w XIX wieku stwierdził, 
że główną przyczyną migracji jest naturalna chęć polepszenia swojej 
sytuacji materialnej. Innym naukowcem poruszającym tą kwestię był 
Hicks, który w 1932 roku uznał za główną przyczynę migracji zróżnico-
wanie korzyści ekonomicznych netto, głównie zaś zróżnicowanie płac. 
Z kolei teoria keynesowska problematykę migracji kojarzy dodatkowo 
ze zróżnicowaniem poziomów bezrobocia / zatrudnienia oraz możli-
wościami zatrudnienia w innym miejscu (Cabańska 2015: 8). Migracja 
jest zjawiskiem inwazyjnym wywołującym szereg konsekwencji za-
równo dla kraju wysyłającego, jak i przyjmującego. Kraj przyjmujący 
może doświadczyć wielu benefitów ze względu na przybywających 
imigrantów, jednak ich obecność może stać się przyczyną problemów 
gospodarczych, społecznych i politycznych. Charakter następstw dla 
kraju wysyłającego w dużym stopniu zależy od skali emigracji oraz 
innych uwarunkowań, jak: kto wyjeżdża, dlaczego, na jak długo itp. 
(Markowski 2019: 43-45).

Polski rynek pracy

W Polsce model wolnego rynku pracy istnieje od 1990 roku, 
w czasach komunistycznych praca była obowiązkowa, dlatego też 
wskaźniki bezrobocia z czasów PRL były bliskie zeru. Wynika to z fak-
tu, że w tamtym okresie występowało bezrobocie ukryte, oznacza to, 
że ludzie przychodzili do pracy i wykonywali czynności bezsensowne, 
które nie miały ekonomicznego uzasadnienia (Kryńska, Kwiatkowski, 
Zarychta 1998). Wraz z zaistnieniem kapitalizmu i wolnego rynku pra-
cy nastąpiła drastyczna zmiana. Już po pierwszym roku bezrobotnych 
było ponad milion Polaków, głównie na pomorzu zachodnim, szcze-
gólnie byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR) 
(https://www.bankier.pl 2019). Stopa bezrobocia w Polsce w latach 
1990-2019 przedstawiona została na wykresie 1. Analizując wykres 1 
można zauważyć, że bezrobocie wzrastało od 1990 do 1994 roku i ma-
lało do października 1998 roku. Następnie można zaobserwować wy-
raźny wzrost stopy bezrobocia (najwyższy w historii postkomunistycz-
nej Polski), do poziomu 20,6% w lutym 2004 roku. Od tamtej pory sto-
pa bezrobocia systematycznie spada. W czerwcu tego roku (tj. 2019) 
zanotowano poziom bezrobocia najniższy od 1990 roku wynoszący 
5,3%. Sytuacja na rynku pracy zdecydowanie zmieniła się po wejściu 
Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku oraz po przystąpieniu do po-
rozumienia z Schengen w 2007 roku, co oznaczało możliwość przekro-
czenia granicy w dowolnym momencie, bez konieczności okazywania 
paszportu i przechodzenia kontroli granicznych (https://www.bankier.
pl2019). W konsekwencji wielu Polaków wyemigrowało do krajów 
Europy zachodniej w poszukiwaniu lepszych warunków bytowych, 
ponieważ w Polsce w tamtym okresie widoczne było niedopasowa-
nie wykształcenia siły roboczej do popytu na pracę, dlatego też wiele 

The purpose of this work was to compare and identify differences 
in the labour market in the context of Poland’s economic development, 
taking into account economic migrants from Ukraine. The article con-
sists of three chapters: the first portrays the situation in the Polish labo-
ur market, the second characterize Ukrainian immigration, the last one 
is an attempt to show the dependence of the influx of citizens from the 
eastern border on the Polish labour market. For comparative analysis, 
data from Eurostat, the Central Statistical Office and the NBP were used 
to provide information on the unemployment rate, employee demand 
and the migration balance. To indicate that immigrants from Ukraine 
are very important for the stabilization of the Polish labour market and 
the development of the Polish economy.

Słowa kluczowe: Ukrainian citizens, migration, Polish labour market.



Kacper Igielski, Brygida Sowa – Migracja obywateli Ukrainy...

45

osób z dyplomem uczelni wyższej mieszkających na wsi decydowało 
się na emigrację (Kowalska 2013). Należy wspomnieć, że w okresie 
największej emigracji tj. w latach 2006-2008 poziom bezrobocia obni-
żył się nieznacznie, co oznacza, że emigracja nie wpłynęła znacząco na 
zatrudnienie na polskim rynku pracy (Kowalska 2013). Zdecydowanie 
bardziej istotnym elementem była ogólna poprawa kondycji polskiej 
gospodarki między latami 2004-2008, która wpłynęła pozytywnie na 
wzrost liczby zatrudnionych na polskim rynku pracy (Kaczmarczyk 
2008). Odpływ ludności miał istotne znaczenie dla przedsiębiorców, 
szczególnie w branży budowlanej, gdzie najbardziej zauważono brak 
pracowników. W 2007 roku prawie 40% wszystkich dobrowolnych 
odejść z pracy było spowodowane wyjazdem pracownika za granicę. 
W branży budowlanej było to aż 60% (Gomuła 2010). Rynek pracy 
jest również bezpośrednio związany z sytuacją demograficzną, według 
danych Eurostatu, aby występowała zastępowalność pokoleń współ-
czynnik dzietności powinien wynosić 2,1-2,15, natomiast w 2017 roku 
wynosił on zaledwie 1,48 (https://ec.europa.eu 2019). Oznacza to, że 
jeżeli wartość współczynnika nie wzrośnie, liczba ludności Polski bę-
dzie maleć. Można zatem dojść do wniosku, że przy obecnym pozio-
mie bezrobocia, niekorzystnej sytuacji demograficznej Polski i wciąż 
widocznym zapotrzebowaniu na pracowników, imigranci z Ukrainy są 
potrzebni do rozwoju polskiej gospodarki (Bińkowski 2017).

Wykres 1. Stopa bezrobocia w Polsce w latach 1990-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 1990-2019. 

Wykres 2. Saldo migracji – Polska w latach 1966-2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 1966-2018.

 
Analizując dane wykresu 1 można zauważyć, że dopiero od 

2015 roku saldo migracji dla Polski jest dodatnie. Przyczyną tej sytu-
acji jest zdecydowanie niższa liczba emigrujących osób oraz znacznie 
wyższa liczba osób imigrujących. Najwięcej imigrantów w Polsce jest 
z Ukrainy (http://psz.praca.gov.pl 2019), ich obecność pozytywnie 
oddziałuje na polski rynek pracy.

Imigranci w Polsce

W związku z rozpadem ZSRR mieszkańcy terenów dawnych 
republik radzieckich, w tym Ukraińcy, uzyskali sposobność do wy-
jazdów za granicę m.in. w celach zarobkowych. Możliwość ta oka-
zała się szczególnie cenna po roku 1991, zważywszy na pogorszenie 
warunków życia, będących konsekwencją burzliwego okresu trans-
formacji. W latach 1991-1999 produkcja na ukraińskim rynku spa-
dła o kilkadziesiąt procent poniżej poziomu produkcji z roku 1990, 
a nieskutecznie prowadzona polityka monetarna doprowadziła pod 
koniec 1993 roku do hiperinflacji. Następne lata nie przyniosły po-
prawy, a sytuacja gospodarcza Ukrainy została dodatkowo obciążona 
przez kryzys finansowy w Rosji w 1998 roku oraz światowy kryzys  
z 2008 roku (Klimek 2014). Obserwowany po 2014 roku gwałtowny 
odpływ obywateli Ukrainy z ich ojczyzny może być tłumaczony konflik-
tem zbrojnym prowadzonym na wschodzie kraju oraz ciągle pogarsza-
jącą się sytuacją ekonomiczną (https://www.nbp.pl/ 2019). Ukraińcy 
wobec braku stosownych zmian i obawy o własne życie podejmują 
radykalne decyzje wiążące się z opuszczeniem ojczyzny. 

Liberalizacja przepisów dotyczących zezwolenia na podjęcie pra-
cy, bliskość terytorialna, podobieństwo języka polskiego i ukraińskiego 
oraz nieznaczna odmienność kulturowa spowodowały, że Polska stała 
się atrakcyjnym kierunkiem emigracji dla obywateli Ukrainy. Danych 
dotyczących ilości Ukraińców przebywających w granicach Polski do-
starczają: GUS, Straż Graniczna, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej oraz Urząd ds. Cudzoziemców. Niestety dokładna wartość 
jest trudna do oszacowania ze względu na powszechne wykonywanie 
przez migrantów z Ukrainy nierejestrowanej pracy oraz pewną skalę 
nielegalnych pobytów (Brunarska, Grott, Lesińska 2012: 7,10). Jednym 
ze sposobów uzyskania informacji o ilości Ukraińców w Polsce jest 
liczba wydanych zezwoleń na pracę w Polsce obywatelom Ukrainy. 
Wykres 3 ujmuje dekadę, począwszy od 2008 aż do roku 2018, obra-
zując tendencję wzrostową. W 2008 roku ilość wydanych zezwoleń 
wynosiła 5,4 tys., czyli Ukraińcy stanowili 0,014% populacji Polski. Sy-
tuacja diametralnie się zmieniła w ostatnim badanym roku, kiedy to 
liczba zezwoleń wzrosła ponad 44-krotnie (do 238,3 tys.), w związku 
z czym Ukraińcy pracujący na terenie Polski stanowili 0,62% populacji. 
Wyraźny wzrost zainteresowania Ukraińców pracą w Polsce, obser-
wowany po 2014 roku, jest rezultatem coraz ostrzejszych problemów 
militarnych, politycznych i ekonomicznych w ich ojczyźnie przy rów-
nocześnie zachodzącej liberalizacji zasad podejmowania pracy przez 
migrantów w Polsce (Klimek 2014).

Wykres 3. Liczba wydanych zezwoleń na pracę w Polsce obywatelom Ukra-
iny w latach 2008-2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej 2008-2018.
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Imigracja Ukraińców a polski rynek pracy

Analizując wydawane zezwolenia na pracę w Polsce dla ukraiń-
skich imigrantów zauważalne stają się pewne trendy. Jednym z nich 
jest przestrzenne rozmieszczenie obywateli Ukrainy w Polsce. O lokali-
zacji decydują czynniki rynkowe (duże miasta zapewniają większą po-
daż pracy), czynniki geograficzne oraz historyczne (Brunarska, Grott, 
Lesińska 2012: 14). Wśród województw największym zainteresowa-
niem Ukraińców odznaczało się województwo mazowieckie. Jeszcze 
do 2014 roku ponad połowa oświadczeń rejestrowana była tylko 
w tym województwie (choć już wtedy zaobserwowano spadek w sto-
sunku do 2013 roku), podczas gdy w 2016 roku jego udział spadł do 
28%. Wzrósł natomiast udział oświadczeń rejestrowanych w innych 
województwach, w szczególności w łódzkim, wielkopolskim, śląskim 
i małopolskim (Chmielewska, Dobroczek, Panuciak 2017).

Wykres 4. Liczba wydanych zezwoleń na pracę w Polsce obywatelom Ukra-
iny w latach 2008-2016 według grup pracowniczych: kadra kierownicza, 
doradcy, eksperci
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej w latach 2008-2016.

Kolejne zauważalne tendencje widoczne są w sektorze zatrud-
nienia według grup pracowniczych oraz branż. Rosnące jest zain-
teresowanie pracownikami z Ukrainy wśród branż innych niż rol-
nictwo. Przed 2014 rokiem średnio ponad połowa rejestrowanych 
oświadczeń dotyczyła tego właśnie sektora gospodarki. W 2016 
roku, mimo że liczba oświadczeń rejestrowanych przez tę branżę 
nadal była najwyższa (w 2016 roku 336,7 tys. oświadczeń wobec 
178,2 tys. w 2014 roku) to w 2016 roku udział tego sektora w ogól-
nej liczbie rejestracji wyniósł tylko 25,6%. Systematycznie rośnie 
natomiast znaczenie takich branż jak budownictwo, przetwórstwo 
przemysłowe, transport, handel i sektor gospodarstw domowych 
(Chmielewska, Dobroczek, Panuciak 2017).

Jak wynika z wykresów 4, 5 i 6, podejmowanie przez Ukraińców 
pracy w charakterze robotnika wykwalifikowanego było dominujące 
przez wszystkie badane lata. Wiąże się to z wakatami na tych sta-
nowiskach powstałych po licznych wyjazdach polskich robotników 
za granicę. Jak wynika z badań Barometru Zawodów ponad poło-
wa powiatów w Polsce zgłasza zapotrzebowanie na pracowników 
z branży budowlanej. Odpływ ludności z lat 2006-2009, który był tak 
widoczny jest teraz uzupełniany przez pracowników głównie z Ukra-
iny. Widoczny wzrost popytu zauważalny jest nie tylko na pracowni-
ków przy pracach prostych czy wykwalifikowanych robotników, ale 
również na kadrę kierowniczą, doradców i ekspertów. Porównując 
lata 2008 i 2016 można zaobserwować ponad trzykrotny wzrost za-
interesowania tą grupą pracowniczą.

Całkowita liczba wydanych zezwoleń na pracę w Polsce oby-
watelom Ukrainy przedstawiona na wykresie 3 jest mniejsza od 
zsumowanych danych z wykresów 4, 5 i 6 w analogicznych latach. 
Wynika to z faktu, iż niektóre zezwolenia nie zostały sklasyfikowane 
w żadnej z grup: kadra kierownicza, doradcy, eksperci; robotnicy 
wykwalifikowani; pracownicy przy pracach prostych.

Wykres 5. Liczba wydanych zezwoleń na pracę w Polsce obywatelom Ukra-
iny w latach 2008-2016 według grup pracowniczych: robotnicy wykwalifi-
kowani
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej w latach 2008-2016.

Wykres 6. Liczba wydanych zezwoleń na pracę w Polsce obywatelom Ukra-
iny w latach 2008-2016 według grup pracowniczych: pracownicy przy pra-
cach prostych
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej w latach 2008-2016.

Podsumowanie

W pracy przedstawiono obecną sytuację polskiego rynku pracy, 
jego zapotrzebowanie i wpływ imigrantów zarobkowych z Ukrainy 
na wyżej wymieniony rynek. Przeprowadzone badanie empiryczne 
oraz częściowa kwerenda literatury pozwoliły na sformułowanie 
najważniejszych wniosków: 1/ Skutki emigracji Polaków z lat 2006-
2009, w postaci deficytu pracowników szczególnie w sektorze bu-
dowlanym, w dalszym ciągu są widoczne i odczuwalne przez przed-
siębiorców na rynku pracy. Braki pracownicze są regularnie uzupeł-
niane przez imigrantów zarobkowych głównie z Ukrainy; 2/ Utrzy-
mująca się niestabilna sytuacja ekonomiczno-polityczna na Ukrainie 
oraz brak konieczności posiadania wiz przez obywateli Ukrainy przy 
przekraczaniu granicy z Polską, spowodowały zwiększenie ruchów 
migracyjnych między tymi krajami; 3/ Obserwując sytuację demo-
graficzną Polski i przewidywany dalszy wzrost gospodarczy, imigranci 
z Ukrainy są niezbędni do dalszego zrównoważonego rozwoju pol-
skiej gospodarki. 
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Wstęp

Wpływ imigrantów na hiszpański rynek pracy datuje się od 
połowy lat 80. XX wieku. Za czasów dyktatury generała Francisco 
Franco (lata od 1936 roku do 1975 roku), jak i w okresie przed ak-
cesją do Wspólnot Europejskich w 1986 roku, Hiszpania nie była 
interesującym krajem dla imigrantów zarobkowych. Przełomowym 
był rok 1975 – zakończenie dyktatury generała Franco. Już w latach 
70. promowano wymianę studentów, przyjmowano specjalistów 
i biznesmenów z Syrii, Jordanii, Iraku, a także Libanu. W 1977 roku 
w Hiszpanii osiedliła się grupa uchodźców palestyńskich, a w 1979 
roku uchodźcy irańscy (Biernacka 2011: 162). Gwałtowna zmiana sy-
tuacji sprawiła, że powoli zinstytucjonalizowno politykę migracyjną. 
W 1993 roku powołano Dyrektoriat ds. Migracji przy Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych, a w 1994 roku przygotowano Międzyministe-
rialny Plan Integracji Migrantów. Zdecydowany wzrost migracji na-
stąpił od roku 2000 (od 173 tys. osób do 746 tys. osób w 2010 roku). 
Wśród migrantów dominującą społecznością byli nisko wykwalifi-
kowani pracownicy, zatrudnieni na umowy czasowe, wykonujący 
prace ręczne. Negatywny wpływ kryzysu gospodarczego (w latach 
2007-2011) zaowocował zahamowaniem nowych migracji, ale nie 
zainicjował powrotów imigrantów do kraju ojczystego. Wśród ten-
dencji datowanych na pierwszą połowę pierwszej dekady XXI wieku 
odnotowujemy spadek miejsc pracy wśród mężczyzn o 33% oraz 
bardzo wysokie bezrobocie wśród młodych osób rzędu 68,8% (Co-
lectivo Ioe Montera 2012: 1-2). W przypadku Hiszpanii struktura 
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Analiza wpływu imigrantów muzułmańskich 
na rynek pracy w Hiszpanii

Analysis of the impact of Muslim immigrants 
on the labour market in Spain

The aim of the article is to analyze the labour market in Spain 
in the context of the participation of working immigrants from 
Muslim countries, the so-called MENA region (the North Africa 
and the Middle East). The current situation and prospects for the 
future are described. The comparative method presents similar-
ities and differences between the situation of employees-immi-
grants in the Autonomous Communities, where their percentage 
is the highest. The conclusions are that the influence of immi-
grants on the labour market in Spain takes on a sinusoidal curve. 
Depending on internal factors (program and priorities of political 
parties, exercising power and microeconomic situation, includ-
ing the unemployment rate) as well as external (relations with 
third countries, macroeconomic situation, participation in inter-
national organizations and their impact on the internal situation) 
access for Muslim immigrants to legal work, active participation 
in the labour market and employment conditions are changing.
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Celem artykułu jest analiza rynku pracy w Hiszpanii w kontek-
ście udziału w nim pracujących imigrantów, pochodzących z państw 
muzułmańskich tzw. regionu MENA (Afryka Północna i Bliski Wschód). 
Omówiono rys historyczny migracji i towarzyszące temu zjawisku zmia-
ny legislacyjne, strukturę imigrantów muzułmańskich i ich znaczenie 
w zależności od sektora zatrudnienia i Wspólnoty Autonomicznej, którą 
zamieszkują. Opisano obecną sytuację i perspektywy na przyszłość. Za 
pośrednictwem metody porównawczej przedstawiono podobieństwa 
i różnice między sytuacją pracowników-imigrantów we Wspólnotach 
Autonomicznych, gdzie ich odsetek jest najwyższy. Wpływ imigrantów 
na rynek pracy w Hiszpanii przybiera krzywą sinusoidy. W zależności od 
czynników wewnętrznych (programu i priorytetów partii politycznych, 
sprawujących władzę oraz sytuacji mikroekonomicznej w tym stopy 
bezrobocia), jak i zewnętrznych (relacje z państwami trzecimi, sytuacja 
makroekonomiczna, uczestnictwo w organizacjach międzynarodowych 
i ich wpływ na sytuację wewnętrzną) dostęp dla imigrantów muzuł-
mańskich do legalnej pracy, aktywne uczestnictwo w rynku pracy oraz 
warunki zatrudnienia zmieniają się.
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gospodarcza i struktura rynku pracy jest różna w każdym regionie. 
Nie możemy wskazać dwóch takich samych Wspólnot Autonomicz-
nych. Sytuacja gospodarcza i poziom rozwoju wpływają na ruchy mi-
gracyjne i integrację populacji imigrantów. Z tego punktu widzenia 
analizuje się, jakie działania są konieczne w regionie wiejskim lub 
w dużych obszarach metropolitalnych. W rezultacie okazuje się, że 
położenie geograficzne jest jednym z najważniejszych elementów 
przyciągających imigrantów. W ten sposób powstają różnice między-
regionalne i różnicuje się udział poszczególnych sektorów: rolnictwa, 
przemysłu i usług.

Rozważania definicyjne

Celem zrozumienia relacji zachodzących między zjawiskiem 
migracji a sytuacją na rynku pracy w Hiszpanii konieczne jest przy-
pomnienie głównych definicji, odnoszących się do omawianego 
obszaru badań. Według Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji 
zjawisko migracji to: „ruch osoby lub grupy ludzi, czy to przez grani-
cę międzynarodową, czy w obrębie państwa. Jest to ruch ludnościo-
wy, który obejmuje każdy rodzaj ruchu ludzi. Bez względu na jego 
czas trwania, skład i przyczyny. W konsekwencji obejmuje zarówno 
migrację uchodźców, wysiedleńców, migrantów ekonomicznych, jak 
i osób przemieszczających się w innych celach, w tym w celu łą-
czenia rodzin” (IOM Glossary on Migration 2011: 62-63). Analizując 
problematykę w kontekście migracji zarobkowej należy zdefiniować 
ten termin: „jest to ruch ludzi z jednego państwa do drugiego lub 
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w ich własnym kraju zamieszkania w celu zatrudnienia. Niektóre 
państwa odgrywają aktywną rolę w regulacji migracji zarobkowej za 
granicą i poszukiwaniu możliwości dla swoich obywateli za granicą” 
(IOM Glossary on Migration 2011: 58). Jako cechy kraju imigranc-
kiego przyjmuje się zazwyczaj trzy warunki wyodrębnione przez  
M. Piore’a. Pokazując, że migracje stanowią immanentną właści-
wość gospodarki przemysłowej, uznaje on mianowicie, że niewy-
czerpane napływy imigrantów uwarunkowane są przez: 1/ Istnienie 
popytu na siłę roboczą; 2/ Dostępność informacji na temat istnie-
nia popytu na siłę roboczą; 3/ Atrakcyjność możliwości związanych 
z imigracją – korzyści ekonomicznych dla gospodarstw domowych 
oraz społeczności imigranckich (Piore 1979, 1986: 23-33).

Aspekty prawne

Według art. 35 Konstytucji Królestwa Hiszpanii obywatelom 
hiszpańskim zapewniono swobodny dostęp do rynku pracy i zabez-
pieczenia socjalnego bez dyskryminacji ze względu na płeć. Dotyczy 
to również hiszpańskich emigrantów, którym art. 42 gwarantuje 
prawa ekonomiczne i socjalne (Constitución Española 1978: 7,8). 
W kontekście imigrantów niebędących obywatelami Hiszpanii za-
stosowanie mają także ustawy przyjęte przez Kortezy Generalne. 
Przede wszystkim należy mieć na uwadze Ustawę o Cudzoziemcach 
z 1985 roku oraz późniejsze akty prawa wewnętrznego. W konse-
kwencji jednym z kluczowych momentów w relacjach hiszpańsko-
-marokańskich było uchwalenie właśnie Ustawy o cudzoziemcach 
(Ley de Extranjería), która przyznawala ułatwienia w nabywaniu 
obywatelstwa cudzoziemcom o tożsamości i kulturowych powiąza-
niach z Hiszpanią (LEY ORGÁNICA 7/1985). Brak preferencji w Ceu-
cie i Melilli dla imigrantów z Afryki Północnej (głównie pochodzenia 
arabskiego i berberyjskiego) skutkował wzrostem napięć w relacjach 
bilateralnych. Dopiero rok później umożliwiono im nabycie obywa-
telstwa według prawa ziemi (w odróżnieniu od prawa krwi, obo-
wiązującego na Półwyspie Iberyjskim). Niemniej jest to przedmio-
tem wielu nadużyć. Współcześnie marokańskie kobiety starają się 
przedostać na terytorium hiszpańskich enklaw, aby ich potomkowie 
automatycznie nabyli hiszpańskie obywatelstwo. Drugim ważnym 
aktem prawnym jest LEY ORGÁNICA 4/2000, w którym enumeratyw-
nie wymieniono prawa i wolności cudzoziemców przebywających 
w Hiszpanii. W artykule 3 zapisano: „Prawa cudzoziemców i inter-
pretacja przepisów.

1. Cudzoziemcy korzystają z praw i wolności uznanych w tytule 
I Konstytucji w Hiszpanii na warunkach określonych w trak-
tatach międzynarodowych, w niniejszej ustawie oraz w tych, 
które regulują wykonywanie każdego z nich (...);

2. Zasady odnoszące się do podstawowych praw cudzoziem-
ców należy interpretować zgodnie z Powszechną Deklaracją 
Praw Człowieka oraz z międzynarodowymi traktatami i po-
rozumieniami dotyczącymi tych samych kwestii obowiązują-
cymi w Hiszpanii, bez powoływania się na wyznanie religijne 
lub przekonania ideologiczne lub kulturowe (...)”.

W kolejnych artykułach uwzględniono dostęp do dokumenta-
cji (art. 4), swobodę przemieszczania się (art. 5), prawo uczestnic-
twa w życiu publicznym – prawo głosowania (art. 6), zrzeszenia się 
i manifestowania (art. 7 i 8), prawo dostępu do edukacji (art. 9), 
pracy i zabezpieczenia socjalnego (art. 10), prawo do strajku (art. 

11). Szczegółowo opisano zasady odnoszące się do łączenia rodzin 
migrantów (wymogi oraz procedurę). Określono również, w jakich 
przypadkach cudzoziemiec może nie zostać wypuszczony do kraju 
bądź niezwłocznie z niego wydalony.

W dokumencie z 2003 roku (LEY ORGÁNICA 14/2003) przede 
wszystkim należy podkreślić postępującą instytucjonalizację polityki 
migracyjnej. Zapisano: „(...) Aby zapewnić odpowiednią koordynację 
działań administracji publicznej posiadającej kompetencje w zakre-
sie integracji imigrantów, zostanie utworzona Wyższa Rada Polityki 
Imigracyjnej, w której wezmą udział przedstawiciele wspólnot au-
tonomicznych oraz gmin, których skład zostanie określony w drodze 
rozporządzenia. Wyższa Rada ds. Polityki Imigracyjnej przygotuje 
roczne sprawozdanie na temat zatrudnienia i integracji społecznej 
imigrantów, w których może wydać zalecenia dotyczące poprawy 
i ulepszenia polityk w tych obszarach. W celu wykonywania swoich 
funkcji Wyższa Rada ds. Polityki Imigracyjnej może konsultować się 
i zbierać informacje od organów administracyjnych, państwowych 
lub niezależnych, a także od czynników społecznych i gospodarczych 
związanych z imigracją i obroną praw obcokrajowców (...)”.

W ustawie z 2009 roku w zasadzie powtórzone zostały zapisy 
praw i wolności cudzoziemców z 2000 roku, aczkolwiek zwrócono 
uwagę na konieczność dostosowania się do aktów prawa unijnego 
(LEY ORGÁNICA 2/2009).

Analiza ruchów migracyjnych

Gwałtowny wzrost liczby migrantów możemy zaobserwować od 
końca XX wieku (wykres 1). Po kilkunastoletniej tendencji wzrosto-
wej nastąpiło zahamowanie liczby imigrantów związane z kryzysem 
gospodarczym w 2013 roku. Dopiero na przełomie 2017 i 2018 roku 
ponownie zwiększyła się liczba imigrantów. Według Narodowego 
Instytutu Statystycznego (INE) w 2018 roku wśród cudzoziemców 
dominowali Marokańczycy w liczbie 825 674. Zlokalizowani byli 
przede wszystkim w obrębie Barcelony (gdzie stanowili 20% ogółu 
imigrantów) a także Madrytu i Alicante. Dominują we Wspólnotach 
Autonomicznych: Katalonii, Andaluzji, Balearów. Przyjmują oni stra-
tegię asymilacji w sprawach pracy oraz gospodarki, ale całkowitą 
separację w zakresie wyznania, światopoglądu i obyczajów (87% 
z nich deklaruje, że są praktykującymi muzułmanami). Marokań-
scy migranci w sposób szczególny czują się społecznie wykluczeni 
i zamykają się w obrębie własnych dzielnic tzw. barrio. Wpływ na 
to ma fakt wyższego poziomu bezrobocia w porównaniu z ogółem 
hiszpańskiego społeczeństwa. Coraz częściej pojawia się również 
podział na: los de aquí i los de afueras (Ci stąd oraz Ci spoza) (Bier-
nacka 2011: 184). Społeczność muzułmańska grupuje się w spro-
filowanych organizacjach takich jak m.in. Asociación Emigrantes 
Marroquíes en España (AEME) czy Asociación de Trabajadores Imi-
grantes Marroquíes en España. Główne kierunki migracji morskiej 
wyznaczone są przez  następujące korytarze: Wyspy Kanaryjskie, 
Baleary, Gibraltar oraz Ceutę i Melillę. Przemieszczają się przede 
wszystkim Marokańczycy, ale także Algierczycy i obywatele Afryki 
Subsaharyjskiej (Lopez-Sala 2015: 175). Marokańscy imigranci domi-
nują jako pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw. Wspólnoty 
Autonomiczne, w których odnotowano największy wskaźnik zatrud-
nienia w przemyśle przetwórczym, znajdują się głównie w północnej 
części kraju (w Kraju Basków, w regionie Nawarra i La Rioja – dane 
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na rok 2008). Te trzy wspólnoty mają najwyższy odsetek pracują-
cych w sektorze przemysłowym od 20% do 25% (w porównaniu 
z całkowitą liczbą pracujących), znacznie powyżej średniej krajowej 
(14% w czwartym kwartale 2012 roku). Regiony, które również prze-
kraczają tą średnią to: Aragonia i Katalonia, gdzie wartości osiągają 
18%. Natomiast we Wspólnotach Autonomicznych wewnętrz i na 
południu kraju rolnictwo ma bardziej istotne znaczenie (np. Murcja, 
Estremadura, Andaluzja, Kastylia La Mancha i Kastylia León). Z kolei 
sektor usług dominuje na wybrzeżu oraz na Wyspach Kanaryjskich 
i Balearach (mniej więcej 85% i 83%) (Godenau, Rinken, Martinez 
de Lizarrondo Artola, Moreno Márquez 2014: 37, 38).

Wykres 1. Zmiany w liczbie imigrantów rezydujących w Hiszpanii w latach 
1998-2008

Źródło: González-Enriquez 2019.

Rysunek 1. Narodowość imigrantów według prowincji hiszpańskich

Źródło: www.lagisteria.com [07.06.2019].

Zgodnie z danymi INE, Marokańczycy uzyskali najwięcej zezwo-
leń na pracę jako cudzoziemcy. Zostały one przyjęte w 2016 roku 
na łączną liczbę 13 372, a w 2017 roku – 12 430. Większość z nich 
ma jednocześnie tytuły czasowego pobytu i pracy (w 2016 roku – 9 
600, w 2017 roku – 8 776). Decyzje odmowne sformułowane były 
w łącznej liczbie 2 753 (2016) i 2 455 (2017). Z kolei liczba nowych 
imigrantów wyniosła (w 2016 roku – 8 642, w 2017 roku – 8 174). 
Według danych (INE) zarejestrowano w sumie 4 663 726 cudzo-
ziemców. Największy wzrost odnotowano w przypadku imigrantów 
z Wenezueli oraz Kolumbii. Niemniej społeczność marokańska także 
dynamicznie się rozwija i jest największą grupą osób wyznania mu-
zułmańskiego.

 Analiza głównych uwarunkowań wewnętrznych przepływów 
migracyjnych w Hiszpanii wskazuje, że zmienne ekonomiczne (róż-
nice płac lub względne stopy bezrobocia) odgrywają decydującą rolę 
w podejmowaniu decyzji dotyczących mobilności osób, często doty-
czy to całych rodzin a nie tylko pojedyńczych osób (Bentolila, Jime-

no 1998; Bentolila 2001; Maza, Villaverde 2004; Maza, Moral-Arce 
2006). Centra miejskie wydają się być głównym źródłem i miejscem 
migracji wewnętrznej (Artal Tur 2015: 37).

Według danych INE począwszy od 2019 roku Hiszpania będzie 
potrzebowała 270 000 imigrantów każdego roku, aby zaspokoić po-
trzeby rynku pracy.

Wykres 2. Zmiany stopy bezrobocia w Hiszpanii od 2008 roku do 2019 roku

Źródło: www.ine.es [07.06.2019].

Skutkiem kryzysu gospodarczego był wzrost różnic w saldach 
migracyjnych zarówno między wspólnotami autonomicznymi, jak 
i między prowincjami, bardzo wysoka polaryzacja między regiona-
mi hiszpańskimi (przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej) 
(Artal Tur 2015: 156, 166). Znacznie spadła liczba imigrantów maro-
kańskich (począwszy od roku 2012 roku). Zebrane materiały w Ma-
roku przez lokalnego eksperta projektu ITHACA M. Lahlou pokazują, 
że wielu imigrantów opuściło Hiszpanię, aby zamieszkać w Maroku 
(gdzie koszty utrzymania są znacznie mniejsze) lub w innych krajach 
UE, zachowując rejestrację w Hiszpanii w celu zachowania ich prawa 
pobytu i otrzymywania zasiłków dla bezrobotnych (González-Enriqu-
ez, Martinez-Romera 2016: 10). W porównaniu z innymi grupami 
migracyjnymi i ogółem ludności hiszpańskiej, marokańscy imigranci 
w Hiszpanii są młodzi (53% z nich ma od 25 do 45 lat), w większo-
ści są w związkach małżeńskich (64%), z przewagą mężczyzn (58%). 
Dwie ostatnie cechy charakteryzują model migracyjny, w którym 
mężczyźni emigrują najpierw i kilka lat później sprowadzają swoje 
żony. Marokańskie gospodarstwa w Hiszpanii są stosunkowo duże 
(ze średnio czterema osobami), a ich wskaźnik urodzeń jest dość 
wysoki (2,75 dziecka na kobietę). Poziom wykształcenia jest niski 
w porównaniu do innych grup narodowych, a nawet w porównaniu 
z Marokańczykami zamieszkałymi w innych krajach europejskich, 
z wysokim odsetkiem analfabetyzmu, szczególnie wśród kobiet 
(Onion, Requena 2009). Odsetek osób bez formalnego wy- kształ-
cenia siąga 10%. Zaledwie 9% posiada wykształcenie wyższe (Gon-
zález-Enriquez 2016: 13).

Podsumowanie

 Mimo stagnacji gospodarczej, która dotknęła Hiszpanię w I po-
łowie drugiej dekady XXI wieku, sytuacja mikroekonomiczna stop-
niowo się poprawia. Bezrobocie wśród imigrantów utrzymuje się na 
stabilnym poziomie 21% (dane INE na rok 2018). Przyczyną wzrostu 
liczby przybywających z Maroka osób wydaje się być kilka czynni-
ków: niedawne ogłoszenie o ponownym przywróceniu obowiąz-
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13. LEY ORGÁNICA 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Or-
gánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, BOE-A-2009-299.

14. www.ine.es [07.06.2019].
15. www.lagisteria.com [07.06.2019].

kowej służby wojskowej, dotkliwa susza w 2017 roku, stłumienie 
protestów w rejonie Rif i rosnąca frustracja oraz oczekiwania mło-
dzieży. Z drugiej strony należy podkreślić, że znaczna część nielegal-
nych imigrantów przybywa drogą morską z Maroka i Algierii. Z tym 
zjawiskiem udaje się walczyć Hiszpanii dzięki umowom o powrotach 
z oboma krajami (tzw. Umowy o readmisji). Niestety nie dotyczy 
to tych, którzy pochodzą z krajów subsaharyjskich (większość przy-
bywających przez Ceutę i Melillę oraz część przybywających drogą 
morską), co jest problem nie tylko Hiszpanii, ale całej Europy (Gon-
zález-Enriquez 2019: 7, 8).

 Tak zwane prognozy krótkoterminowe INE (na rok 2023), 
uwzględniają ujemne saldo przepływów migracyjnych, które wyda-
je się zasadniczo reagować na ciągłość wyjazdu najmłodszych oby-
wateli, częściowo zrekompensowane przyjazdem osób w starszym 
wieku. Jednak korelacja między pogorszeniem sytuacji na rynku 
pracy i stratą młodszych grup jest tak oczywista, że w sytuacji de-
ficytu na rynku pracy pojawi się zapotrzebowanie na imigrantów. 
Z punktu widzenia omawianej problematyki badawczej warto na 
koniec zwrócić uwagę na kontrowersje związane z umieszczeniem 
kolczastego drutu na granicy hiszpańsko-marokańskiej. W zależnośći 
od rządu sprawujacego władzę był on zdejmowany i ponownie tam  
umieszczany. Po dymisji rządu premiera Mariano Rajoya z PP, nowy 
socjalistyczny rząd (PSOE) Pedro Sáncheza zapowiedział zdjęcie dru-
tu ze względu na niehumanitarny charakter tego typu praktyk.
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Dżihadyzm salaficki i jego destrukcyjny wpływ na obszary 
aktywności migrantów muzułmańskich 

Salafi jihadism and its destructive impact 
on the areas of activity of Muslim migrants

 The purpose of the article is to analyze the impact of Salafi ji-
hadist ideology on the behavior of Muslim migrants. In addition to 
presenting the main assumptions of Salafi jihadism and the character-
istics of its promoters, the main organizations that follow this ideologi-
cal trend are presented. They will be: Al-Qaida Islamic Maghreb, Ansar 
Al-Sharia, Okba Ibn Nafaa. The author focuses on reviewing the main 
areas of activity of radical Muslims, in particular on their interpreta-
tion of the work. In carrying out the mission of proselytism, members 
of terrorist organizations are engaged not only in the proclamation of 
Islamic principles, but primarily focus on social activities and educa-
tion. Such focused work is to recruit new members. However, there 
are also misinterpretations of jihad, prompting radical Muslims to be-
come armed, turning them into fighters fighting for the restitution of 
the original community – umma.

Keywords: Islam, jihadism, proselytizing, terrorist organization.

 Celem artykułu jest analiza wpływu ideologii dżihadyzmu 
salafickiego na postępowanie migrantów muzułmańskich. Oprócz 
przedstawienia głównych założeń dżihadyzmu salafickiego i cech 
charakterystycznych jego propagatorów, prezentowane są główne 
organizacje, które kierują się tym nurtem ideologicznym: Al-Kaida 
Islamskiego Maghrebu, Ansar Al-Sharia, Okba Ibn Nafaa. Autorka 
skupia się na przeglądzie głównych obszarów aktywności radykalnych 
muzułmanów, a w szczególności na ich interpretacji pracy. Realizując 
misję prozelityzmu członkowie organizacji terrorystycznych zajmują 
się nie tylko głoszeniem zasad islamu, ale przede wszystkim skupiają 
się na działalności społecznej i edukacji. Tak ukierunkowana praca 
ma posłużyć rekrutacji nowych członków. Jednak pojawiają się także 
błędne interpretacje dżihadu skłaniające radykalnych muzułmanów 
do aktywności zbrojnej, przemieniając ich w bojowników walczących 
o restytucje pierwotnej wspólnoty – ummy.

Słowa kluczowe: dżihadyzm, islam, organizacja terrorystyczna, pro-
zelityzm.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.
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Wstęp

Oprócz pozytywnego wpływu religii na rozwój i działalność 
człowieka, zauważalny jest również jej aspekt negatywny. Wyrazi-
stym przykładem jest destrukcyjna rola dżihadyzmu salafickiego. 
Jest to radykalny nurt współczesnego islamu wyznawany przez 
liczne organizacje terrorystyczne takie jak Al-Kaida Islamskiego Ma-
ghrebu (AQIM), Ansar Al-Sharia oraz Okba Ibn Nafaa. Ze względu 
na charakter i zakres oddziaływania organizacji terrorystycznych 
możemy mówić o zjawisku globalnego terroryzmu, co w przypad-
ku terroryzmu islamistycznego jest pewną nowością (Biuletyn Psy-
chologii Międzykulturowej 2003). W szczególności odnosi się to 
do aktywności Al-Kaidy, gdzie występuje „(...) złożona i elastyczna 
sieć terrorystyczna, wyjątkowa ze względu na swój zasięg ponad-
narodowy i skład wieloetniczny (...)” (Reinares 2003: 132). Al-Kaida 
dążyła do przywrócenia kalifatu, czyli do zjednoczenia całej wspól-
noty wierzących (umma) w ramach tej samej jednostki politycznej, 
rządzonej prawami islamu. Oznaczałoby to całkowite zerwanie 
z dotychczasowym porządkiem międzynarodowym, podziałem ról 
społecznych i sytuacją na rynku pracy oraz rażące wyzwanie dla po-
rządku ustanowionego przez odmienne, zdemokratyzowane reżimy 
arabskie.  Postępujące od II połowy XX wieku procesy globalizacji 
doprowadziły do dominacji kultury Zachodu. Jest to jeden z czyn-
ników, które sprzyjają zjawisku reislamizacji. W konsekwencji Mu-
zułmanie drugiej i trzeciej generacji w społeczeństwach zachodnich 

dokonują konwersji na islam. Identyfikują się tak głęboko z religią, 
że jest to bardzo zindywidualizowany, świadomy wybór, powrót do 
tzw. nowego islamu i porzucenie tożsamości swoich rodziców oraz 
kultury zachodniej (Ghotme 2012: 116).

Problemy definicyjne

 Terminu „dżihad” nie można ograniczyć tylko do jednego ze 
sposobów interpretacji znaczeń „świętej wojny”. Powszechne rozu-
mienie, narzucone wyraźnie przez media i świat polityki, nie jest 
jedyne. Dlatego w Koranie mówi się o dżihadzie serca, o walce o sa-
modoskonalenie duchowe jako rozwój istoty ludzkiej, czy o dżiha-
dzie języka, który opisuje wysiłek wydawania opinii lub uczciwego 
stanowienia prawa. W Koranie święte wersety dotyczą postawy, 
jaką wyznawcy islamu powinni mieć wobec wyznawców innych re-
ligii (Gutiérrez-Espada 2009: 193). Wojna jest najbardziej totalnym 
ludzkim zjawiskiem jakie istnieje, niszczy więzi łączące społeczeń-
stwo, państwo lub społeczność, bez względu na jego strukturę i ob-
szar, który zajmuje. Za sprawą aktywności organizacji terrorystycz-
nych państwo może przestać istnieć, być uszkadzane, zniszczone 
lub narażone na inne wewnętrzne konflikty. W obliczu strasznych 
konsekwencji, które niesie ze sobą każdy konflikt wojenny, to czyni 
go najbardziej niepożądanym ze wszystkich zjawisk generowanych 
przez ludzkość i ma wpływ na społeczeństwo, nawet go unicestwia-
jąc (Martínez Peñas 2014: 5). Samuel Huntington powiedział, że 
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„głównym źródłem konfliktu w nowym świecie nie będzie zróżnico-
wanie ideologiczne czy ekonomiczne. Dominujące źródło konfliktu 
będzie miało charakter kulturowy”. W tym sensie terroryzm mię-
dzynarodowy – dżihadyzm salaficki byłby związany ze „zderzeniem 
cywilizacji” lub „konfliktem” między cywilizacjami (Sevillano Borre-
go 2016: 557). Uniwersytet Al-Azhar, zarówno konserwatywny, jak 
i prestiżowy w świecie islamskim, odrzucił ideologię dżihadyzmu sa-
lafickiego – Al-Kaidy i jej otoczenia. Niemniej z perspektywy nauki, 
nadzieja na zreformowany islam z religijnego, politycznego i kulturo-
wego punktu widzenia jest bardzo mało prawdopodobna, ponieważ 
neoreformistyczny islam nie ma poparcia wśród tzw. ludu. Obrońcy 
tej wyidealizowanej wizji islamu to głównie instytucje edukacyjne 
i komunikacyjne z krajów arabskich. Szczególnie konserwatywne jest 
definiowanie islamskigo fundamentalizmu i utożsamianie go tylko 
z terroryzmem dżihadystycznym. Należy podkreślić, że istnieją tak-
że jego inne odmiany, takie jak fundamentalizm etyczny i religijny, 
pragmatyzm w stosunkach z Zachodem oraz głęboki islam, który 
wzywa wiernych do modlitwy (Gutiérrez-Espada 2009: 213). Ideolo-
gia islamu nie jest w tym kontekście tylko upiornym węzłem, unice-
stwiającym różnorodność. W stylu marksistowskiej ideologii, która 
przetrwała przez wieki w rozproszony sposób – ideologia w islamie 
łączy sieci z centralną komórką. Ideologia jest katalizatorem wszel-
kiego działania (Ghotme 2012: 117). Islam zachęca do samodosko-
nalenia. Analizując pojęcie salafizmu należy odnieść się do pierwot-
nego określenia – „salafijja” odnoszącego się do nurtu odrodzenia 
islamu. Zrodził się on na przełomie XIX i XX wieku jako reakcja na 
kolonializm oraz przejmowanie zachodniej mody i obyczajów przez 
świat muzułmański. Salaficka ideologia jest oparta na koncepcji po-
wrotu do źródeł islamu. Salafici dążą do powrotu do czystej wiary 
przodków, wspólnoty na wzór pierwotnej ummy. Wszystkie później-
sze zmiany uznawane są za destrukcyjne dla islamu. Tylko powrót 
do czasów Proroka Mahometa miał uratować współczesny świat 
muzułmański. Elementy ideologiczne łączą się z praktyką politycz-
ną. Nierzadko nie jest to tylko działalność polityczna, ale również 
zbrojna, będąca de facto aktem terroru. Mimo że dla zwolenników 
dżihadyzmu salafickiego źródłem wiedzy jest sunna, interpretują 
oni czyny Mahometa, uprawomocniając terroryzm. Celem zwolen-
ników salafizmu jest zwalczanie politeizmu, podkreślenie jedności 
oraz jedyności Boga, czyli tauhid. W tym kontekście mamy do czy-
nienia z procedurą takhir – wykluczenia poza wspólnotę (uznanie 
za niewiernego) osobę, która nie postępuje zgodnie z zasadami 
prawa szariatu. Wszelka aktywność jest ukierunkowana na budo-
wanie państwa autorytarnego iteologicznego tzw. państwa islam-
skiego, opartego na prawie islamskim. Celem pozyskania nowych 
członków zapewniono im usługi edukacyjne oraz socjalne określone 
mianem prozelityzmu. Salafizm pochodzi od słowa salaf, co oznacza 
po arabsku „przodek” lub „poprzednik” i odnosi się do towarzyszy 
Proroka Muhammada i pierwszych trzech pokoleń Jego następców. 
Salafizm to szkoła myśli sunnickiego islamu, która wymaga powrotu 
do zwyczajów, jakie praktykowano w islamskim złotym wieku, tzw. 
czas al-salaf al-salih. Salafizm odrzuca innowacje (bid’a). Nalega 
na dosłowną interpretację Koranu i Sunny oraz na wdrażanie pra-
wa islamskiego (szariat). Ponadto, ma na celu oczyszczenie islamu 
z wszelkich obcych wpływów. Pojawiające się błędne interpretacje 
dżihadu skłaniają radykalnych muzułmanów do samokształcenia 
się w kierunku bojowników walczących o restytucje pierwotnej 

wspólnoty. Dżihad dosłownie oznacza wysiłek i jest jednym z pod-
stawowych obowiązków dla każdego muzułmanina. Islamscy ucze-
ni rozróżnili cztery rodzaje dżihadu: 1/ dżihad serca – oczyszczenie 
istoty wewnętrznej; 2/ dżihad języka – rozprzestrzenianie głoszenia 
islamu; 3) dżihad ręki – walka ze złem poprzez dziełalność dobro-
czynną; 4) dżihad miecza – wojny prowadzonej w imię Allaha na 
obronę islamu. Błędnie bywa on kojarzony wyłącznie z walką zbroj-
ną tzw. świętą wojną. W rzeczywistości jest to wysiłek intelektualny, 
który polega na samodoskonaleniu się na drodze do Boga, a także 
na kulturowej obronie wartości cywilizacji islamu i propagowaniu 
jego zasad. W surze VIII Al-Anfal (Łupy) i IX Al-Tauba (Pokuta) została 
wyłożona doktryna dżihadu. Wątpiącym i pokojowo nastawionym 
muzułmanom radykałowie wyjaśniają, że 101 werset II sury zatytu-
łowanej Al-Bakara (Krowa), zwany „wersetem miecza” (ajat as-sajf), 
unieważnia 100 pokojowych wersetów Koranu. Zwolennicy dżihadu 
na poparcie swoich tez znajdą w Koranie wiele odniesień wzywa-
jących do walki z niewiernymi. Nie ma dla nich znaczenia fakt, że 
treść objawienia została osadzona w kontekście historycznym epoki, 
w której zostało ono zesłane. Indoktrynacja prowadzona przez ra-
dykalnych imamów w meczetach czy za pośrednictwem literatury 
i nagrań umieszczanych na ekstremistycznych portalach nie byłaby 
tak niebezpieczna, gdyby nie czynniki natury społeczno-ekonomicz-
nej, tworzące sprzyjający grunt do rozwoju i popularności radykal-
nych idei. Największe niebezpieczeństwo niesie ze sobą poczucie 
zagrożenia utraty tożsamości, bezrobocie i różne formy społecznego 
wykluczenia, które wywołują kompleks niższości i potęgują frustra-
cję. Badacz John L. Esposito stwierdza, że znaczenie terminu dżihad 
ma wymiar raczej duchowy i odnosi się do „wewnętrznej walki, 
którą wszyscy podejmujemy, aby żyć moralne i cnotliwie”. Termin 
ten może oznaczać inne rzeczy, takie jak „zwalczanie niesprawiedli-
wości i ucisku”, „propagowanie i obronę islamu”, „tworzenie spra-
wiedliwego społeczeństwa”. Wychodząc z tego założenia wskazuje, 
że dżihad ma dwie szerokie definicje: jedna gwałtowna i druga bez 
przemocy. Nurt salafistyczny, podobnie jak inne w obrębie islamu, 
nie jest jednorodny. Istnieją pewne znaczące różnice między sala-
fitami w odniesieniu do tego, jak lepiej bronić i promować islam. 
W konsekwencji salafitów można podzielić na trzy grupy: purystów, 
polityków i dżihadystów. Mimo łączącego ich wyznania, różnią się 
metodologią (manhaj) i środkami, za pomocą których promują swo-
je przekonania. Salafistyczni dżihadyści łączą swoje głębokie wierze-
nia salafistyczne z całkowitym zaangażowaniem w dżihad, który jest 
dla nich tak ważny jak pięć filarów islamu. Salafiści to ta mała grupa 
„oświeconych”, a zatem to ich zadaniem miałoby być ustanowienie 
Państwa Islamskiego.

Struktura organizacji terrorystycznych i obszary 
aktywności

Współczesne, trzecie pokolenie salafitów dżihadystów ewolu-
owało w podobny sposób do zmian, jakie zaszły w obrębie głównej 
organizacji terrorystycznej – Al-Kaidy od początków jej istnienia. Ten 
nowy sposób strukturyzacji oznacza, że organizacja jest znacznie 
bardziej zdecentralizowana. Każda osoba, grupa lub sieć dzieląca 
się pomysłami może być częścią tego ruchu. W konsekwencji mamy 
do czynienia z heterogeniczną siecią terrorystyczną, co przekłada 
się na „osobliwą strukturę”, w której każda osoba, sieć lub grupa 
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podzielająca metodologię terrorystyczną działa według możliwości, 
jakie daje jej status społeczny (Sevillano Borrego 2016: 560). Osoby 
wywodzące się z tzw. klasy robotniczej wykonywały w organizacji 
terrorystycznej prace niższego rzędu, które odzwierciedlały wnoszo-
ny przez nich wkład finansowy. Wyżej sytuowani, o lepszym statusie 
ekonomiczno-społecznym uzyskiwali stanowiska kierownicze, odpo-
wiadając za poszczególne piony. Wbrew stereotypowemu postrzega-
niu imigrantów rekrutujących się do współczesnych organizacji, nie 
są to tylko i wyłącznie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 
Często są to osoby posiadające prawo legalnego pobytu, stałą pracę. 
Wysoki odsetek imigrantów, szczególnie w sieci Abu Dahdah, ma już 
obywatelstwo hiszpańskie. Badanie sytuacji w zakresie zatrudnienia 
dostarcza również innego interesującego wniosku. Można określić 
ich mianem „dżihadystów w niepełnym wymiarze godzin”. Wielu 
z nich prowadzi zwykłe życie, a ich zaangażowanie w dżihadyzm 
ogranicza się do udziału w spotkaniach czy dofinansowaniem dzia-
łalności na Bliskim Wschodzie oraz w Azji Środkowej. Ma wymiar 
bardziej pośredni niż bezpośredni. Sytuacja rodzinna zwykle także 
jest uregulowana w związku małżeńskim, w gronie dużej rodziny 
(Trujillo 2006: 5). Współczesne organizacje terrorystyczne stosują 
nowe metody działania. Łączą elementy charakterystyczne dla krę-
gu muzułmańskiego ze znajomością kultury Zachodu. Szczególnie 
widoczne jest to w przypadku Hiszpanii, gdzie pojawiają się hasła 
związane z odbudową Al-Andalus jako integralną częścią ummy – 
wspólnoty wierzących, której terytorium musiałoby się zjednoczyć 
z resztą podbojów we wskazanym obszarze Półwyspu Iberyjskiego 
i byłoby zarządzane przez władzę, kierującą się rygorystycznym sto-
sowaniem prawa szariatu (Velasco de Castro 2014: 270). Wśród cech 
charakterystycznych dla członków organizacji terrorystycznych nale-
ży wskazać wiarę w moralność grupy i sprawiedliwość jej wszelkich 
działań; przewrotną wizję „wroga” i kreację poczucia permanentne-
go zagrożenia; bezpośrednią presję na tych, którzy się nie zgadzają 
z ich ideologią, co powoduje wykluczenie formułowania argumen-
tów przeciwko obowiązującej wizji grupy; autocenzurę; iluzoryczną 
jednomyślność; członkowie grupy uważają, że wizja i sąd większo-
ści są podzielane przez absolutnie wszystkich; chronią grupę i lide-
ra przed napływem problematycznych lub sprzecznych informacji 
(Trujillo 2006: 13). W słaborozwiniętych państwach muzułmańskich 
w regionie Azji (Afganistan, Pakistan) aktywność w organizacji ter-
rorystycznej była traktowana jako jedyne źródło dochodu. Również 
pośrednia współpraca m.in. sił policyjnych bądź wojska przynosiła 
podstawowe źródło dochodu (López Torres 2014: 254) Istotny jest 
czynnik geograficzny. Migracje z państw muzułmańskich i powsta-
nie diaspor nie tylko w Europie, ale także w krajach Azji Południo-
wej i Południowo-Wschodniej, tworzą sieć muzułmanów mających 
na celu poszerzenie znaczenia ummy w lokalnych społecznościach 
(Ghotme 2012: 119). „Praca” ukierunkowana jest na walkę z de-
strukcyjnym wpływem zachodu i demokracji. Aktywność skupia się 
na działaniach propagandowych, promowaniu tego co jest halal. Dżi-
had był rozumiany przez członków Ansar Al-Sharia w Libii jako obo-
wiązek bezwzględny, ważniejszy od wszelkich innych form działania 
(Zelin 2014: 6). Migracja umożliwia przenikanie zradykalizowanych 
wyznawców islamu do państw europejskich. Współcześnie ważnym 
elementem jest udział w sieciach społecznościowych, wirtualnych 
bądź realnych miejscach spotkań, które powstają w zakładach pracy 
lub w niektórych dzielnicach tzw. imigranckich. Relacje te niekoniecz-

nie muszą być przyjazne, ale często nawiązują się przyjaźnie między 
kolegami z pracy, sąsiadami z dzielnicy, skupionymi wokół realizacji 
zadań związanych z szerzeniem ideologii dżihadyzmu salafickiego. 
Zwłaszcza w klasie robotniczej, gdzie ludzie są znacznie bardziej zwią-
zani ze środowiskiem. W przypadku populacji imigrantów, wspólne 
pochodzenie etniczne jest również czynnikiem wzmacniającym (Tru-
jillo 2006: 10). Muzułmanie, którzy nie podążają za pierwotną wizją 
islamu i wynikającym z niej stylem życia mają być indoktrynowani. 
Zaplanowano także eliminację rządów krajów muzułmańskich, które 
nie są zgodne ze wzorami i naśladują wizję Zachodu. Najważniejszym 
celem było ustanowienie kalifatu islamskiego na wszystkich teryto-
riach i w krajach muzułmańskich. Dżihadysta po przybyciu do pań-
stwa europejskiego stał się działaczem lokalnym i rozwijał działalność 
rekrutacyjną. Następnie pojawiały się pierwsze sieci dżihadystów, co 
było związane ze wzrostem populacji imigrantów pochodzenia mu-
zułmańskiego od połowy lat 90. XX wieku. Hiszpania została uznana 
za państwo ze strategiczną lokalizacją, z której najlepiej prowadzić 
działania logistyczne i propagandowe. Niemniej hiszpańskie sieci 
dżihadystów zostały włączone do międzynarodowego ruchu dżiha-
dystów, zarówno ze względów ideologicznych, jak i operacyjnych 
(Sevillano Borrego 2016: 569).

Podsumowanie

W wyniku działania liderów organizacji terrorystycznych tzw. 
głównych kreatorów propagandowych powstają programy, które 
ukierunkowują nowych adeptów do podejmowania aktywności 
„zawodowej” w obrębie czterech głównych pionów (rysunek 1).

Rysunek 1. Obszary aktywności organizacji terrorystycznych

Źródło: opracowanie własne.

Mimo jednoznacznego skojarzenia organizacji terrorystycznych 
z działalnością militarną, na uwagę zasługuje fakt aktywności w ob-
szarze społecznym tj. szpitale, ośrodki pomocy żywnościowej, wspar-
cia dla rodzin oraz placówki edukacyjne. Ma to na celu stworzenie 
lepszego wizerunku i przeciągnięcia na swoją stronę nowych człon-
ków. Obecnie międzynarodowy dżihadyzm charakteryzuje się decen-
tralizacją różnych sieci, które tworzą tzw. wszechświat globalnego 
dżihadyzmu, choć z udziałem elementów hierarchii. Kolejny trend 
sieci dżihadystów to prosta forma organizacji, typowa dla algierskich 
sieci w Hiszpanii, która z drugiej strony jest bardzo zwarta i trud-
niejsza do przebicia, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa. 
W tego typu sieciach relacje z innymi komórkami są ograniczone do 
kontaktu między liderami, w celu uzyskania informacji o działaniach 
i lokalizacji innych komórek. Tylko w posiadaniu liderów, znajdują 
się najważniejsze informacje, aby uniknąć ich wycieku. Pojawia się 
nowa fala terrorystów, którym brakuje przywództwa, są jednostka-
mi samozatrudnionymi i samofinansującymi się (Sevillano Borrego 
2016: 562).
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Formy zatrudnienia personelu medycznego

Forms of employment of medical staff

The article comprehensively presents available forms of em-
ployment in medical facilities. The paper begins with presentation of 
employment under an employment contract, as well as non-employ-
ment based on a civil contract. The article discusses civil contracts 
such as a mandate contract, a specific-task contract as well as a ser-
vice contract and differences occurring for medical staff with regard 
to employment based on the establishment of an employment re-
lationship and employment under a mandate contract. Importantly, 
the article provides an insight into regulations regarding the working 
time of medical staff depending on the type of contract. The article 
also includes a reference to forms of employment of doctors in the 
context of the financial condition of hospitals and employment policy 
used in hospitals. This issue was a subject of the Government Inspec-
torate report in 2015. The conclusions contained in the report are 
also taken into consideration in the article.

Keywords: employment contract, contract, civil contract, employ-
ment relationship, working time.

Artykuł w sposób kompleksowy przedstawia możliwości wyboru 
formy zatrudnienia w placówkach leczniczych. Punktem wyjścia roz-
ważań jest przedstawienie zatrudnienia pracowniczego, czyli zatrud-
nienia na podstawie umowy o pracę, jak i zatrudnienia niepracow-
niczego, opartego na umowie cywilnej. W treści artykułu omówiono 
takie umowy cywilne jak: umowę zlecenia, umowę o dzieło oraz umo-
wę o świadczenie usług i przedstawiono jakie różnice dla personelu 
medycznego ma zatrudnienie w oparciu o nawiązanie stosunku pracy 
oraz zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia. Ważnym elementem 
artykułu jest przedstawienie regulacji dotyczącej czasu pracy persone-
lu medycznego w zależności od typu umowy oraz odniesienie do form 
zatrudnienia lekarzy w kontekście kondycji finansowej szpitali i stoso-
wanej w nich polityki zatrudnienia. Niniejsza kwestia była przedmio-
tem raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2015 roku. Wnioski zawarte 
w raporcie również zostały uwzględnione w treści artykułu.

Słowa kluczowe: umowa o pracę, kontrakt, umowa cywilna, stosunek 
pracy, czas pracy.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.
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Tematyka poświęcona sposobom zatrudnienia personelu me-
dycznego jest niezwykle ważna w odniesieniu do odpowiedzialno-
ści ponoszonej przez specjalistów z zakresu medycyny w przypadku 
zaistnienia błędu medycznego. Z tej też przyczyny istotne znaczenie 
ma zapewnienie personelowi medycznemu możliwości świadczenia 
pracy w sposób prawidłowy. W przypadku lekarzy zapewnienie na-
leżytych warunków świadczonej pracy będzie odnosić się również 
do określenia czasu pracy. Oczywistym wydaje się fakt, że zmęcze-
nie osoby świadczącej pomoc medyczną będzie mieć bezpośrednie 
przełożenie na bezpieczeństwo pacjentów, zatem lekarz decydując 
się na określoną formę zatrudnienia powinien znać konsekwencje, 
jakie niesie za sobą dany wybór. Aktualnie nie istnieje szczególna 
ustawa, która regulowałaby zagadnienie zatrudnienia personelu me-
dycznego. Do zatrudnienia personelu medycznego mają zastosowa-
nie przepisy ogólne dotyczące zatrudnienia, czyli Ustawa z dnia 23 
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dalej: k.c.) oraz Ustawa z dnia 
26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (dalej: k.p.) oraz przepisy szcze-
gólne, czyli Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności lecz-
niczej (dalej: ustawa o działalności leczniczej).

Zatrudnienie personelu medycznego  
na podstawie umowy o pracę

Korzystając z definicji pracownika zawartej w art. 2 k.p. nale-
ży odnieść się do podziału na zatrudnienie pracownicze i niepra-
cownicze. Zgodnie z przywołaną definicją pracownikiem jest osoba 
zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 

mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Wobec powyższego, 
pracownikiem nie będzie osoba niespełniająca kryteriów wskaza-
nych w ww. definicji. W placówkach medycznych personel może 
być zatrudniony zarówno w formie typu pracowniczego, jak i nie-
pracowniczego. Powyższy podział jest uzależniony od podstawy 
prawnej zatrudnienia. Czynnikiem decydującym jest okoliczność, 
czy dana osoba nawiązała stosunek pracy z placówką medyczną, 
który będzie regulowany na podstawie k.p., czy też zatrudnienie po-
wstało na podstawie innego stosunku prawnego, czyli np. umowy 
zlecenie, wtedy zastosowanie będzie mieć k.c. Osoba zatrudniona 
na podstawie umowy cywilnoprawnej nie będzie mogła korzystać 
z przywilejów pracowniczych, ani nazywać się pracownikiem w zna-
czeniu zaprezentowanej definicji. Do nawiązania stosunku pracy jest 
wymagane zgodne oświadczenie woli pracodawcy i pracownika. 
Umowny stosunek pracy powstaje na podstawie umowy zawartej 
między tymi podmiotami. Umowa o pracę to zgodne oświadczenie 
woli stron stosunku pracy, na podstawie którego pracownik zobo-
wiązuje się do odpłatnego świadczenia określonego rodzaju pracy 
na rzecz pracodawcy w sposób ciągły w warunkach podporządko-
wania drugiej stronie, a pracodawca do zatrudniania pracownika za 
wynagrodzeniem (zob. Łapiński 2011; Wagner 2010: 139-140; Salwa 
2007: 91-92). Umowa o pracę jest czynnością prawną dwustron-
nie zobowiązującą, odpłatną, do której zawarcia dochodzi przez 
porozumienie się stron. Umowa o pracę powinna określać strony 
umowy (dane identyfikacyjne pracodawcy i pracownika), rodzaj 
umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a zwłaszcza: 
rodzaj pracy; miejsce wykonywania pracy; wynagrodzenie za pracę 
odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wyna-
grodzenia; wymiar czasu pracy oraz termin rozpoczęcia pracy. Nale-
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ży podkreślić, że zatrudnienie wypełniające cechy charakterystyczne 
umowy o pracę będzie traktowane jako nawiązanie stosunku pracy 
bez względu na nazwę zawartej umowy. Z powyższym będzie się 
wiązała konieczność spełnienia warunków pracy zgodnych z k.p. (Py-
larz 2017). Termin nawiązania stosunku pracy określa art. 26 k.p., 
zgodnie z którym stosunek pracy nawiązuje się w terminie określo-
nym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego 
nie określono – w dniu zawarcia umowy. W myśl art. 22 k.p. przez 
nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykony-
wania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez praco-
dawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodze-
niem. Jak już wskazano, w treści umowy o pracę powinien być okre-
ślony rodzaj umowy o pracę. Zgodnie z k.p. wyróżniamy następujące 
umowy: na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony, 
na zastępstwo, na czas wykonywania określonej pracy. Ponadto, art. 
25 § 2 k.p. stanowi, że umowa o pracę na okres próbny, nieprzekra-
czający 3 miesięcy, zawierana jest w celu sprawdzenia kwalifikacji 
pracownika i możliwości jego zatrudnienia, aby wykonywał określo-
ny rodzaj pracy. Niezależnie od posiadanych przez pracownika for-
malnych kwalifikacji możliwe jest jego zatrudnienie na okres próbny 
w celu sprawdzenia jego praktycznych umiejętności i przydatności 
dla pracodawcy przy wykonywaniu danego rodzaju pracy w stopniu 
uzasadniającym zawarcie z nim umowy o pracę na okres dłuższy 
niż 3 miesiące (por. Rylski 2017). Jednocześnie należy pamiętać, że 
zgodnie z § 3 komentowanego przepisu ponowne zawarcie umowy 
o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe: 
1) jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego 
rodzaju pracy, 2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania 
lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma 
być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy, 
w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie 
umowy na okres próbny.

Umowa o pracę może być zawarta na czas określony (z umowy 
wynika przez jaki okres będzie świadczona praca, czyli znany jest 
koniec jej obowiązywania) oraz na czas nieokreślony (koniec świad-
czenia pracy nie jest oznaczony w umowie w czasie jej zawarcia). 
Umowa o pracę na czas oznaczony posiada pewne ograniczenia cza-
sowe, tj. zgodnie z art. 251 § 1 k.p. okres zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych mię-
dzy tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 
miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. 
Bowiem zgodnie z § 3 ww. przepisu, jeżeli okres zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres, 
o którym mowa w § 1, lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa 
niż liczba umów określona w tym przepisie, uważa się, że pracownik, 
odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, o którym 
mowa w § 1, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas 
określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas 
nieokreślony. Jednocześnie należy zauważyć, że od przedstawionej 
reguły dotyczącej czasu wykonywania pracy na podstawie umowy 
na czas określony są wyjątki. Określa je § 4 omawianego art. 251 

k.p. Ogólnej formuły nie stosuje się do umów o pracę zawartych 
na czas określony: 1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy; 2) w celu wykonywania 

pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym; 3) w celu wyko-
nywania pracy przez okres kadencji; 4) w przypadku gdy pracodaw-
ca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie. Umowa 
o pracę na czas zastępstwa jest formą zatrudnienia na postawie 
umowy o pracę, jednak z racji, że zatrudnienie dotyczy jedynie za-
stępstwa podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy stałego 
pracownika zastępujący nie korzysta w pełni z ochrony pracowniczej 
przewidzianej w k.p., np. nie korzysta z zakresu ochrony w związku 
z macierzyństwem, czyli z tzw. urlopu macierzyńskiego – wyłączenie 
to wynika z art. 177 § 31 k.p.

Zatrudnienie personelu medycznego  
na podstawie kontraktu

Do powszechnych form zatrudnienia personelu medycznego 
w podmiotach leczniczych należy zatrudnienie na podstawie tzw. 
stosunku cywilnoprawnego. Przede wszystkim, popularność co do 
formy zatrudnienia personelu medycznego zdobyły umowy kontrak-
towe, czyli potocznie „kontrakty”. Podkreślić należy, że „kontrakt” 
nie jest specyficznym rodzajem umowy cywilnej. Jest to jedynie po-
wszechnie używana, potoczna nazwa umów cywilnych zawieranych 
z personelem medycznym, a także umów zawieranych przez świad-
czeniodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia. W rzeczywistości 
słowo contractus oznacza po łacinie umowę i słowo to może być 
ewentualnie używane jako jej synonim, a nie określenie konkretne-
go rodzaju umowy. Tzw. umowy kontraktowe łączące lekarza z pod-
miotem leczniczym nie są niczym innym jak tylko rodzajem umowy 
cywilnej, której przedmiotem jest świadczenie usług poprzez udzie-
lanie konkretnych świadczeń zdrowotnych. Umowy cywilne zawie-
rane są bezpośrednio z lekarzem i mają zazwyczaj formę zlecenia. 
Możliwość zawierania umów cywilnych i ich podstawowe rodzaje 
reguluje k.c. Do nazwanych umów cywilnych, najczęściej zawiera-
nych z personelem podmiotu leczniczego należą umowa zlecenia 
i umowa o dzieło, a do nienazwanych umowa o świadczenie usług 
(Paszkowska 2018).

Zgodnie z treścią art. 734 k.c. przez umowę zlecenia przyjmu-
jący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności 
prawnej dla dającego zlecenie. Umowa zlecenia należy do kate-
gorii umów o świadczenie usług. W ramach tej kategorii wyróż-
nia się umowy nazwane, w których świadczenie główne polega 
na wykonywaniu wyłącznie czynności prawnych dla innej osoby. 
Przepisy regulujące zlecenie, tj. art. 734–749, 751 pkt 1 k.c. mają 
dwa dodatkowe zakresy odniesienia ze względu na ich odpowied-
nie stosowanie do umów o świadczenie usług nieuregulowanych 
innymi przepisami kodeksu cywilnego, np. art. 750 k.c. essentialia 
negotii umowy zlecenia obejmują jedynie określenie czynności 
prawnej, którą przyjmujący zlecenie ma wykonać. Do elementów 
przedmiotowo istotnych nie należy natomiast ustalenie wysokości 
wynagrodzenia, które w razie braku uzgodnień stron określane jest 
na podstawie obowiązującej stawki lub należy się przyjmującemu 
zlecenie stosownie do nakładu wykonanej pracy (Drapała 2017). 
Jednocześnie należy podkreślić, że zatrudnienie na podstawie umo-
wy zlecenia nie jest preferencyjne dla pracownika w kontekście gwa-
rancji stworzenia należytych warunków pracy, jak i zagwarantowania 
świadczeń wynikających z kodeksu pracy, np. zapewnienie urlopu 
macierzyńskiego. Odnosząc się do kryteriów pracy świadczonej na 
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podstawie umowy zlecenia należy zauważyć, że świadczenie przyj-
mującego zlecenie nie polega na osiągnięciu pewnego rezultatu, 
ale na podjęciu starannych zabiegów w celu wykonania zlecenia. 
Jest to więc zobowiązanie starannego działania. Przyjmujący zlece-
nie nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zlecenia, jeżeli 
przy wykonywaniu powierzonych mu czynności zachowa należytą 
staranność (Zakrzewski 2018). Zwolnienie się z odpowiedzialności 
przy wykazaniu zachowania należytej staranności jest bardzo ważne 
z punktu widzenia uprawiania zawodu lekarza, czy też wykonywa-
nia pracy w charakterze personelu medycznego. Co więcej, stroną 
umowy zlecenia może być każdy, zatem przyjmującym zlecenie jest 
najczęściej osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospo-
darczą. Do umowy zlecenia zalicza się umowę o korzystanie z cu-
dzych usług, na podstawie której wyróżnia się osobisty stosunek 
zaufania dającego zlecenie do zleceniobiorcy, czego konsekwencją 
są szczególne unormowania dotyczące swobody wypowiedzenia 
zlecenia w każdym czasie przez dającego zlecenie (art. 746 § 1 k.c.), 
odstąpienia zleceniobiorcy od wskazówek dającego zlecenie (art. 
737 k.c.), a także obowiązek osobistego wykonania zlecenia (art. 
738 i 748 k.c). Przepisy o umowie zlecenia mogą być uzupełniająco 
(subsydiarnie), odpowiednio stosowane do umów podobnych do 
zlecenia, gdy nie występuje wyraźne ustawowe odesłanie, jednocze-
śnie niniejsza teza jest przedmiotem dyskusji w doktrynie. Według 
jednego poglądu zlecenie jest podstawowym (wiodącym) typem 
umowy ze względu na to, że jego elementy przedmiotowo istotne 
mieszczą pozostałe umowy, których elementy przedmiotowo istotne 
są węższe, np. komis zobowiązuje do kupna lub sprzedaży rzeczy ru-
chomej na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu 
własnym (art. 765 k.c.). Jeżeli więc przepisy szczególne dotyczące 
tej umowy nie regulują jakiegoś zagadnienia, to odpowiednio sto-
sować należy przepisy ogólne o zleceniu (lex generalis – lex specia-
lis). Przeważa pogląd odmienny, który odrzuca postrzeganie relacji 
między odrębnymi typami umowami przez pryzmat ich elementów 
przedmiotowo istotnych, w efekcie czego zlecenie nie jest uznawane 
za podstawowy (wiodący) typ umowy. Do umów, które „mieszczą” 
się w umowie zlecenia, jeżeli zachodzi taka potrzeba, należy stoso-
wać w drodze analogii przepisy dotyczące tej umowy, która pełni 
wobec niej zbliżone funkcje, a nie automatycznie umowę zlecenia 
(Zakrzewski 2018). Z zaprezentowanym poglądem nie sposób się 
nie zgodzić, przepisy ogólne wynikające z umowy zlecenia powinny 
być stosowane odpowiednio do danej umowy tylko w przypadku, 
gdy umowa posiadająca podobne do niej funkcje nie reguluje okre-
ślonych zagadnień.

Umowa o dzieło została określona w art. 627 k.c., zgodnie 
z treścią przywołanego przepisu przez umowę o dzieło przyjmują-
cy zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, 
a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Stronami umowy o dzie-
ło, podobnie jak w umowie zlecenia, są zamawiający, czyli podmiot, 
który w zamian za wynagrodzenie oczekuje uzyskania określonego 
w umowie dzieła, oraz przyjmujący zamówienie, czyli podmiot, któ-
ry dzieło ma wykonać. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że na 
stronach umowy poza zobowiązaniem do wykonania dzieła i zapłaty 
wynagrodzenia ciąży wiele dodatkowych obowiązków. Do obowiąz-
ków tych należy zaliczyć: obowiązek współdziałania stron przy wy-
konywaniu dzieła, obowiązek dostarczenia niezbędnych materiałów 
i narzędzi potrzebnych do wykonania dzieła, obowiązek wydania 

dzieła oraz korelatywnie z nim sprzężony obowiązek jego odebrania. 
Kodeks cywilny nie wprowadza jakichkolwiek wymogów odnośnie 
do formy, w jakiej umowa o dzieło powinna zostać zawarta. Z tego 
też powodu dla skutecznego zawarcia umowy wystarczający jest 
konsensus stron w zakresie elementów przedmiotowo istotnych, 
wyrażony w dowolny sposób, np. ustny, jak również poprzez facta 
concludentia (Wyrzykowski 2018). Jednocześnie należy podkreślić, 
że lekarze znacznie rzadziej korzystają z tego typu umowy niż z tra-
dycyjnej umowy cywilnej, jaką jest umowa zlecenia.

Różnice wynikające z formy zatrudnienia

Odnosząc się do wcześniej opisywanych form zatrudnienia, 
czyli zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywil-
nej należy wskazać różnice pomiędzy nimi. Przede wszystkim należy 
odnieść się do czasu pracy. Czas pracy to czas, w którym pracownik 
pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym 
miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Podstawowy dobowy 
wymiar czasu pracy pracownika podmiotu leczniczego zgodnie z tre-
ścią art. 93 ustawy o działalności leczniczej wynosi 7 godzin i 35 mi-
nut na dobę, a tygodniowy 37 godzin 55 minut. Jednocześnie prze-
dłużenie dobowego wymiaru czasu pracy w oparciu o art. 94 ustawy 
o działalności leczniczej jest możliwe (z pewnymi wyjątkami np. do-
tyczącymi kobiet w ciąży) do 12 godzin na dobę. Praca wykonywana 
ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy stanowi pracę 
w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z treścią art. 1511 k.p. za pra-
cę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodze-
nia, przysługuje dodatek w wysokości 50% lub 100% wynagrodzenia 
albo czas wolny od pracy. Pracownicy wykonujący zawód medyczny 
i posiadający wyższe wykształcenie, zatrudnieni w podmiocie lecz-
niczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne 
i całodobowe świadczenia zdrowotne mogą być, po wyrażeniu na to 
zgody, tj. po złożeniu klauzuli opt-out, zobowiązani do pracy w wy-
miarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyję-
tym okresie rozliczeniowym. Zgoda ta musi być uprzednia i wyrażo-
na w formie pisemnej oraz dobrowolna. Pracownikowi podmiotu 
leczniczego przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 
godzin nieprzerwanego odpoczynku. W każdym tygodniu pracownik 
ma prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku 
obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku 
dobowego. Ograniczenia czasu pracy i dodatkowe wynagrodzenie za 
przepracowane godziny nadliczbowe, nie obowiązują z mocy prawa 
w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnej. W przy-
padku umowy cywilnej wszystkie uzgodnienia, również te dotyczące 
przerwy lub ograniczenia czasu pracy zależą od woli stron. Zgodnie 
z treścią art. 154 k.p. pracownik zatrudniony na podstawie umowy 
o pracę ma m.in. prawo do całorocznego, nieprzerwanego, płatne-
go urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni w zależno-
ści od stażu pracy. Natomiast lekarz wybierający zatrudnienie na 
podstawie umowy cywilnej, co do zasady, nie ma prawa do urlopu 
wypoczynkowego, czy też urlopu okolicznościowego wynikającego 
z k.p. Jednocześnie lekarze mogą się umówić co do ilości dni „urlo-
pu”, czyli przerwy od świadczenia usług. Następna z różnic pomiędzy 
formą zatrudnienia polega na braku zapewnienia minimalnego wy-
nagrodzenia, ani ochrony wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia 
na podstawie umowy cywilnej. Co więcej, pracownik zatrudniony na 
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podstawie umowy o pracę jest zwolniony z obowiązku rozliczania się 
z wynagrodzenia, uiszczania wszelkich podatków, czy też rozliczania 
zobowiązań publiczno-prawnych. W przypadku zatrudnienia na pod-
stawie umowy o pracę większość obowiązków wynikających z za-
trudnienia spoczywa na pracodawcy. Na podstawie k.p. pracodaw-
ca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi odpowiednie warunki 
pracy, co wiąże się z zapewnieniem odpowiedniego sprzętu, który 
umożliwi pracownikom wykonywanie zleconych zadań. Przykładem 
może być wyposażenie szpitala w nowe sprzęty diagnostyczne.

Forma zatrudnienia lekarza jest również bardzo ważna w kon-
tekście odpowiedzialności personelu medycznego za niezawinione 
błędy medyczne. W przypadku umowy o pracę odpowiedzialność 
ponosi pracodawca na zasadzie ryzyka, zaś w przypadku zatrudnie-
nia na podstawie umowy cywilnej odpowiedzialność poniesie lekarz 
na podstawie tzw. ryzyka osobowego. Kolejną różnicą są sposoby 
wypowiedzenia umowy. W przypadku zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę art. 30 k.p. określa następujące sposoby rozwiązania 
stosunku pracy: 1) na mocy porozumienia stron; 2) przez oświadcze-
nie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwią-
zanie umowy o pracę za wypowiedzeniem); 3) przez oświadczenie 
jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie 
umowy o pracę bez wypowiedzenia); 4) z upływem czasu, na któ-
ry była zawarta; 5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykona-
nia była zawarta. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia jest 
znacznie mniej chronione, bowiem warunki wypowiedzenia zależą 
jedynie od stron. W konsekwencji umowę zlecenia dużo łatwiej wy-
powiedzieć, czy też zmienić (Paszkowska 2018).

Zatrudnienie personelu medycznego  
a kondycja finansowa szpitali

Podczas publicznych debat na temat problemów finansowych 
placówek medycznych wskazano jako przyczynę zadłużenia szpitali 
zatrudnianie personelu medycznego na podstawie umowy o pracę. 
Deklarowano, że zmiana polityki zatrudnienia poprawi kondycję fi-
nansową szpitali. Najwyższa Izba Kontroli (dalej: NIK) w 2015 roku 
zbadała jakie znaczenie dla finansów szpitala ma forma zatrudnienia 
personelu medycznego. Jak czytamy w raporcie NIK z 22 lipca 2015 
roku pt. Zatrudnienie w samodzielnych publicznych zakładach opie-
ki zdrowotnej, koszty zatrudnienia personelu stanowią dominującą 
część wydatków szpitali ogółem: w skontrolowanych placówkach 
wyniosły one od ok. 47% do ponad 85%. Z kolei koszty zatrudnienia 
personelu medycznego to od 80% do 90% wszystkich wynagrodzeń. 
Większość kontrolowanych szpitali (16 spośród 22) uzyskała w ca-
łym badanym okresie ujemny wynik finansowy, a mimo to nadal 
przeznaczała na wynagrodzenia personelu kwoty przekraczające ich 
możliwości finansowe. Z raportu wynika, że w latach 2011–2014 (do 
30 czerwca) koszty wynagrodzeń w szpitalach wynikające z umów 
o pracę zwiększyły się o 3,4%, podczas gdy koszty umów cywilno-
prawnych, czyli kontraktów (w znakomitej większości lekarskich), 
wzrosły o blisko 14%. Średni wzrost wynagrodzeń personelu me-
dycznego kontrolowanych szpitali (z kontraktów i umów o pracę 
łącznie) w badanym okresie był prawie dwukrotnie wyższy od śred-
niego wzrostu przychodów uzyskiwanych z kontraktów zawartych 
z NFZ. Wzrost kosztów osobowych pochłaniał więc niemal cały 
ewentualny zysk ze zwiększających się kontraktów z NFZ. Progra-

my restrukturyzacyjne opracowało osiem z 22 szpitali, skutecznie 
zrealizowały trzy. Jednym z podstawowych założeń programów na-
prawczych wdrażanych w szpitalach była m.in. zmiana warunków 
wynagradzania kadry medycznej. Obniżeniu kosztów działania szpi-
tali miała pomóc przede wszystkim zmiana formy zatrudnienia per-
sonelu medycznego z umów o pracę na rzecz kontraktów (tj. umów 
cywilnoprawnych). Jak wynika z raportu NIK brak przejrzystych za-
sad ustalania stawek wynagrodzenia dla lekarzy, które np. mogłyby 
korespondować z wynikiem finansowym komórki, w której dany 
pracownik był zatrudniony bezpośrednio wpłynął na pogorszenie 
sytuacji finansowej szpitali objętych programem naprawczym. Wo-
bec powyższego, programy, które rekomendowały zatrudnienie le-
karzy na podstawie umowy cywilnoprawnej jako środek walki z nie-
korzystną sytuacją finansową szpitali należy uznać za nieskuteczny. 
Co więcej, zatrudnienie personelu medycznego na podstawie k.c. 
pozwalało na nieprzerwaną, wielogodzinną pracę lekarzy i pielęgnia-
rek, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo pacjentów, 
ponieważ czynnik zmęczenia jest swoistym ryzykiem.

NIK w uwagach i wnioskach końcowych omawianego raportu 
zaproponował rozważenie doregulowania przepisów dotyczących 
odpoczynku dla lekarzy w taki sposób, aby odpoczynek był przypi-
sany jako obligatoryjny do danego pracownika z uwzględnieniem 
czasu wykonywania obowiązków u jednego pracodawcy bez wzglę-
du na rodzaj wykonywanej umowy. Jednocześnie dotychczas czas 
pracy lekarza jest regulowany na podstawie ustawy o działalności 
leczniczej oraz k.p., które w dużej mierze się wykluczają. Z raportów 
Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że lekarze są w pracy średnio 
70–80 godz. tygodniowo, czyli znacznie więcej niż jest to dopusz-
czalne. Taką możliwość stwarza podpisywana przez lekarzy wspo-
mniana już klauzula opt-out. Sytuacja ta, przy stałym braku lekarzy 
praktycznie wszelkich specjalizacji i utrudnionym do nich dostępie, 
stała się normą w polskich podmiotach leczniczych. Normą, która, 
choć w praktyce pozwala na podstawowe funkcjonowanie szpitali, 
jest jednak sytuacją bezwzględnie naganną. Pomimo dobrowol-
ności podpisania klauzuli opt-out, aż tak długi czas pracy lekarza 
jest niedopuszczalny z wielu powodów, jak choćby bezpieczeństwo 
chorych. W ostatnim czasie lekarze postanowili wypowiedzieć 
wspomnianą klauzulę. Według doniesień medialnych: „Zrobili to, 
bo ich zarobki nie przystawały do liczby przepracowanych godzin. 
W niektórych szpitalach postawione przez lekarzy ultimatum spo-
wodowało podwyższenie ich pensji, w innych jednak odpowiedzią 
dyrekcji była groźba zwolnienia z pracy (Patryn 2017). Bez wątpienia 
czas pracy lekarzy powinien zostać doregulowany, jednak niniejszą 
kwestię utrudnia brak odpowiedniej ilości personelu medycznego.

Podsumowanie

Wobec przedstawionej powyżej treści należy podkreślić, że 
podstawa zatrudnienia lekarza jest niezwykle istotna w kontekście 
wykonywania zawodu, a przede wszystkim warunków jego wykony-
wania. Wybór formy zatrudnienia w dużej mierze zależy od specja-
lizacji, czyli od czynności wykonywanych w szpitalu. Jednocześnie, 
należy pamiętać o stabilizacji oraz bezpieczeństwie zatrudnienia, 
które gwarantuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Pod-
czas doboru formy zatrudnienia lekarze powinni również mieć na 
uwadze w jaki sposób forma zatrudnienia wpływa na ich odpowie-
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dzialność w kontekście dopuszczenia się błędu medycznego. Bez 
wątpienia każda z przedstawionych w treści artykułu umów ma 
swoje wady, jak i zalety. Umowa o pracę gwarantuje odpowiednie 
warunki pracy, zwalnia pracownika z dbałości o formalności związa-
ne z zatrudnieniem, jednocześnie reguluje czas wykonywanej pracy 
i konieczność skorzystania z przerwy w jej świadczeniu. Takich regu-
lacji może nie zwierać umowa cywilna, która w dużej mierze zależy 
jedynie od woli stron umowy. W kontekście zatrudnienia lekarzy 
szereg wątpliwości budzi przestrzeganie czasu pracy, który reguluje 
ustawa o działalności leczniczej. Możliwość podpisywana przez le-
karzy klauzuli opt-out i tym samym zwolnienie się od przestrzegania 
ograniczeń dotyczących czasu pracy jest bardzo ryzykowne, bowiem 
zmęczenie lekarza bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo leczo-
nych pacjentów. Zarówno z raportu NIK, jak i doktrynalnych refleksji 
wynika konieczność doregulowania czasu pracy lekarzy oraz kwestii 
możliwości zwolnienia się od przestrzegania jego ograniczeń. Brak 
regulacji czasu pracy lekarzy nie powinien być usprawiedliwiany 
brakiem odpowiedniej ilości personelu medycznego, ponieważ do-
puszczenie do świadczenia usług medycznych zmęczonych lekarzy 
lub pielęgniarek zawsze będzie powodować niebezpieczeństwo go-
dzące w dobro pacjentów, czyli będzie rodzić ryzyko niemożliwe do 
zaakceptowania.
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Zatrudnienie członka zarządu  
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Employment of a member of a management board 
in a limited liability company

A management board is an obligatory body of a limited liability 
company. The members of the management board of a limited liabil-
ity company are, in principle, appointed by a resolution of sharehold-
ers. As a result of the appointment of a member of the management 
board, an organizational relationship is established between him and 
the company. In practice, it is common that a company establishes 
a parallel relationship with the management board member, i.e. em-
ployment relationship sensu stricte, as well as a civil relationship on 
the basis of a service contract, managerial contract or management 
contract. The purpose of this article is to discuss the matter of ap-
pointing a management board member in a limited company and 
possible ways of employment. This paper presents the most impor-
tant issues related to the management board as a body of a limited 
liability company, as well as basic principles regarding the appoint-
ment of a member of the management board and the simultaneous 
establishment of a parallel relationship with him, i.e. an employment 
relationship or civil relationship.

Keywords: employment, appointment, member of the board, capital 
companies.

Zarząd stanowi obligatoryjny organ spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością. Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością są co do zasady powoływani uchwałą wspólników. 
W wyniku powołania członka zarządu zawiązuje się stosunek organi-
zacyjny pomiędzy nim a spółką. W praktyce często występują sytuacje, 
w których spółka nawiązuje z członkiem zarządu paralelny stosunek, 
tj. stosunek pracy sensu stricte, tudzież stosunek cywilnoprawny na 
podstawie umowy o świadczenie usług, kontraktu menadżerskiego 
lub umowy o zarządzanie. Celem niniejszego artykułu jest omówienie 
kwestii powołania członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowie-
dzialnością oraz istniejących możliwości jego zatrudnienia. Artykuł 
prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące zarządu jako organu 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także podstawowe zasady 
dotyczące powołania członka zarządu oraz jednoczesnego zawiązania 
z nim drugiego stosunku, tj. stosunku pracy albo stosunku cywilno-
prawnego.

Słowa kluczowe: zatrudnienie, powołanie, członek zarządu, spółki 
kapitałowe.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
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Wstęp

Zarząd stanowi obligatoryjny organ spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością. Składa się z jednego albo większej liczby członków, 
którzy mogą być wspólnikami spółki albo osobami spoza ich grona. 
Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są co 
do zasady powoływani uchwałą wspólników. W wyniku powołania 
członka zarządu zawiązuje się stosunek organizacyjny pomiędzy nim, 
a spółką. Na gruncie obowiązujących przepisów nie ma przeszkód, 
aby członek zarządu wykonywał swoje obowiązki wyłącznie na pod-
stawie stosunku organizacyjnego wynikającego bezpośrednio z po-
wołania. Niemniej, w praktyce często występują sytuacje, w których 
spółka nawiązuje z członkiem zarządu paralelny stosunek, tj. stosunek 
pracy sensu stricte, tudzież stosunek cywilnoprawny na podstawie 
umowy o świadczenie usług, kontraktu menadżerskiego lub umowy 
o zarządzanie.

Celem artykułu jest omówienie kwestii zatrudnienia członka 
zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W pierwszej 
kolejności zostaną omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące 
zarządu jako organu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Następ-
nie podstawowe zasady dotyczące powołania członka zarządu oraz 
jednoczesnego zawiązania z nim drugiego stosunku, tj. stosunku pracy 
albo stosunku cywilnoprawnego. Analizie zostaną poddane zarówno 
poglądy wyrażone w literaturze przedmiotu, jak też orzecznictwo są-
dów powszechnych i Sądu Najwyższego.

Zarząd – uwagi wprowadzające

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cy-
wilny (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), osoba prawna działa 
przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na 
niej statucie (por. Dziurda 2018). „Osoba prawna działa przez orga-
ny wchodzące w skład jej struktury organizacyjnej w tym znaczeniu, 
że czynności osób działających w charakterze organu traktowane są 
jako czynności prawne dokonane przez samą osobę prawną, w imie-
niu której występują, o ile osoby te działają w oparciu i w zakresie 
wynikającym z podstawy ich umocowania (tzw. „teoria organów”)” 
(Szajkowski, Tarska, Szumański 2014; Por. Kupryjańczyk 2019). W pi-
śmiennictwie wskazuje się, że zarząd jest wykonawczym organem 
spółki o określonej pozycji prawnej uregulowanej w Ustawie z dnia 
15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 
r. poz. 505 ze zm., dalej: KSH) posiadającym szczególne kompetencje 
i obowiązki oraz własną odpowiedzialność, niezależnie od odpowie-
dzialności osób wchodzących w skład organu (Szajkowski, Tarska, 
Szumański 2014). Organy spółek kapitałowych wchodzą w skład 
wewnętrznej struktury organizacyjnej danej osoby prawnej i co do 
zasady nie posiadają osobowości prawnej (Szumański 2015: 493). Za-
rząd jest głównym reprezentantem spółki nie tylko w odniesieniu do 
czynności z zakresu prawa materialnego, ale też w postępowaniach 
sądowych, w których spółka uczestniczy w charakterze strony. Ozna-
cza to, że wyjątki od tej reguły powinny być wyraźnie wyartykułowane 
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uchwały wspólników na żądanie członka zarządu, co wobec treści art. 
210 § 1 KSH wyłącza działanie zarządu za pozwaną spółkę, to wówczas 
zgodnie z art. 253 KSH w imieniu spółki mogą występować jedynie 
pełnomocnicy ustanowieni na mocy uchwały wspólników lub wyzna-
czony przez sąd kurator spółki.

Ponadto, jak wskazał Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 19 
września 2014 roku, sygn. akt I ACa 51/14, zarząd prowadzi sprawy 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i ją reprezentuje, ale skoro 
uprawniona do sprawowania tej funkcji jest osoba fizyczna, to może 
ona skutecznie to czynić tylko wtedy, gdy nie utraciła zdolności do 
pełnienia tych obowiązków. Nie posiadając takich uprawnień, nie 
może skutecznie reprezentować spółki. Osoby prawne dokonują 
bowiem czynności procesowych przez swoje organy uprawnione do 
działania w ich imieniu, czyli osoby mające zdolność do sprawowania 
funkcji w danym organie. Utrata zdolności do pełnienia funkcji okre-
ślonych w art. 18 § 1 KSH, w tym do pełnienia funkcji członka zarządu 
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, następuje z chwilą upra-
womocnienia się wyroku za popełnione przestępstwo i skutek ten 
następuje ex lege, czyli bez orzekania o tym zakazie w wyroku skazu-
jącym sprawcę. Utrata tej zdolności nie jest przy tym sankcją karną, 
gdyż nie jest ona wymieniona wśród kar ani wśród środków karnych. 
Z kolei w wyroku z 21 marca 2018 roku, sygn. akt III AUa 1266/17, 
Sąd Apelacyjny w Gdańsku wskazał, że prowadzenie spraw jest pew-
nym procesem, polegającym na podejmowaniu uchwał, wydawaniu 
decyzji i opinii, organizowaniu działalności spółki w ten sposób, aby 
było to zgodne z jej przedmiotem działalności, w celu realizacji jej za-
dań. Kompetencja do prowadzenia spraw jest poddana oddziaływaniu 
zgromadzenia wspólników, które może w określony sposób wpływać 
na te czynności. Nie jest jednak możliwe przyjęcie kompetencji zarzą-
du w tym zakresie, nawet gdyby dochodziło do tożsamości personal-
nej między zarządem a wspólnikami.

Powołanie członka zarządu

Zgodnie z art. 201 § 4 KSH, członek zarządu jest powoływany 
i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi 
inaczej. Uchwała, o której mowa w przytoczonej regulacji najczęściej 
jest podejmowana na zgromadzeniu wspólników (vide art. 227 § 1 
KSH), co oznacza, że członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością są powoływani przez organ właścicielski spółki (Szu-
mański 2015: 520). Powołanie członka zarządu prowadzi do powsta-
nia stosunku organizacyjnego pomiędzy członkiem zarządu a spółką, 
który to stosunek jest uregulowany w KSH (Szajkowski, Tarska, Szu-
mański 2014).

Osobę fizyczną powołaną do sprawowania członka zarządu 
spółki kapitałowej może z nią wiązać jednocześnie zarówno stosu-
nek organizacyjno-prawny wynikający z powołania, jak też stosunek 
pracy (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 23 marca 2012 r., sygn. akt II 
PK 169/11). Alternatywną formą współpracy wykorzystywaną w celu 
uregulowania relacji łączącej członka zarządu ze spółką jest tzw. kon-
trakt menadżerski, czyli umowa cywilnoprawna, najczęściej umowa 
zlecenia albo umowa o świadczenie usług. Zgodnie z poglądem wy-
rażonym przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 13 paździer-
nika 2013 roku, sygn. akt I ACa 639/13, powołanie do zarządu spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością jest zdarzeniem prawnym, które 
prowadzi do nawiązania stosunku organizacyjnego pomiędzy spółką 

w przepisach szczególnych, a ich wykładnia nie może mieć charakte-
ru rozszerzającego. Zarząd korzysta z domniemania kompetencji, tj. 
przysługują mu te wszystkie kompetencje, które nie są zastrzeżone 
dla zgromadzenia wspólników. W stosunkach wewnętrznych – pro-
wadzenia spraw – rada nadzorcza nie ma prawa wpływania na zarząd 
przez wydawanie zarządowi wiążących poleceń. Wydaje się, że za-
kaz taki powinien być rozciągnięty na wspólników w zgromadzeniu 
wspólników. Jeżeli istnieją wątpliwości, do kogo należy kompetencja 
do prowadzenia spraw i reprezentacji, przyjąć należy, że uprawnienia 
te przysługują zarządowi. Domniemanie kompetencji nie oznacza, że 
na gruncie KSH zastosowano ogólną regułę określenia kompetencji. 
W procesie zarządzania spółką zarząd może być wspomagany przez 
aparat pomocniczy, tj. dyrektorów, kierowników itp. (zob. wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 marca 2018 r., sygn. akt III AUa 
1266/17).

Zgodnie z art. 201 KSH, zarząd prowadzi sprawy spółki i repre-
zentuje spółkę. Podstawowym zadaniem zarządu jest zatem zajmowa-
nie się bieżącą działalnością spółki (Kupryjańczyk 2019). Prowadzenie 
spraw spółki obejmuje co do zasady realizację stosunków wewnętrz-
nych, które mają zazwyczaj charakter organizacyjny lub faktyczny (Ku-
pryjańczyk 2019). Jak wskazuje A. Kidyba (2019), „prowadzenie spraw 
jest pewnym procesem, polegającym na podejmowaniu uchwał, 
wydawaniu decyzji i opinii, organizowaniu działalności spółki w ten 
sposób, aby było to zgodne z jej przedmiotem działalności, w celu re-
alizacji jej zadań”. Reprezentacja spółki polega natomiast na składaniu 
i przyjmowaniu w imieniu spółki oświadczeń woli (Popiołek 2008). 
Wyróżnia się zatem reprezentację czynną (polegającą na składaniu 
oświadczeń na zewnątrz) oraz bierną (polegającą na przyjmowaniu 
oświadczeń oraz odbiorze pism skierowanych do spółki). Zdaniem D. 
Kupryjańczyka (2019), wykorzystane przez ustawodawcę sformułowa-
nie „prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę”, jak również istota 
prowadzenia spraw spółki i reprezentowania spółki uzasadnia tezę, 
że „czynności te mają charakter permanentny (ciągły), co uwydatnia 
sygnalizowane już twierdzenie, że zarząd jest organem zajmującym 
się bieżącą (codzienną) działalnością spółki”.

W omawianym kontekście warto zwrócić uwagę na wyrok Sądu 
Najwyższego z 3 lutego 2017 roku, sygn. akt II CSK 304/16, gdzie 
wskazano, że zgodnie z zasadą wynikającą z art. 201 § 1 KSH, prowa-
dzenie spraw spółki i jej reprezentacja stanowi wyłączną kompetencję 
zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ograniczenie prawa 
reprezentacji spółki przez członków zarządu dopuszczalne jest tylko 
w drodze wyjątku. Źródłem ograniczeń w tej materii mogą być przepi-
sy ustawy, postanowienia umowy spółki lub uchwały wspólników. Za-
kres ich może być różny i polega zazwyczaj na pozbawieniu członków 
zarządu możliwości dokonywania określonych czynności, wprowa-
dzeniu wymogu uzyskania zgody określonego organu na dokonanie 
przez spółkę określonej czynności prawnej lub obowiązku, jak też zgo-
dy osoby trzeciej na podejmowanie działań w zakresie reprezentacji 
spółki. Do ustawowych ograniczeń prawa reprezentacji członków za-
rządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością należy zarówno art. 
210 § 1, jak i art. 253 KSH. Artykuł 210 § 1 KSH wprowadza generalny 
zakaz reprezentowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez 
członków zarządu, jeśli po drugiej stronie umowy lub sporu występuje 
którykolwiek z członków zarządu. Wówczas spółkę reprezentuje rada 
nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspól-
ników. Jeśli zaś spór dotyczy uchylenia lub stwierdzenia nieważności 
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członka zarządu z pracą najemną w miejsce ścisłego hierarchicznego 
podporządkowania pracownika i obowiązku stosowania się do dyspo-
zycji pracodawcy, nawet w technicznym zakresie działania pojawia się 
nowe podporządkowanie autonomiczne, polegające na wyznaczaniu 
pracownikowi przez pracodawcę zadań bez ingerowania w sposób 
ich wykonywania (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2006 
r., I PK 146/05).

W piśmiennictwie wskazuje się, że „praca świadczona w ra-
mach stosunku pracy pod kierownictwem ma polegać nie tylko na 
kierownictwie podmiotu zatrudniającego w zakresie pracy, lecz także 
na zależności pracownika od pracodawcy w dwóch sferach dodatko-
wych, a mianowicie w sferze wyznaczania miejsca świadczenia pracy 
oraz czasu pracy. Miejsce świadczenia pracy ma zostać oznaczone 
w umowie o pracę, natomiast ustalanie rozkładów czasu pracy obo-
wiązujących w zakładzie pracy określane jest w regulaminie pracy lub 
układzie zbiorowym pracy. Uczestniczą w tym zatem związki zawodo-
we. W art. 22 chodzi jednak raczej o ustalenie szczegółowych harmo-
nogramów pracy dla konkretnego pracownika, nie zaś o generalne 
ustalenie, jakiego rodzaju systemy czasu pracy stosowane są u pra-
codawcy i w jakim z systemów pracownik pracuje. Pracodawca ma 
zatem prawo ustalania dla pracownika tych harmonogramów i prawo 
weryfikacji pracy pracownika także z tego punktu widzenia” (Gersdorf 
2014). Ponadto, jak wskazuje M. Tomaszewska, granice podporządko-
wania pracownika są wyznaczone nie tylko przez przepisy obowiązują-
cego prawa oraz zasady współżycia społecznego, lecz także przez treść 
stosunku pracy, a w szczególności przez rodzaj, wymiar oraz miejsce 
wykonywania pracy (Tomaszewska 2018). Element podporządkowa-
nia w praktyce jest realizowany przez wydawanie poleceń, ustalenie 
rozkładu czasu pracy, wymierzanie kar porządkowych, udzielanie 
urlopów i innych zwolnień z pracy, wypłatę wynagrodzenia za pracę, 
zaliczek, diet, ryczałtów z tytułu podróży służbowych. Także wyda-
nie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania mieści się w strefie 
uprawnień kierowniczych pracodawcy (Lewandowski 1997: 18). Co 
więcej, Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 21 marca 2018 roku, 
sygn. akt III AUa 1266/17, wskazał, że powołanie w skład zarządu 
spółki kapitałowej jest tylko aktem inwestytury na określoną funkcję 
i na mocy tego powołania nie powstaje stosunek pracy. Następstwem 
nawiązanego stosunku organizacyjnego może być nawiązanie stosun-
ku obligacyjnego, na przykład umowa o pracę, umowa o zarządza-
nie. Okoliczność, że członek zarządu może być pracownikiem spółki, 
wynika z brzmienia art. 203 § 1 zd. 2 KSH. Ponadto Sąd wskazał, że 
powołanie jako termin wprowadzony w art. 201 § 4 KSH jest ogólnym 
terminem obejmującym każdą formę prowadzącą do nawiązania sto-
sunku organizacyjnego do pełnienia funkcji. Powołanie do zarządu 
należy pojmować w kategorii czynności prawnej, w ramach której 
wyrażony zostaje akt woli organu / podmiotu / osoby powołującej do 
zarządu, która materializuje się z chwilą sformułowania aktu powoła-
nia, inicjując stosunek organizacyjny (korporacyjny) powołanej osoby 
ze spółką, na podstawie którego dana osoba zyskuje status członka 
zarządu i realizuje związane z tym statusem prawa i obowiązki.

W wyroku z 21 maja 2014 roku, sygn. akt III AUa 1475/13 Sąd 
Apelacyjny w Łodzi stwierdził, że sam fakt wykonywania czynności 
i pobieranie za nie wynagrodzenia nie przesądza o charakterze umo-
wy łączącej członka zarządu ze spółką. Zgłoszenie do ubezpieczenia 
pracowniczego nie jest także skuteczne, jeżeli dotyczy osoby, która nie 
może być uznana za podmiot tego rodzaju ubezpieczenia, ponieważ 

a członkiem zarządu, tj. wywołuje skutek w postaci uzyskania przez 
daną osobę statusu członka organu spółki, a tym samym uprawnie-
nia (mandatu) do pełnienia określonej funkcji. Stosunek organizacyjny 
stanowi wystarczającą podstawę do pełnienia funkcji członka zarządu, 
nie jest zatem konieczne nawiązywanie pomiędzy spółką a członkiem 
zarządu innego stosunku prawnego. Pełnienie funkcji członka zarządu 
na podstawie stosunku organizacyjnego może mieć zarówno charak-
ter odpłatny, jak i nieodpłatny.Ponadto, Sąd Apelacyjny w Gdańsku 
w wyroku z 28 czerwca 2017 roku, sygn. akt III AUa 1989/16 wska-
zał, że w art. 201 § 4 KSH użyto sformułowania „powołuje”, przez co 
w istocie należy rozumieć ustanowienie zarządu. Powołanie jest więc 
ogólnym terminem obejmującym każdą formę prowadzącą do na-
wiązania stosunku organizacyjnego do pełnienia funkcji. Może to być 
więc na przykład wybór, powołanie, wskazanie. Powołanie do zarzą-
du należy pojmować w kategorii czynności prawnej, w ramach której 
wyrażony zostaje akt woli organu / podmiotu / osoby powołującej do 
zarządu, która materializuje się z chwilą sformułowania aktu powoła-
nia, inicjując stosunek organizacyjny (korporacyjny) powołanej osoby 
ze spółką, na podstawie którego dana osoba zyskuje status członka 
zarządu i realizuje związane z tym statusem prawa i obowiązki.

Należy zauważyć, że w doktrynie kwestionuje się możliwość za-
wierania umów o pracę sensu stricte z członkami zarządu ponieważ 
budzi wątpliwości, czy zarządca świadczy pracę w warunkach pod-
porządkowania (Opalski 2018). Zgodnie bowiem z art. 22 § 1 Ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 
1040 ze zm.) przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje 
się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodaw-
cy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym 
przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za 
wynagrodzeniem. Z drugiej strony wskazuje się, że o ile obowiązek 
stosowania się do poleceń przełożonych jest nadal najwyraźniejszym 
i najpewniejszym przejawem pracowniczego podporządkowania, od-
różniającego stosunki pracy od zatrudnienia cywilnoprawnego, o tyle 
brak wspomnianej powinności nie przesądza jeszcze, że wykonujący 
rodzajowo określoną pracę staje się samodzielnym przedsiębiorcą, 
nie świadczącym jej na rzecz i ryzyko pracodawcy oraz pod jego kie-
rownictwem. Sformułowanie „stosować się do poleceń dotyczących 
pracy” jest zresztą pod względem językowym dość wyraźnie węższe 
niż zwrot o wykonywaniu jej pod kierownictwem, więc wprowadzenie 
go do treści art. 22 § 1 Kodeksu pracy, upoważnia do takiej wykład-
ni tego przepisu, aby zakresem kierownictwa obejmować zarówno 
wydawanie pracownikowi poleceń, jak też jego ogólniejszą zależność 
ekonomiczną od pracodawcy. Stopień wolności przy wykonywaniu 
pracy jest bowiem wypadkową zakresu jej organizacyjnego podpo-
rządkowania oraz pracowniczej odpowiedzialności, wobec czego 
praca nawet znacząco samodzielna pod względem organizacyjnym, 
może nadal pozostawać pracą zależną (pod kierownictwem), jeżeli jej 
wykonawca będzie od podmiotu zamawiającego pracę uzależniony 
gospodarczo (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1998 
r., sygn. akt II UKN 394/98). Pojęcie podporządkowania obejmuje 
swym zakresem również samodzielne organizowanie się pracownika 
w wybranym przez siebie czasie, zwłaszcza jeżeli dotyka stanowisk kie-
rowniczych, cechujących się wysoką samodzielnością i decyzyjnością. 
Stąd, obejmuje swym zakresem nie tylko podporządkowanie osobo-
we, lecz także organizacyjne (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 
września 1998 r., I PKN 293/98). W przypadku próby łączenia statusu 
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nie świadczy pracy w ramach stosunku pracy i przez to nie można jej 
przypisać cech pracownika. Dla stwierdzenia, że pracownicze podpo-
rządkowanie pracownika pracodawcy występuje w treści stosunku 
prawnego z reguły wskazuje się na takie elementy, jak: określony czas 
pracy i miejsce wykonywania czynności, podpisywanie listy obecności, 
podporządkowanie pracownika regulaminowi pracy oraz poleceniom 
kierownictwa co do miejsca, czasu i sposobu wykonywania pracy oraz 
obowiązek przestrzegania norm pracy, obowiązek wykonywania po-
leceń przełożonych, wykonywanie pracy zmianowej i stała dyspozy-
cyjność, dokładne określenie miejsca i czasu realizacji powierzonego 
zadania oraz ich wykonywanie pod nadzorem kierownika. Nie ulega 
wątpliwości, że w przypadku prezesa zarządu spółki sposób wyko-
nywania obowiązków pracowniczych mieści się w modelu „autono-
micznego” podporządkowania pracowniczego osoby zarządzającej 
zakładem, gdzie podległość wobec pracodawcy (spółki) wyraża się 
w respektowaniu uchwał wspólników i w wypełnianiu obowiązków 
wynikających z kodeksu spółek handlowych. W tym systemie pod-
porządkowania pracowniczego pracodawca określa godziny czasu 
pracy i wyznacza zadania, natomiast sposób realizacji tych zadań po-
zostawiony jest pracownikowi. Przy takim ujęciu podporządkowania 
pracowniczego osoby zarządzającej zakładem pracy nie można jednak 
tracić z pola widzenia tego, że może ono istnieć jedynie w przypadku 
rozdzielenia osoby pracodawcy i pracownika. Innymi słowy, podpo-
rządkowanie pracownicze nie występuje wtedy, kiedy jedna i ta sama 
osoba wyznacza zadania pracownicze, a następnie sama je wykonuje.

Podsumowanie

Na gruncie obowiązujących przepisów można wyróżnić wiele 
form współpracy członka zarządu ze spółką z ograniczoną odpowie-
dzialnością. Do najpopularniejszych rozwiązań należy sprawowanie 
funkcji członka zarządu wyłącznie na podstawie powołania, jak rów-
nież na podstawie odrębnego, równoległego stosunku zawiązanego 
pomiędzy spółką a piastunem organu, najczęściej przyjmującego 
formę stosunku pracy sensu stricte albo stosunku cywilnoprawne-
go. Wybór danej formy współpracy jest zazwyczaj podyktowany in-
dywidualnymi uwarunkowaniami istniejącymi pomiędzy członkiem 
zarządu a spółką. Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia obciążeń 
finansowych, jakie związane są z wyborem określonej formy współ-
pracy. Jak się wydaje, rozwiązaniem gwarantującym najdalej idący 
zakres kontroli właścicieli spółki nad członkiem zarządu jest zawar-
cie z funkcjonariuszem umowy o pracę. Niezależnie od powyższego 
należy pamiętać, że powołanie do pełnienia funkcji członka zarządu 
nie prowadzi per se do powstania stosunku pracy pomiędzy spółką 
a członkiem zarządu, lecz wywołuje jedynie skutek w postaci zawią-
zania stosunku organizacyjnego. Nie ma przeszkód, aby stosunek or-
ganizacyjny wynikający z powołania był jedyną podstawą działalności 
członka zarządu. Zawarcie umowy o pracę albo umowy cywilnopraw-
nej ma charakter fakultatywny i może służyć do realizacji interesów 
zarówno spółki, jak też członka zarządu.
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Trend na rynku pracy  
– wizerunek sportowców i sponsoring

Trend on the labour market  
– image of athletes and sponsorship

Artykuł zawiera charakterystykę głównych elementów pro-
cesu kształtowania wizerunku i jego znaczenia na współczesnym 
rynku pracy. Porusza także zagadnienie wpływu sponsoringu na 
kreowanie wizerunku sportowców. Autorka analizuje różne ele-
menty wpływające na fakt postrzegania człowieka przez inne osoby 
oraz firmy. Przedstawione zostaną rodzaje wizerunku, taktyki ma-
jące na celu kształtowanie odpowiedniego wizerunku potencjalnego 
pracownika na rynku pracy celem poprawy jego szans, możliwości 
i sytuacji. We fragmencie poświęconym sponsoringowi w sporcie 
omówiono tzw. łańcuch pozytywnych skojarzeń. Pojawiła się także  
etymologia słowa i jego cechy charakterystyczne.

Słowa kluczowe: firma, media, rynek, sponsoring, wizerunek.

The article contains the characteristics of the main elements of 
the image shaping process and its significance in the contemporary la-
bor market. It also addresses the issue of the impact of sponsorship on 
creating the image of athletes. The author analyzes various elements 
affecting the perception of people by other people and companies. 
Various types of image will be presented, tactics aimed at shaping the 
appropriate image of a potential employee on the labour market in 
order to improve his chances, opportunities and situation. In the frag-
ment devoted to sponsorship in sport, the so-called chain of positive 
associations. The etymology of the word and its characteristics also 
appeared.
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Wstęp

Wiele firm odwołuje się w swych działaniach reklamowych do 
wizerunku sportowców, nawet małe i średnie przedsiębiorstwa. Ma 
to na celu przyciąganie uwagi nabywców, wzmocnienie wizerunku 
marki, wiarygodności przekazu reklamowego oraz stopnia jego za-
pamiętania. Najlepiej skoncentrować się na określonych markach 
i dostosować wizerunek marki produktu do wizerunku sporowca. 
Koncepcja ambasadorów marki sprowadza się do kojarzenia mar-
ki ze znanym i lubianym sportowcem osiągającym sukcesy. Firmy 
prowadzą także tzw. marketing szeptany, czyli w swoim środowisku 
rekomendują własną markę (Sznajder 2008: 31, 34, 36-37). 

Kreowanie wizerunku sportowców

Wizerunek to najlepsza reklama osoby. Podlega on regułom 
marketingowym. Działalność osoby publicznej wymaga sukcesów, 
dlatego wokół osób medialnych buduje się wielkie kampanie pro-
mocyjne. Istotna jest ich osobowość. Media szukają osób medial-
nych, telegenicznych, przyciągających barwnością języka i replik 
słownych. Osoba publiczna musi być medialna, aby osiągnąć ocze-
kiwane wrażenie, które ustala jego miejsce w świecie. Posługuje 
się ona marketingiem medialnym, czyli wiedzą i umiejętnościami 
konstruowania wizerunku człowieka wyróżniającego się w mediach 
(Drzycimski 2000: 33-34, 36, 38). 

Wyróżniamy następujące rodzaje wizerunku (Cenker 2002: 46):
• pozytywny kontra negatywny;
• silny (wyraźnie określone miejsce w świadomości otoczenia) 

kontra nijaki – słaby;
• własny (sposób postrzegania przez samego siebie) kontra 

obcy (wyobrażenie otoczenia);
•  aktualny kontra planowany.
Argyle wymienia 10 kodów prezentacyjnych wraz z ich znacze-

niami. Mają one decydujący wpływ na postrzeganie osób publicz-
nych, w tym sportowców. Są to (Ociepka 2002: 21-22):

1. Kontakt fizyczny (kogo i kiedy dotykamy);
2. Dystans (proksemika – odległość dzieląca nas od drugiego 

człowieka);
3. Orientacja (umiejscowienie względem innych osób);
4. Wygląd zewnętrzny (czynniki poddające się kontroli i nie-

zależne);
5. Kiwanie głową (związane z interakcjami);
6. Wyraz twarzy (mimika);
7. Gesty (kinezjetyka);
8. Postawa;
9. Ruch oka i kontakt wzrokowy;

10. Elementy niewerbalne.
Znaczenie mają również aspekty mowy takie jak kody prozodycz-

ne (akcent toniczny, intonacje) oraz kody parajęzykowe (głośność, ton, 
akcent). Prasa jest istotnym narzędziem wpływającym na kreowanie 
wizerunku. Dziennikarze pełnią funkcję tzw. gatekeeperów (decydują 
o tym co pojawi się w gazecie) (Musiałowska 2005: 62). Do stwo-
rzenia wiarygodnego wizerunku konieczne są badania opinii publicz-
nej. Ważny jest również własny, spójny styl. Należy konsekwentnie 
tworzyć swój autorytet, opanować nerwowość, być pewnym siebie 
i kreatywnym. W powstawaniu wizerunku biorą udział producenci 
wizerunku, jego odbiorcy, firmy medialne (nośniki wizerunku) oraz 
osoby, których wizerunek się tworzy. Powstanie wizerunku jest rezul-
tatem rozpowszechnienia informacji o osobie przez wyspecjalizowane 
agencje czy dziennikarzy.
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Pendray sformułował 10 zasad składających się na sukces 
w kreowaniu własnego wizerunku, nie tylko u sportowców, ale 
w przypadku każdego człowieka, który chce być pozytywnie postrze-
gany przez otoczenie. Są to (Ociepka 2002: 26, 28-29, 35):

1. Im lepiej Cię znają, tym bardziej Cię lubią (osoby popularne, 
często widoczne mają większe szanse na wywarcie pozytyw-
nego wizerunku);

2. Zmieniaj się (każdy ma prawo do zmian poglądów oraz wy-
glądu zewnętrznego, osoby, które się zmieniają są bardziej 
wiarygodne);

3. Popieraj słowa czynami (same deklaracje nie wystarczą, na 
pozytywny wizerunek wpływają działania i ich widoczne re-
zultaty);

4. Nie ustawaj w dobrych uczynkach (warto przypominać o so-
bie w dobrym kontekście);

5. Zawsze mów prawdę (nawet jedno niewinne kłamstwo 
może zniszczyć wizerunek, na który pracowało się przez 
wiele lat);

6. Popieraj pieniądze własnym zaangażowaniem (lepiej jest 
dać mniej a ze szczerego serca, niż robić to na pokaz);

7. Uwzględniaj preferencje ludzkiej zbiorowości (przekładaj 
interesy zbiorowe nad partykularne);

8. Mów o innych (nie musisz być zawsze w centrum zaintere-
sowania);

9. Nie wybieraj łatwych rozwiązań (ich rezultaty mogą być 
krótkotrwałe).

Nie tylko media kształtują wizerunek człowieka. Ważna jest 
także umiejętność autoprezentacji. Oczywiście pojawia się problem 
zróżnicowanej publiczności. Wówczas człowiek chce wywrzeć od-
mienne wrażenie na dwóch lub większej liczbie różnych osób biorą-
cych udział w tej samej interakcji społecznej. Dlatego tak ważna jest 
znajomość określonych taktyk atrybucyjnych bądź repudiacyjnych.

Najważniejsze metody to (Leary 2007: 30-49): opisywanie sie-
bie (selektywne ujawnianie informacji o sobie, ich odpowiednie 
redagowanie tak, aby były zgodne z zamierzonym wizerunkiem); 
wyrażanie postaw (demonstrując daną postawę jednostka przeka-
zuje określony wizerunek swojej osoby); publiczne atrybucje (tłu-
maczenie swoich osiągnięć / porażek, usprawiedliwianie się, upa-
trywanie źródeł niepowodzeń w działaniach zewnętrznych niezależ-
nych od człowieka np. zjawiska atmosferyczne, są to tzw. atrybucje 
obronne); pamięć i zapominanie (tzw. pamięciowe manipulacje, 
pamiętamy / zapominamy to, co nam odpowiada i pasuje do na-
szego wizerunku); zachowania niewerbalne (prezentowanie emo-
cji, wygląd zewnętrzny – ubiór, atrakcyjność fizyczna, gesty i sposób 
porozumiewania się); kontakty społeczne (człowieka można poznać 
po tym z kim się spotyka, występuje tutaj zjawisko „pławienia się 
w odbitym blasku” – podkreślania związku z drużyną sportową 
odnoszącą sukcesy itp. oraz tzw. usuwanie się z cienia porażki, od 
tych, którzy stracili dobrą reputację. Warto również zwrócić uwagę 
na tzw. polerowanie i retuszowanie. Pierwsze polega na wyolbrzy-
mianiu pozytywnych cech osób, z którymi mamy związek, a drugie 
na minimalizowaniu złych. W obrębie danej metody pojawia się 
także efekt „psst”, który polega na kojarzeniu dobrych wiadomości, 
a unikaniu złych); konformizm i uleganie; otoczenie (w jego ramach 
wyróżniamy trzy elementy służące do manipulowania wizerunkiem, 

do których należą: – dekoracje czyli stałe i zmienne cechy otoczenia 
np. styl umeblowania, powierzchnia pomieszczenia, wykończenie, 
kolorystyka), – rekwizyty czyli przenośne, wymienne elementy oto-
czenia), – oświetlenie; inne taktyki m.in. sport i ćwiczenia fizyczne 
(każda dyscyplina sportowa niesie ze sobą określone stereotypy, 
uprawiając dany sport kreujemy określone wrażenie).

Firmy zajmujące się kreowaniem wizerunku prowadzą bada-
nia, na podstawie których można sprawdzić jak odbiorcy postrzegają 
daną osobę / instytucję. Uwzględniając kwestionariusze oraz rozmo-
wy badane są następujące aspekty (Ali 2002: 18-19): obecny wize-
runek; wizerunek zamierzony; wymagane działania, aby osiągnąć 
cel; koszty działań; kto odpowiada za poszczególne etapy; początek 
i koniec działań. W międzyczasie należy sporządzić plan, określający 
złe strony i metody, które mają je wyeliminować.

Na wizerunek sporowców ma wpływ rola, jaką przyjmują me-
dia. Inaczej będzie wyglądał tekst w stylu urzędniczo-eksperckim 
(wiarygodny, profesjonalny), adresowany do zwykłego człowie-
ka (emocjonalizacja wypowiedzi) czy mający na celu kreowanie 
celebryty. Ten ostatni sposób dominuje w gazetach popularnych, 
również w dziennikach. Najczęściej w ten sposób pisze się o spor-
towcach. Czasami pojawia się pierwsza opcja w sformułowaniach ta-
kich jak transfer zawodników (Bralczyk, Wasilewski 2008: 380-382). 
W publikacjach prasowych pojawia się tzw. dekalog gwiazdy sportu 
autorstwa Sebastiana Bartosika z Agencji Sport PR. Obejmuje on 
10 najważniejszych zasad, które powinien przestrzegać sportowiec, 
jeśli chce mieć dobry wizerunek. Są to: neutralny wizerunek równy 
jest brakowi wizerunku, trzeba być wyrazistym, charakterystycznym; 
należy rozpocząć budowanie pozytywnego wizerunku jeszcze przed 
nadejściem sukcesu; przyjazne nastawienie do mediów, ponieważ 
mają one decydujący wpływ na opinię publiczną; ważna jest orygi-
nalność i rozpoznawalność; wizerunek buduje się wieloma sposoba-
mi poprzez codzienne zachowanie, kontakty z prasą, akcje społeczne 
itp.; współpraca z trenerami, działaczami przy budowie wizerunku; 
wskazany jest patos przy budowaniu wizerunku klubu; staranność 
w wyborze sponsorów; wizerunek zdobyty podczas kariery pomaga 
po jej zakończeniu; jeden błąd może zniszczyć długoletnie wysiłki, 
ważna jest pomoc profesjonalistów od budowania wizerunku.

Pozytywny wizerunek można osiągnąć przez dobrą reklamę, 
odpowiednich sponsorów, przyjazne relacje z mediami, lobbing, 
troskę o środowisko naturalne. Czynniki kreujące wizerunek mogą 
mieć różne formy np. artykuł, wywiad, ogłoszenie, konferencja pra-
sowa, film, audycja radiowa czy spotkanie (Ozierańska 2004: 63).

Sponsoring w sporcie

W obszarze kreowania wizerunku sportowców ważne znacze-
nie ma kwestia sponsorowania sportu / sportowców. Polega to na 
transferze dobrej opinii sportowca na markę sponsora. Źródła efek-
tywności takiego działania można upatrywać w fakcie, że sport wy-
zwala emocje, które powodują szybsze tworzenie skojarzeń i lepsze 
zapamiętywanie. Masowość bądź elitarność poszczególnych dyscy-
plin pozwala trafić do grupy docelowej. Kolejnymi zaletami są: tani 
sposób dotarcia do odbiorcy w porównaniu z reklamami oraz szeroki 
zakres oddziaływania. Wśród technik sponsorowania warto wymie-
nić: wykorzystanie nazwisk, podobizn, zdjęć, głosu, uczestniczenie 
w imprezach sportowych, konferencjach prasowych, umieszczanie 
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traktu sponsorskiego albo reklamy rekomendującej. Wyróżnia się 
następujące etapy tworzenia długofalowej koncesji sponsoringu: 
określenie celów komunikacyjnych, jakie sponsor chce osiągnąć; 
sformułowanie treści, które mają być rozpowszechniane; wybranie 
grupy docelowej; opracowanie strategii; wybór sponsorowanego; 
określenie kosztów; działania sponsorskie; ocena.

Można dokonać podziału sponsoringu według dziedziny, w któ-
rej sponsor lokuje swoje działania: sponsoring sportu, kultury, na-
uki, ekologii; według czasu trwania powiązań: jednorazowy, długo-
falowy a także według liczny sponsorów: wyłączny, ko-sponsoring, 
dominujący (Cenker 2002: 184-187). Wraz z rozwojem sponsoringu 
sportowego pojawiają się również problemy prawne. Toczą się spo-
ry między sportowcami a firmami o prawo do korzystania z wize-
runku. W Polsce wiążący w tej materii jest art. 33 ust. 2 Ustawy 
o sporcie kwalifikowanym z dnia 29.07.2005 roku. Ustanawia on, 
że rozpowszechnianie wizerunku sportowca w stroju reprezentacji 
jest możliwe tylko na podstawie zgody wyrażonej przez zawodnika.

Podsumowanie

Powyższy artykuł ukazał znaczenie prasy sportowej we współ-
czesnej Polsce a także wpływ sponsoringu na wizerunek sportow-
ców. Można zaryzykować tezę, że sportowiec istnieje tak długo, jak 
piszą o nim media oraz interesują się nim sponsorzy.
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nazw sponsora na stadionie, przy numerach zawodników czy rekla-
ma trykotowa. Czasami pojawia się ryzyko związane z transferem na 
sponsora nieudanych wyników sportowych sponsorowanego.
Rysunek 1. Łańcuch pozytywnych skojarzeń

  dobre widowisko     sukces sponsora     sukces sponsorowanego    
                              sukces sponsora     dobra opinia o nim

Źródło: http://public-relations.eprace.edu.pl/508,Dzialania_sponsoringo-
we.html [22.08.2019].

Wizerunek sportowca ma wzmacniać produkt, który on rekla-
muje i dodawać mu autentyczności. Coraz popularniejszy jest tzw. 
sportowy sponsoring, czyli związek sportu i biznesu. Według fa-
chowców to najszybszy i najtańszy sposób dotarcia do klienta. Uzna-
je się, że sponsoring to zwykła transakcja handlowa. Firma kupuje 
prawa do wizerunku sportowca i kreuje swój produkt powołując się 
na jego rekomendację.

Wykorzystanie wizerunku osoby sławnej sprawia, że sponsor 
uzyskuje sympatię przez pokazywanie się z osobą wzbudzającą sym-
patię. Pokazanie produktu w sąsiedztwie tej osoby powoduje, że 
produkt wydaje się lepszy. Celem działalności sponsorskiej jest osią-
gnięcie rozgłosu, poinformowanie opinii publicznej o firmie sponso-
ra. Sukcesy sportowców przenoszą się na wizerunek firmy. Nie jest 
tutaj konieczna zbieżność dziedzin aktywności sponsora i sponso-
rowanego, ale jest to korzystne. Niemniej jeżeli image osoby spon-
sorowanej odbiega od wizerunku sponsora, może to spowodować 
utratę spójności wizerunku firmy (Cenker 2002: 176, 181).

Rysunek 2. Transfer wizerunku w wyniku działań sponsorskich

wizerunek pożądany firmy

wizerunek sponsorowanego

wizerunek obecny firmy

Źródło: (Cenker 2002: 178).

Słowo sponsor pojawiło się w języku angielskim w XIX wieku na 
łamach powieści. Jest pochodzenia łacińskiego i w języku angielskim 
znaczy patron, dobry ojciec. Pierwszym ważnym sponsorem był Sir 
Thomas Lipton, założyciel kompanii herbacianej. Sponsorował Or-
kiestrę Symfoniczną w 1931 roku (Ozierańska 2004: 69). Na płasz-
czyźnie sportowej sponsoring po raz pierwszy pojawił się w sporcie 
przy okazji Igrzysk Olimpijskich w Sztokholmie w 1912 roku, kiedy 
to sportowcy wyrazili zgodę na fotografowanie ich wyłącznie przez 
firmę Kodak. Na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 1924 roku po-
jawiły się reklamy na stadionie olimpijskim. Z pierwszymi w pełni 
finansowanymi przez sponsorów Igrzyskami Olimpijskimi mieliśmy 
do czynienia w Los Angeles w 1984 roku. Dla firm najlepsze jest 
wspieranie młodego zawodnika w osiągnięciu szczytu sportowej 
kariery. Ma to wpływ na pozytywny wizerunek nie tylko sponso-
rowanego, ale i sponsora. Współpraca może przybrać formę kon-
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