




Normy społeczne, prawne
i moralne – ewolucja i trwanie
Social, legal and moral standards 
- evolution and persistence
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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!

www.kwartalnikrsk.pl
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Od redakcji

Słowo wstępne

Normy społeczne są niezbędne do należytej egzystencji społeczeństwa. W obrębie kultury istnieje kilka syste mów 
normatywnych, spośród których najbardziej znanymi są normy prawne oraz normy moralne. Na przestrzeni wieków normy 
te ewoluowały budząc w różnych grupach społecznych dylematy i kontrowersje. W obecnym nu merze autorzy poruszali 
kwestie norm podchodząc do tych obszarów w sposób interdyscyplinarny. 

Aneta Skorek i Renata Włodarczyk przygotowały artykuł pt. „Analiza funkcjonalności Systemu Ekozarządzania i Audytu 
(EMAS) w organizacjach krajów europejskich i polskich”, w którym poruszają kwestie zainteresowania wprowadzeniem tego 
systemu w organizacjach, podstawowe założenia systemu oraz powiązanie z normą ISO
14001 w aspekcie niezaprzeczalnych korzyści, jakie niesie ze sobą jego wprowadzenie. Julia Dąbek jest autorką artykułu pt. 
„Normy etycznego postępo wania w zawodzie adwokata”, w którym przedstawia problem uregulowań etycznych w zawodach 
zaufania pu blicznego. Paulina Żarnowska-Grabarz w artykule pt. „Prowokacja dziennikarska w ujęciu polskiego prawa karnego 
na tle orzecznictwa europejskiego” poruszyła temat prowokacji dziennikarskiej z perspektywy prawa karnego, rozważając 
możliwe podstawy usprawiedliwienia w świetle prawa karnego uciekania się przez dziennikarzy do tej metody, komentując 
to zagadnienie jednocześnie z perspektywy praktyki orzeczniczej polskiej oraz europejskiej. Dagmara Dragan w artykule pt. 
„Status prawny cudzoziemców w Polsce” analizowała elementy składające się na status prawny cudzoziemców w Polsce, 
w szczególności prawa do wjazdu i przebywania na terytorium RP, a także prawa do ochrony ze strony państwa. Justyna 
Świerczek w artykule pt. „Etyka procesu legislacyjnego” zajęła się omówieniem zasad prawidłowej legislacji, których treść 
wynika z klauzuli generalnej, jaką jest zasada demokratycznego państwa prawa, wywiedziona z artykułu 2 Konstytucji RP. 
Oliwia Tybor w artykule pt. „Normy etyczne a rozwój współczesnej medycyny” porusza kwestię regulacji klauzuli sumienia, 
zastanawiając się czy może mieć ona charakter absolutny i zawierać ograniczenia, celem zachowania kompromisu pomiędzy 
dobrem człowieka, a zasadami moralnymi lekarza.

Kamila Zelga w artykule pt. „Coaching jako skuteczna forma rozwoju pracowników” omawia zagadnienie coachingu 
w kontekście jego skuteczności odnoszącej się do rozwoju pracowników, gwarantującego kadrze pracowniczej optymalne 
tempo wzrostu oraz przełomowe efekty w zakresie uruchamiania własnego potencjału. Daniel Lubowiecki w artykule pt. 
„Przygotowanie pod miotów wykonujących usługi publiczne do kontaktu z osobami niesłyszącymi w świetle założeń Ustawy 
o języku migowym i innych środkach komunikowania się” analizuje uregulowanie sytuacji prawnej osób posługujących się 
językiem migowym oraz próbuje ocenić, czy wejście w życie tej ustawy wywarło realny wpływ na poprawę dostępności 
instytucji publicznych dla osób niesłyszących oraz w jakim stopniu podmioty zobowiązane dostosowały się do wymagań 
wynikających z przyjętych regulacji. Dawid Mielnik w artykule pt. „Ad orientem czy ad populum? Problem kierunku 
celebracji Mszy Świętej w przepisach mszalnych” analizuje problem współczesnej celebracji ad populum, stawiając sobie 
za cel udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy przed reformami liturgicznymi z drugiej połowy XX wieku w rycie rzymskim 
Kościoła katolickiego znano celebrację ad populum w takiej postaci, w jakiej jest ona praktykowana współcześnie. Karolina 
Lubas podejmuje tematykę norm moralnych w pracy, będącej ważnym elementem życia każdego człowieka, przedstawia 
badania przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej pt. „Wartości i normy” oraz analizuje je w artykule pt. 
„Normy społeczne jako niezbędnik życia każdego człowieka. Analiza problemu na przykładzie norm moralnych”. Urszula 
Opyrchał opisuje medytację jako praktykę pomocną w doskonaleniu rozpoznawania czynników mentalnych towarzyszących 
konkretnemu działaniu w swoim strumieniu umysłu – w artykule pt. „Etyczne działanie jako wolność od niezdrowych 
czynników mentalnych”. „Ro dzina w sytuacji wielokulturowości” to artykuł Ilony Bartochy, w którym podkreśla, że udział 
rodziny w procesach związanych z kontaktem wielokulturowym jest we współczesnym świecie nieodzowny i niemożliwy 
do uniknięcia. Tym samym analizuje ona kompetencje multikulturowe, jakie rodzina powinna posiadać, aby zgodnie 
funkcjonować w multikulturowej społeczności.

Paulina Niedopytalska przedstawia w artykule pt. „Tradycyjne małżeństwo czy nowoczesny związek part nerski? 
Współczesne postrzeganie alternatyw życia małżeńskiego przez młodych ludzi” przegląd zjawisk, które wpłynęły na mnogość 
rozwiązań dotyczących rodziny, przedstawia te alternatywy i ich charakterystykę, by w końcu oprzeć dane teoretyczne na 
wynikach własnych badań empirycznych, które pokazały nie do końca oczywiste, a przez to ciekawe wnioski, udowadniając, 
że uogólnienia i stereotypowe postrzeganie poszczególnych kategorii społecznych jest dalece nieuprawnione. Jan Kluza 
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w artykule pt. „Normy moralne jako element budujący normy sankcjonowane w prawie karnym – analiza zjawi ska na 
przykładzie przestępstwa kazirodztwa” porusza problematykę powiązań między normami etycznymi i normami prawa 
karnego – które ma za zadanie chronić szczególnie cenne, z punktu widzenia państwa i społeczeństwa, dobra prawne. 
Amanda Adamska i Piotr Olechowski w artykule pt. „Private enforcement of the European Union competition law” omawiają 
zagadnienia egze kwowania reguł konkurencji na drodze prywatnoprawnej przedstawiając rozwiązania przyjęte w tzw. 
Dyrektywie odszkodowawczej, które mają na celu ułatwienie oraz zwiększenie znaczenia prywatnoprawnego dochodzenia 
roszczeń na poziomie krajowym. W kolejnym artykule pt. „Aspekty prawne imprez masowych w Polsce w świetle literatury 
przedmiotu” Paulina Dobrowolska analizuje wybrane aspekty prawne związane ze stroną organizacyjną imprez o charakterze 
masowym, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo jako wartość najwyższą, a także na obowiązki organizatorów 
i uczestników imprez masowych, jak i warunki techniczno-organizacyjne. 

We współczesnej gospodarce światowej handel uważany jest za kluczowy czynnik wzrostu gospodarczego kraju. 
Ewelina Markowska i Daria Markowska w artykule pt. „Uwarunkowania prawno-gospodarcze rozwoju handlu między 
Polską i Włochami” ukazują uwarunkowania rozwoju handlu Polski z Włochami, podstawy prawne handlu obu krajów oraz 
analizują potencjał gospodarczy i konkurencyjność międzynarodową Polski i Włoch, jak i pozycję badanych krajów w handlu 
światowym. Katarzyna Turoń oraz Piotr Czech to autorzy artykułu pt. „Wyższy poziom CSR. Doskonalenie rozwiązań społecznej 
odpowiedzialności biznesu na przykładzie branży kuriersko-ekspresowo-pocztowej”, w któ rym przedstawili zaawansowaną 
formę CSR 2.0 jako możliwość ulepszania koncepcji odpowiedzialnego biznesu w odniesieniu do praktyk stosowanych w branży 
kuriersko-ekspresowo-pocztowej (KEP). Ewa Bitner w artykule pt. „Dylematy społecznej odpowiedzialności organizacji” 
prezentuje dylematy środowisk ekonomicznych w tym zakresie. Przedstawia społeczne aspekty działalności organizacji przed 
transformacją systemową w Polsce oraz w czasie transformacji i podejmuje próbę prezentacji społecznej odpowiedzialności: 
przedsiębiorstw rodzinnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz uczelni wyższych, wskazując możliwość dopracowania 
modelu społecznej odpowiedzialności organizacji. Ewelina Zioła-Kowalczyk jest autorką artykułu pt. „Analiza interesariuszy 
firmy – zasady metodyczne i studium przypadku”, w którym dokonuje charakterystyki teorii interesariuszy i procedury ich 
analizy w ujęciu stricte teoretycznym oraz na przykładzie mikroprzedsiębiorstwa z pogranicza branż kosmetycznej i medycznej, 
które wykorzystuje procedurę analizy interesariuszy w praktyce, czyniąc ją jedną z podstaw działań analitycznych kreujących 
w znacznej mierze strategię firmy. 

Dorota Chmielewska-Muciek w artykule pt. „Percepcja kultury organizacyjnej przez kierowników” prezentu je wyniki 
badań dotyczących postrzegania kultury organizacyjnej przez kierowników, których celem było zidentyfikowanie, czy istnieją 
różnice w percepcji wartości kulturowych ze względu na płeć, wykształcenie kierowników, szczebel zajmowany w hierarchii 
organizacyjnej oraz rozbieżności między zdiagnozowanym ogólnym obrazem kultury, a określonymi przez poszczególne 
grupy kierowników. Aldona Małgorzata Dereń i Jan Skonieczny to autorzy artykułu pt. „Tworzenie i zabezpieczanie zasobów 
intelektualnych a kultura organiza cyjna”. Przedstawiają w nim znaczenie zabezpieczenia wynalazków i wzorów oraz innych 
nowatorskich rozwią zań przedsiębiorstwa jako naturalnego procesu zamieniania idei w zasoby gospodarcze, posiadające 
rzeczywistą wartość rynkową. Anna Wołoszyn w artykule pt. „Doskonalenie zasobów ludzkich prowadzone w ramach polityki 
racjonalnego zatrudnienia” omawia zasadnicze kryteria, na których przedsiębiorstwo powinno koncentrować swoją uwagę 
i analizuje główne aspekty doskonalenia zasobów ludzkich prowadzonych w ramach polityki racjonalnego zatrudnienia 
we współczesnych przedsiębiorstwach. Tomasz Janik w artykule pt. „Różne oblicza zaangażowania na przykładzie 
wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016” prezentuje przykładowe określenia, pochodzące z różnych środowisk, by 
ukazać wieloaspektowość omawianego zagadnienia, proponuje definicję o charakterze uniwersalnym, która ma ułatwiać 
zrozumienie istoty zaangażowania oraz omawia wstępne wyniki badań zaangażowania wolontariuszy Światowych Dni 
Młodzieży z 2016 roku obrazujące wybrane aspekty zaangażowania. Agnieszka Rudnik w artykule pt. „Krajowy Fundusz 
Szkoleniowy formą pomocy publicznej” dokonuje analizy funkcjonowania i wykorzystania KFS, powołując się na dostępne 
ankiety i badania, wskazując wady i zalety, a także kierunki zmian w celu zwiększenia efektywności tej formy dofinansowania 
dla pracodawców w przyszłości.

Monika Chochla i Małgorzata Brzeska to autorki artykułu pt. „Zadowolenie z pracy – jak uniknąć wypalenia 
zawodowego, a zwiększyć szanse na doświadczanie zaangażowania w pracy?” przedstawiają zależności między 
zaangażowaniem w pracę i wypaleniem zawodowym. Opisują pozytywne skutki odczuwania satysfakcji w pracy 
i zaangażowania w nią oraz możliwości zapewnienia pracownikom odpowiedniej przestrzeni do samodzielnego rozwoju, 
w oparciu o model zasoby-wymogi pracy autorstwa E. Demerouti i innych badaczy. Autorką ostatniego artykułu pt. „Doradca 
i doradztwo zawodowe w opiniach osób bezrobotnych” jest Ewa Padechowicz-Rugała. Artykuł oscyluje wokół tematyki do-
radztwa zawodowego, które jest prowadzone w Urzędach Pracy oraz Klubach Integracji Społecznej. Autorka przedstawia 
w nim wyniki badań dotyczące opinii osób bezrobotnych na temat cech osobowościowych doradcy, jego postawy oraz 
metod, form i porad, które wykorzystuje w relacji z klientem.

Zapraszamy do lektury i dyskusji 
mgr Izabela Skorupa, CEO, Agencja Managerska VIP for You 

Redaktor tematyczny
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• realizację polityki ekologicznej Unii Europejskiej;
• promocję nieustannego doskonalenia działalności organi-

zacji;
• obiektywną ocenę i poprawę efektów działalności organi-

zacji dla środowiska;
• wymianę informacji oraz otwarty dialog między zaintereso-

wanymi stronami;
• aktywny angaż pracowników organizacji w działalność śro-

dowiskową. 

Z powyższych założeń wynika więc, że główną korzyścią wpro-
wadzenia normy europejskiej przez organizacje są potencjalne zyski 
ekonomiczne. Obniżenie kosztów i wzrost przychodów można osią-
gnąć, realizując konsekwentnie wcześniej wymienione cele. Przy-
kładowo, organizacja X sięgnęła po system EMAS dla korzyści eko-
nomicznych. Jednym z głównych celów środowiskowych organizacji 
X jest zmniejszanie strat w procesie dystrybucji. Każdy procent nie-
utraconej wody skutkuje zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej, 
a to oznacza, że koszty energii elektrycznej w organizacji X są niższe  
(Skorek 2016). 

Korelacja ISO 14001 z systemem EMAS

Wspomniana organizacja, X zanim sięgnęła jednak po system 
EMAS, w latach 2004-2008 opierała swoje działania prośrodowisko-
we tylko na Systemie Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 
(Skorek 2016). ISO 14001 to międzynarodowa norma dotycząca za-
rządzania środowiskowego, opublikowana po raz pierwszy w 1996 

Wstęp

Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej zrodziła się idea rejestrowania 
wszystkich przedsiębiorstw oraz instytucji przemysłowych dobrowol-
nie prowadzących działania prośrodowiskowe według jednolitych 
wymagań. W wyniku tego powstał zarys Systemu Ekozarządzania 
i Audytu (ang. Eco-Management and Audit Scheme). Pierwszy raz 
zasady jego funkcjonowania określono 23 czerwca 1993 roku w roz-
porządzeniu Rady EWG 1836/93 (Nowosielski, Spilka, Kania 2010). 
W 2001 roku wprowadzono zmiany w tymże rozporządzeniu, tzw. 
EMAS II (Marcinkowski, Huryń, Ostrowski, Szydłowski 2010). Do roz-
porządzenia włączono treść normy ISO 14001 – Systemy Zarządzania 
Środowiskowego (SZŚ), przez co członkiem systemu EMAS mogła już 
zostać każda jednostka organizacyjna, w tym szkoły czy instytucje 
użyteczności publicznej. Dnia 25 listopada 2009 roku miała ponowna 
aktualizacja (EMAS III). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku oficjalnie 
opublikowano 22 grudnia 2009 roku w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej Serii L Numer 342 Tom 52, przy czym weszło ono w życie 
z dniem 11 stycznia 2010 roku (Nowosielski, Spilka, Kania 2010).

Podstawowe założenia 
Systemu Ekozarządzania i Audytu

Według ostatniej aktualizacji do najważniejszych założeń syste-
mu EMAS można zaliczyć (Marcinkowski i inni 2010; Ejdys, Kobyliń-
ska, Lulewicz-Sas 2012):

Aneta Skorek, Renata Włodarczyk, Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska

Analiza funkcjonalności Systemu Ekozarządzania 
i Audytu (EMAS) w organizacjach
krajów europejskich i polskich

Analysis of Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) 
functionality in European and Polish organizations

Management of an organization in conformity with the System 
of the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) is one of the 
possibilities in the Euro pean Union to demonstrate that the busi-
ness is environment friendly. Reports in literature indicate that at the 
moment not many Euro pean organizations decide to register in the 
EMAS system. The article pre sents the reasons for the poor interest 
in the EMAS implementation as well as the basic assumptions of 
EMAS and its relation with ISO 14001 standard in terms of undenia-
ble benefits gained from the system application. The paper also pre-
sents an analysis of the currently registered European organizations in 
the EMAS system, with a particular mention of Polish organizations.

Keywords: environmental statement, ISO 14001, Eco-Manage-
ment and Audit Scheme, Environmental Management System. 

Zarządzanie organizacją według Systemu Ekozarządzania i Au-
dytu (EMAS) to jedna z możliwości w Unii Europejskiej na wykazanie 
swojej przyjaznej działalności dla środowiska. Jak wynika z doniesień 
literaturowych, na obecną chwilę niewiele organizacji europejskich 
decyduje się na rejestrację w systemie EMAS. W artykule przedsta-
wiono przyczyny słabego zainteresowania wprowadzeniem EMAS, 
podstawowe założenia systemu EMAS oraz powiązanie z normą ISO 
14001 w aspekcie niezaprzeczalnych korzyści, jakie niesie ze sobą 
wprowadzenie tegoż systemu. W ramach niniejszej pracy dokonano 
również analizy aktualnie zarejestrowanych organizacji krajów euro-
pejskich w systemie EMAS, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. 

Słowa kluczowe: deklaracja środowiskowa, ISO 14001, System Eko-
zarządzania i Audytu, System Zarządzania Środowiskowego.
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• papierze firmowym;
• tablicach informacyjnych;
• zaproszeniach;
• plakatach;
• czy pojazdach.

Ważnym aspektem wykorzystywania logo systemu EMAS są za-
kazy związane ze stosowaniem „na produktach lub ich opakowaniach 
lub w połączeniu z twierdzeniami porównawczymi dotyczącymi in-
nych działań i usług lub w sposób, który mógłby doprowadzić do po-
mylenia z oznakowaniem ekologicznym dla produktów” (Dz. Urz. UE 
L 342 2009: 8). Instrumentem promocji, poza logiem EMAS, jest też 
wpis organizacji do wspólnotowego rejestru EMAS (Pochyluk, Mac-
niak, Szymański 2005). W Polsce wpis do rejestru EMAS jest ważny 
przez okres trzech lat, a wykaz organizacji zarejestrowanych, zawie-
szonych bądź wykreślonych z systemu EMAS jest publicznie dostępny 
na rządowej stronie poświęconej Systemowi Ekozarządzania i Audytu 
(Ejdys, Kobylińska, Lulewicz-Sas 2012). Rejestr EMAS zawiera nastę-
pujące informacje (http://emas.gdos.gov.pl 2016):

• numer w rejestrze EMAS;
• nazwę organizacji;
• nazwę i adres obiektu;
• datę rejestracji;
• datę najnowszej aktualizacji deklaracji środowiskowej;
• datę walidacji;
• datę weryfikacji;
• uwagi. 

Procedura wdrożenia normy europejskiej jest wieloetapowa. 
Elementy niezbędne do zarejestrowania organizacji w systemie 
EMAS przedstawiono w uproszczonej formie na rysunku 1 (No-
wosielski, Spilka, Kania 2010). W etapie pierwszym dany kandydat 
do systemu EMAS musi przeprowadzić przegląd środowiskowy. Prze-
gląd środowiskowy „oznacza wstępną kompleksową analizę aspek-
tów środowiskowych, wpływu na środowisko i efektów działalności 
środowiskowej związanych z działalnością, produktami i usługami” 
(Dz. Urz. UE L 342 2009:4). Kolejnym etapem jest stworzenie efek-
tywnego Systemu Zarządzania Środowiskowego. Pod pojęciem 
„efektywny” rozumie się taki System Zarządzania Środowiskowego, 
który uwzględnia wyniki przeglądu środowiskowego, nastawiony 
jest na realizację założeń polityki środowiskowej i bierze pod uwagę 
najkorzystniejsze praktyki zarządzania aspektami środowiskowymi. 
Do opracowania „efektywnego” Systemu Zarządzania Środowisko-
wego stosuje się jedną z koncepcji zarządzania – cykl Deminga, 
oparty na strukturze czterofazowej, tj. Planuj – Wykonaj – Sprawdź 
– Działaj. Następnym etapem jest przeprowadzenie wewnętrznego 
auditu środowiskowego przez niezależnego audytora (Dz. Urz. UE 
L 342 2009). Audit środowiskowy ma na celu „ocenę stosowanego 
Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz zgodności z polityką śro-
dowiskową i programem środowiskowym organizacji, w tym zgod-
ności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi dotyczący-
mi środowiska” (Dz. Urz. UE L 342 2009: 4). Następnie kandydująca 
do systemu EMAS organizacja zobowiązana jest do sporządzenia 
deklaracji środowiskowej. Po wypełnieniu tego wymogu akredy-
towany lub licencjonowany weryfikator środowiskowy weryfikuje 
poprawność wcześniejszych procedur rejestracji w systemie EMAS, 

roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ang. Inter-
national Organization for Standarization) (Ejdys, Kobylińska, Lule-
wicz-Sas 2012). Pierwsza aktualizacja normy ISO 14001 miała miejsce  
w 2004 roku, natomiast kolejna w roku 2015 (http://eko-net.pl/ 
2016). Do momentu integracji ISO 14001 z systemem EMAS cechą 
wyróżniającą ISO 14001 była ogólnodostępność. Oznaczało to, że 
każda organizacja (niezależnie od profilu działalności), która chciała 
realizować działania prośrodowiskowe, mogła ubiegać się o przyzna-
nie certyfikatu ISO 14001. W przypadku systemu EMAS jedynymi or-
ganizacjami, które mogły realizować działania prośrodowiskowe, były 
organizacje przemysłowe i produkcyjne (Nowosielski, Spilka, Kania 
2010). Odkąd w 2001 roku włączono normę ISO 14001 do systemu 
EMAS, różnica między nimi ma jedynie charakter czysto formalny. 
W praktyce przekłada się to na obowiązek publikowania deklaracji 
środowiskowej (Pochyluk, Macniak, Szymański 2005). Deklaracja 
środowiskowa to dokument, który ma informować społeczeństwo 
oraz inne zainteresowane strony o poczynionych przez organizacje 
działaniach na rzecz ochrony środowiska. Publikacja deklaracji śro-
dowiskowej umożliwia ponadto budowanie pozytywnego wizerunku 
organizacji pośród klientów, personelu, dostawców, podwykonaw-
ców oraz innych zainteresowanych jednostek. Deklaracja środowiska 
powinna być napisana w jasny i zwięzły sposób. Aktualnie nie ma 
żadnych ograniczeń co do jej długości. Zakłada się, że nawet krót-
ka deklaracja środowiskowa może przekazać czytelnikowi wszystkie 
wymagane informacje. Każda organizacja zarejestrowana w systemie 
EMAS ma coroczny obowiązek publikowania aktualizacji deklaracji 
środowiskowej (Pochyluk i inni 2005). Organizacje, których zarządza-
nie opiera się na systemie EMAS, w odróżnieniu od ISO 14001, muszą 
także przykładać większą wagę do zgodności z aktami prawnymi. Wy-
nika to z angażowania się organów administracji publicznej (Pochyluk, 
Macniak, Szymański 2005). W przypadku Polski, system EMAS tworzą 
(http://emas.gdos.gov.pl 2016):

• Minister właściwy do spraw ochrony środowiska;
• Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
• Polskie Centrum Akredytacji.

W ramach kompetencji organów administracji publicznej 
leży kontrola nad wywiązywaniem się z określonych wymagań 
prawnych. Organy administracji publicznej wpływają na decyzje 
o rejestracji, ewentualnym zawieszeniu albo wykreśleniu organizacji  
z rejestru. Uzyskanie rejestracji przez daną organizację można więc 
traktować za wywiązanie się w większym stopniu z regulacji prawnych 
(Pochyluk, Macniak, Szymański 2005). System EMAS, w przeciwień-
stwie do Systemu Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 
14001, posiada swoje identyfikowalne logo. Prawo do jego stosowa-
nia mają tylko i wyłącznie zarejestrowane organizacje (Nowosielski, 
Spilka, Kania 2010; Ejdys, Kobylińska, Lulewicz-Sas 2012). Logo EMAS 
ma spełniać następujące funkcje: podnoszenia świadomości systemu 
EMAS w społeczeństwie, świadczenia o wiarygodności i rzetelności 
informacji przekazywanych przez organizacje oraz wskazywania ich 
zaangażowania w procesie ulepszania rezultatów działalności środo-
wiskowej (Ejdys, Kobylińska, Lulewicz-Sas 2012). Organizacja może 
wykorzystywać logo EMAS w celach promocyjnych. W związku z tym 
organizacja, która uzyskała przywilej wykorzystania logo EMAS, może 
umieszczać je na (Nowosielski, Spilka, Kania 2010):

• stronie internetowej firmy;
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pomniejszyć o trzydzieści brytyjskich organizacji, jeżeli nie zostanie 
podtrzymana taka współpraca UE jak z Norwegią. Przewidując ne-
gatywny scenariusz, pojawiają się dodatkowe wątpliwości na temat 
tego, co zrobią brytyjskie organizacje z systemem EMAS: czy oprą 
działania prośrodowiskowe tylko i wyłącznie na międzynarodowej 
normie ISO 14001, czy też rząd brytyjski opracuje krajową normę 
w zakresie zarządzania środowiskowego. Należy przypomnieć, że 
latach 1992-1997 istniała już norma British Standards 7750, któ-
ra stała się prekursorem sformalizowanych Systemów Zarządzania 
Środowiskowego na świecie (Ejdys, Kobylińska, Lulewicz-Sas 2012).

Tabela 1. Alfabetyczny wykaz państw z sumaryczną liczbą organizacji 
zarejestrowanych w systemie EMAS oraz liczbą weryfikatorów środowisko-
wych systemu EMAS

Nazwa państwa Liczba organizacji  
w systemie EMAS

Liczba weryfikatorów 
środowiskowych 
systemu EMAS

Austria 287 11
Belgia 73 4

Bułgaria 7 0
Chorwacja 0 0

Cypr 17 1
Czechy 20 4
Dania 29 3

Estonia 6 2
Finlandia 4 2
Francja 32 3
Grecja 37 8

Hiszpania 897 12
Holandia 3 5
Irlandia 2 0
Litwa 4 1

Luksemburg 0 1
Łotwa 0 1
Malta 1 0

Niemcy 1 165 297
Norwegia 15 5

Polska 70 16
Portugalia 47 6
Rumunia 10 5
Słowacja 3 1
Słowenia 8 1
Szwecja 19 13
Węgry 22 3

Wielka Brytania 30 12
Włochy 946 18

Źródło: http://ec.europa.eu 2016 [29.07.2016].

Analizując liczbę organizacji zarejestrowanych w systemie 
EMAS w pozostałych państwach członkowskich UE, należy zauwa-
żyć znaczną rozbieżność. Dominującym krajem pod względem 
tego kryterium, co nie dziwi, są Niemcy – jeden z liderów w świa-
towej gospodarce, które posiadają aż 1 165 organizacji w EMAS. 
We wspólnotowym rejestrze EMAS wyróżniają się również kraje 
śródziemnomorskie: Włochy z liczbą organizacji 946 oraz Hiszpa-
nia – 897. Z liczbą organizacji w systemie EMAS ściśle powiązana 
jest liczba weryfikatorów środowiskowych w danych państwach 
UE. Pod pojęciem weryfikatora środowiskowego rozumie się „jed-

a także poddaje walidacji deklarację środowiskową (Nowosielski, 
Spilka, Kania 2010). Ostatnim etapem jest złożenie wniosku o reje-
strację i rejestracja w systemie EMAS dokonywana przez Generalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska (http://emas.gdos.gov.pl 2016). 

Rysunek 1. Procedura rejestracji w systemie EMAS

Źródło: opracowano na podstawie: http://emas.gdos.gov.pl [29.07.2016].

Procedura przedstawiona na rysunku 1 może być przyśpieszona 
w przypadku gdy organizacja wcześniej wdrożyła normę ISO 14001. 
Warunkiem jest jednak posiadanie certyfikatu wydanego przez jed-
nostkę certyfikującą, która posiada akredytację potwierdzoną przez 
Komisję Europejską. Wówczas znaczna część wymagań jest już speł-
niona, więc akredytowany lub licencjonowany weryfikator środowi-
skowy będzie musiał sprawdzić tylko dodatkowe elementy wymagane 
przez system EMAS (Pochyluk, Macniak, Szymański 2005).

Analiza funkcjonalności Systemu Ekozarządzania
 i Audytu (EMAS) w Europie i w Polsce

Wykaz wszystkich europejskich organizacji zarejestrowanych 
w systemie EMAS można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej 
Komisji Europejskiej – www.ec.europa.eu, w zakładce pod tytułem 
„Środowisko”. Zawarte w niej wszelkie dane publikowane są tylko 
i wyłącznie w języku angielskim. W pozostałej części artykułu,prze-
tłumaczono część tych danych na język polski. Wykorzystując dane 
liczbowe, opracowano tabele obrazujące aktualną sytuację w re-
jestrze EMAS. Do dnia 29 lipca 2016 roku w systemie EMAS zare-
jestrowano łącznie 3 754 organizacje (http://ec.europa.eu 2016). 
Dokładny wykaz państw europejskich z sumaryczną liczbą organi-
zacji w systemie EMAS przedstawiono w tabeli 1. Należy zwrócić 
uwagę, że wśród łącznej liczby organizacji znajduje się Norwegia 
i Wielka Brytania. W przypadku Norwegii sprawa rejestrowania 
organizacji w systemie EMAS ma charakter ekonomiczny. Unia 
Europejska (UE) ze względu na ścisłą więź gospodarczą utrzymuje 
przyjazne stosunki z Norwegią, które przynoszą wymierne korzyści 
obydwu stronom. Norwegia, jako jedyne państwo spoza UE, uzyska-
ła aprobatę na możliwość korzystania z systemu EMAS. Przypadek 
Wielkiej Brytanii jest zupełnie inny i pozostawia na obecną chwilę 
wiele pytań. Wielka Brytania dołączyła do UE w 1973 roku, jednak 
w wyniku referendum w 2016 roku obywatele tego kraju zdecy-
dowali o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (tzw. brexit). 
Łączna liczba organizacji w EMAS może się więc w najbliższym czasie 
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Handlowo-Usługowa „KAZ” Kazimierz, Andrzej, Zbigniew Dawiccy 
Spółka Jawna1; Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.; 
RAFAKO S.A.; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach; Bombardier Transportation Polska Spółka 
z o.o. oraz Dolina Nidy Sp. z o.o.) (http://emas.gdos.gov.pl 2016). Na 
przykładzie Polski, widać więc, że wcześniejsze usprawiedliwienie 
Chorwacji datą dołączenia do UE, nie może być żadnym kluczowym 
argumentem. Szczegółową liczbę organizacji, która w kolejnych la-
tach 2008-2016 dołącza w Polsce do systemu EMAS pokazano w ta-
beli 2. 

Tabela 2. Liczba kolejnych organizacji zarejestrowanych w systemie 
EMAS w Polsce w latach 2008-2016 

Rok Liczba organizacji, która dołączyła 
do systemu EMAS

2008 7
2009 4
2010 4
2011 8
2012 10
2013 7
2014 3
2015 16
2016 10

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://emas.gdos.gov.pl 
[29.07.2016].

W kontekście danych zawartych w tabeli 2, na wykresie 1 
przedstawiono sumaryczną liczbę organizacji w systemie EMAS 
w Polsce w latach 2005-2016, pomijając zawieszone bądź wykre-
ślone w kolejnych latach organizacje. Analizując wykres 1, można 
zaobserwować systematyczny wzrost liczby polskich organizacji 
w EMAS. Wyraźny skok liczby tych organizacji miał miejsce w 2015 
roku, ponieważ aż 13 organizacji, które dołączyły w ubiegłym roku, 
wpisano po 11 sierpnia 2015 roku (http://emas.gdos.gov.pl 2016), 
można optymistycznie patrzeć na uzyskany do dnia 29 lipca 2016 
roku wynik 10 nowych organizacji i liczyć, że w kolejnych miesiącach 
pojawią się nowi kandydaci do systemu EMAS. 

Wykres 1. Sumaryczna liczba organizacji w systemie EMAS w Polsce 
w latach 2005-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://emas.gdos.gov.pl 
[29.07.2016].

1 Organizacja Spółka Handlowo-Usługowa „KAZ” Kazimierz, Andrzej, Zbi-
gniew Dawiccy Spółka Jawna została wykreślona z rejestru EMAS dnia 3 
czerwca 2011 roku. 

nostkę oceniającą zgodność, określoną w rozporządzeniu (WE) nr 
765/2008, lub dowolny związek lub grupę takich jednostek, które 
uzyskały akredytację zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) 
nr 1221/2009” (Dz. Urz. UE L 342 2009: 5) oraz „każdą osobę fi-
zyczną lub prawną albo każdy związek lub grupę takich osób, które 
otrzymały licencję na dokonywanie weryfikacji i walidacji zgodnie 
z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1221/2009” (Dz. Urz. UE L 342 
2009: 5). Najwięcej weryfikatorów środowiskowych systemu EMAS 
znajduje się w Niemczech (297) oraz we Włoszech (18). Z kolei trze-
cią pozycją może pochwalić się Polska z liczbą 16 weryfikatorów 
środowiskowych. Wykaz polskich weryfikatorów środowiskowych 
systemu EMAS przedstawiono poniżej (http://ec.europa.eu 2016):

• TÜV Nord Polska Sp. z o.o. Jednostka Certyfikująca Systemy;
• Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskie-

go Centrum Certyfikacji Jakości;
• Polski Rejestr Statków SA Biuro Certyfikacji Systemów Za-

rządzania;
• DQS Polska Sp. z o.o.;
• Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.;
• Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA Zakład Certyfikacji 

Systemów Zarządzania;
• TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.;
• Det Norske Veritas Business Assurance Poland Sp. z o.o.;
• Lloyds Register (Polska) Sp. z o.o.;
• Ociepa Andrzej Piotr;
• Tuleja Grzegorz;
• Suwalska Katarzyna;
• Krawczyk Leszek;
• Szydłowski Michał;
• Świątek Wojciech;
• Boba Jacek.

Warto zauważyć, że Luksemburg i Łotwa, czyli państwa, w któ-
rych żadna organizacja nie jest zarejestrowana w systemie EMAS, 
mają w swoim kraju po jednym z weryfikatorów środowiskowych. 
Zupełnie inaczej jest w przypadku Bułgarii, Irlandii oraz Malty, które 
pomimo wpisanych w rejestrze EMAS organizacji, nie posiadają żad-
nego wykwalifikowanego weryfikatora środowiskowego do spraw 
EMAS. Szczególny przypadek stanowi Chorwacja, która zarówno pod 
względem liczby organizacji w EMAS i liczby weryfikatorów środo-
wiskowych, ma bilans zerowy. Na uwadze należy mieć jednak fakt, 
że Chorwacja jest najmłodszym krajem członkowskim UE (dołączyła 
do niej dopiero 1 lipca 2013 roku). W tabeli 1 zwrócono już ogól-
nie uwagę na Polskę i jej odniesienie do Systemu Ekozarządzania 
i Audytu. Warto jednak prześledzić polską historię rejestrów w sys-
temie EMAS i sprawdzić, czy zrozumiały może być nadal zerowy 
wynik Chorwacji. Do analizy Polski w EMAS wykorzystano rządową 
stronę – www.emas.gdos.gov.pl. Dla przypomnienia, Polska przystą-
piła do Unii Europejskiej dnia 1 maja 2004 roku. Od tego momentu 
zyskała możliwość rejestrowania organizacji w systemie EMAS. Już 
po pierwszym roku obecności Polski w strukturach UE skorzystała 
z tego jedna organizacja, którą było PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna SA – Oddział Elektrownia Opole. Po dwóch latach 
w UE liczba polskich organizacji w EMAS wzrosła do dwóch (w 2006 
roku dołączyło Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Byd-
goszczy), a po trzech wzrosła już do ośmiu (kolejno dołączyły: Spółka 
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Podsumowanie

System Ekozarządzania i Audytu pozwala w sposób formalny 
na przedstawienie stosowanych praktyk danej organizacji wzglę-
dem środowiska. Możliwość ta skierowana jest jedynie do państw 
członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii. Z roku na rok 
w poszczególnych krajach wzrasta zainteresowanie systemem 
EMAS, lecz nie jest on aż tak popularny jak sama norma ISO 14001. 
Dużym walorem umożliwiającym śledzenie przyłączających się do 
systemu EMAS organizacji, jest ich lista publikowana na oficjalnej 
stronie Komisji Europejskiej. Dane Komisji Europejskiej pokrywają 
się z danymi publikowanymi przez strony rządowe państw członkow-
skich UE, co tylko uwydatnia przestrzeganie podstawowych założeń 
systemu EMAS przez wszystkie powiązane z nim jednostki. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorek.
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jącego, jednak w danym środowisku są przyjęte jako obowiązujące. 
Za naruszenie norm etycznych grozi najczęściej odpowiedzialność 
dyscyplinarna. W odróżnieniu od norm prawnych, normy etyczne 
są sformułowane w sposób bezwarunkowy, a sankcje za nieprze-
strzeganie są niesformalizowane (Kojder 2006). Zdarza się chociażby 
w niniejszym przypadku, że normy moralne przekształcają się w po-
wszechnie obwiązujące etyczne i odnajdują swoje konkretyzowanie 
w wybranych regułach postępowania. Dyskusja wokół ówczesnego 
znaczenia etyki, szczególnie w środowiskach prawniczych w odnie-
sieniu do moralności, z której etyka prawnicza wynika, nie należy do 
czysto teoretycznych, gdyż odzwierciedla istniejące dylematy, kon-
flikty oraz problemy towarzyszące wykonywaniu zawodów prawni-
czych. W przeświadczeniu społeczeństwa prawnicy winni odznaczać 
się najwyższym poziomem moralności, bowiem w ich rękach leży 
decydowanie o losach najczęściej chronionych oraz najwyżej cenio-
nych ludzkich praw oraz wartości, takich jak życie, wolność, bezpie-
czeństwo, godność, dobrobyt czy ochrona zdrowia (Tokarczyk 2009). 

Etyka w zawodach zaufania publicznego 
a profesje prawnicze

W polskiej literaturze istnieje wiele definicji zawodu we współ-
czesnym rozumieniu, jednak definicja autorstwa R. Sarkowicza wy-
daje się najdokładniej obrazować istotę tego pojęcia w odniesieniu 
do interesującej nas etyki zawodowej. Autor ten wskazuje, że źródła 
powstania korporacji jest specyficzna wiedza jej członków, tradycja, 
wymagania prawne oraz ogólnie pojęty interes danej grupy zawodo-
wej. Istotą środowisk korporacyjnych jest tworzenie się oraz utwier-
dzenie w przeświadczeniu jej przedstawicieli specyficznych obycza-

Wstęp

Pozaprawnym normom, jakim podlega dana osoba, są określa-
ne przez jej pozycję i odgrywaną przez nią rolę społeczną i stanowią 
wzorzec cech pewnego zjawiska czy przedmiotu. Adwokaci w na-
leżytym wykonywaniu swojego zawodu podlegają wielu normom. 
Polscy prawnicy, pełniąc swoją funkcję społeczną, oprócz podsta-
wowym normom przewidzianych i podyktowanych przepisami pra-
wa, podlega również normom formalnym, normom moralnym oraz 
etycznym. Normy etyczne, które wynikają z wypracowanych zasad 
moralnych, doczekały swojego „uregulowania” w powszechnie zna-
nym Kodeksie Etyki Adwokackiej. Zawiera ona wyznaczniki postępo-
wania etycznego, które nie odzwierciedlają się jedynie w zgodności 
z kodeksami, lecz polegają na równoczesnym rozwoju moralnych 
dróg osobistego życia, zespolonych nierozłącznie z moralną zawo-
dową praktyką prawniczą oraz ugruntowaną jej etyką (Tokarczyk 
2009). Już w tradycyjnej etyce prawniczej „od dawna akcentuje się, 
że osobista moralność prawników powinna być podporządkowana 
moralności zawodowej, wynikającej z norm definiujących ich za-
wód” (Tokarczyk 2005: 46), w tym z normami etyki prawnika. Dwu-
dziesty wiek przyczynił się do kodyfikacji zasad etycznych przyjętych 
za fundamentalne w poszczególnych profesjach, szczególnie tych, 
które współcześnie określa się mianem zawodów zaufania publicz-
nego. Na wstępie należy podkreślić, iż pojęcie norm etycznych oraz 
norm prawnych nie można utożsamiać ze sobą. Obydwie kategorie 
norm powstają w wyniku aktu stanowienia (tetycznie ustanowio-
ne); normy prawne są stanowione w wyniku procesów ustawo-
dawczych przez kompetentny organ władzy publicznej, natomiast 
normy etyczne nie posiadają waloru prawa powszechnie obowiązu-

Julia Dąbek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Normy etycznego postępowania
w zawodzie adwokata 

Standards of ethical conduct in the  
profession of an attorney-in-law

While fulfilling their social responsibilities, lawyers – besides 
their duty to follow particular legal standards – are obliged to abide 
by various moral and ethical standards. These ethical standards 
arise from the generally accepted legal prac tice based on morals, 
which have already been regulated in the common Code of Pro-
fessional Ethics of Lawyers. This collection of rules includes stand-
ards, which consist in development of moral paths of the lawyers’ 
personal lives along with the moral development of their legal 
practice. Thus, the protection of the clients’ interests should be 
considered as the most important example of the lawyers’ ethical 
performance, which is the aim of work of the represent atives of 
this public trust profession.

Keywords: standards, ethics, code of conduct, attorney, law.

Pełniąc swoją funkcję społeczną, prawnicy oprócz podstawo-
wym normom przewidzianych przepisami prawa podlegają rów-
nież szeregu norm moralnym oraz etycznym. Normy etycznego po-
stępowania adwokatów, które wynikają z ogólnie przyjętej praktyki 
prawniczej opartej na moralności, doczekały swojego „uregulowa-
nia” w powszechnie znanym Kodeksie Etyki Adwokackiej. Zbiór ten 
zawiera normy, które polegają na rozwoju moralnych dróg życia 
osobistego adwokatów z jednoczesnym rozwojem moralnym ich 
zawodowej praktyki prawniczej. Jako najważniejszy przykład zasad 
etyki adwokackiej należy uznać działanie w celu ochrony interesów 
swojego klienta, które stanowi cel pracy przedstawicieli tego zawo-
du zaufania publicznego.

Słowa kluczowe: normy, etyka, zasady postępowania, adwokat, prawo.
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jów, zwerbalizowanych zasad postępowania, jak również spisanych 
zbiorów zasad etyki zawodowej (Sarkowicz 1996), które porządkują 
normy postępowania etycznego dla przedstawicieli danego zawodu. 
M. Michalik w swoich opracowaniach wyróżnił pięć podstawowych 
zadań, które ma spełniać etyka zawodowa. Na pierwszym miejscu 
wyróżnił zadanie regulowania funkcji wewnątrz określonej grupy za-
wodowej. Na drugim miejscu postawił określanie stosunku przed-
stawicieli danej grupy do przedmiotu działania. Jako trzecie zadanie 
wyróżniono zabezpieczenie przedstawicieli danego zawodu przed 
różnorakimi pokusami, które są związane z charakterem wykonywa-
nej przez nich pracy. Na czwartym miejscu postawiono cel, jakim jest 
podniesienie prestiżu danej korporacji poprzez dbanie o właściwy 
poziom moralny przez przedstawicieli danego zawodu, jak również 
przestrzeganie wypracowanych dla niej charakterystycznych norm. 
Natomiast zgodnie z piątym zadaniem, pewna grupa norm etyki 
danego zawodu wykracza poza bezpośrednią działalność stricte za-
wodową i dotyczy udziału i postępowania w ogólnie pojmowanym 
życiu spolecznym (Michalik 1971). Wyżej wymienione cele wpływają 
na obraz „elitarności” określonego zawodu w oczach społeczeństwa. 
Nawiązując do powyższych cech, etykę zawodową określa się jako 
zbiór norm i reguł, które definiują i regulują moralne powinności 
przedstawicieli danego zawodu, jak również kto stoi na straży ich 
przestrzegania i jakie sankcje mogą spotkać sprawcę niewłaściwe-
go czy nagannego zachowania. Uporządkowany zbiór takich zasad 
oraz przepisów procedur, które wyznaczają związane z czynnościami 
zawodowymi obowiązki moralne nazywa się kodeksem etycznym 
(Kojder 2006). Kodeksy etyczne odgrywają dzisiaj ważną rolę, szcze-
gólnie w zawodach, które określa się mianem „zawodów zaufania 
publicznego”, czyli które wiążą się z ochroną dóbr majątkowych i za-
sobów o dużym znaczeniu społecznym. Polska ustawa zasadnicza 
w artykule 17 ustęp 1 wyraźnie stanowi, że „w drodze ustawy można 
tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące 
zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę na nad należytym 
wykonaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla 
jego ochrony” (Dz.U. nr 78, poz. 483). Organy samorządu zawodo-
wego są również zobowiązane do działania zgodnie z konstytucyjną 
zasadą legalizmu zawartą w artykule 7. Konstytucji (Izdebski 2006). 
Brzmienie tego artykułu wskazuje na dwoistość zadań do realizacji 
przez samorząd zawodu zaufania publicznego. Po pierwsze, dany 
samorząd zawodowy ma wykonywać zadania o charakterze korpora-
cyjnym, czyli reprezentować osoby wykonujące zawód zaufania pu-
blicznego. Po drugie, wskazuje ono na funkcję ochronną, którą pełni 
on poprzez sprawowanie opieki nad należytym wykonywaniem za-
wodu, przeważnie dla ochrony interesu publicznego. Formą spra-
wowania pieczy nad odpowiednim wykonywaniem zawodu może 
być ustanowienie zasad, którymi przedstawiciel tego zawodu musi 
się kierować. Te szczególne „misje” zawodów zaufania publicznego 
można sprowadzić do dwóch aspektów: konieczności uwzględniania 
praw i interesów osób trzecich (nie wyłącznie interesu klienta, lecz 
także i szeroko pojętego interesu publicznego) oraz kierowaniem 
się szczególnym etosem zawodowym (Izdebski 2006). Dlatego, aby 
uporządkować zasady obowiązujące przy wykonywaniu konkretne-
go zawodu, poszczególne samorządy zawodowe podjęły się stwo-
rzenia katalogu takich zasad w formie poszczególnych kodeksów 
etyki. Niewątpliwie cechy zaufania publicznego możemy przypisać 
m.in. tym, którzy sprawują pieczę nad zdrowiem oraz życiem ludz-

kim (lekarzom, farmaceutom, psychologom itp.), osobom którym 
powierzono pilnowanie porządku oraz bezpieczeństwa publicznego 
(policji, wojsku oraz odpowiednim służbom), również tym których 
praca wpływa na rozwój osobowości i poszerzanie informacji (dzien-
nikarzom, nauczycielom czy duszpasterzom) oraz wreszcie osobom 
chroniącym wolność (przedstawicielom zawodów prawniczych) (Iz-
debski 2006). Ustawodawca, w niniejszych aktach prawa, dopuścił 
utworzenie samorządów zawodowych dla następujących zawodów 
prawniczych, jednocześnie nadając im status zawodu zaufania pu-
blicznego:

1. Samorząd adwokacki, ustawą z dnia 26 maja 1982 roku Pra-
wo o adwokaturze – artykuł 38 i następne;

2. Samorząd radców prawnych, ustawą z dnia 6 lipca 1982 
roku o radcach prawnych – artykuł 40 i następne;

3. Samorząd notarialny, ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku 
Prawo o notariacie – artykuł 26 i następne;

4. Samorząd doradców podatkowych, ustawą z dnia 5 lipca 
1996 roku o doradztwie podatkowym – artykuł 47 i następne;

5. Samorząd komorniczy, ustawą z dnia 29 lipca 1997 roku 
o komornikach sądowych i egzekucji – artykuł 79 i następne.

Ujęcie w zbiór zasad etycznego 
postępowania prawników

Kodyfikację etyczną można uznać za specyficzną metodę ujęcia 
obowiązków moralnych, którą przypisuje się grupie przedstawicie-
li danego zawodu. Postulaty wiążące się z pracą zawodową. takie 
jak: poczucie odpowiedzialności, rzetelności w pracy, uczciwości 
zawodowej czy solidarności z grupą, stanowią elementy składowe 
niemalże każdej etyki zawodowej, a jednocześnie są powszechnie 
cenione społecznie (Tokarczyk 2009). Problematyka etyki w zawo-
dach prawniczych jest przedmiotem szeroko zakrojonego dyskursu 
społecznego. Swoistość etyki zawodowej w profesjach prawniczych 
związana jest ścisłe z pojęciem zawodu zaufania publicznego, które 
stanowią przymiot i jednocześnie jest zobowiązaniem trudniących 
się w tych zawodach, którzy opierają swoją pracę na wyżej wymie-
nionych wartościach. Znaczenie tych wartości dla społeczeństwa 
jest odzwierciedleniem stopnia zaufania publicznego i obrazuje jego 
oczekiwania co do standardów etycznych w danym zawodzie (Pie-
niążek 2008). Odnosząc się do zawodów prawniczych, niewątpliwie 
te zasady etyki są ogólnie przyjęte i wypracowane dzięki wieloletniej 
udoskalanej i szerzonej kulturze prawniczej, a wartości naczelne, ja-
kimi winni się kierować praktykujący prawo to m.in. sprawiedliwość, 
porządek prawny, poszanowanie tajemnicy zawodowej oraz uczci-
wość. We wszystkich zawodach prawniczych właściwe oraz rzetelne 
wykonywanie zawodu polega zarówno na dobrej znajomości oraz 
przestrzeganiu prawa, jak i jak i na kierowaniu się przyjętymi zasada-
mi etyki zawodowej. Zasady etyki adwokata są najmocniej wyspecja-
lizowanym wyrazem ogólnych zasad etyki prawniczej wśród wszyst-
kich zawodów prawniczych (Tokarczyk 2009). Na gruncie polskiego 
prawa etyka zawodów prawniczych na stałe wpisała się w praktykę 
wykonywania pracy adwokata. Wybitny adwokat E. Waskowski już 
w okresie międzywojennym (1933) sformułował twierdzenie odno-
szące się do zawodu adwokata i związaną z nim etyką. Zauważył on, 
że „Adwokat, będący obrońcą interesu jednej z procesujących się 
stron, nierzadko znajduje się w walce między przeciwstawnymi za-
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zwłaszcza zaś doświadczeń w wykonywaniu wolnego, niezależnego 
i samorządnego zawodu (...), dostrzegając potrzebę udoskonalenia 
i dostosowania reguł wykonywania zawodu i życia korporacyjnego 
do zmieniającej się rzeczywistości (...) - Należy ująć w jednym doku-
mencie swoisty przewodnik po „zachowaniach”, które są wymagane 
przez środowisko prawnicze, oraz przez presję nastawienia społe-
czeństwa do tego zawodu.  

Kodeks Etyki Adwokackiej został podzielony na osiem części, na 
które składają się pogrupowane odpowiednio kategorie norm etycz-
nych. W swojej budowie wyróżnia on siedem rozdziałów, które prze-
stawiają następujące zasady: Rozdział I. Przepisy ogólne (1-9), Roz-
dział II. Wykonywanie zawodu (10-26), Rozdział III. Stosunek do sądu 
i innych organów, przed którymi występuje adwokat (27-30), Rozdział 
IV. Stosunek do kolegów (31-42), Rozdział V. Stosunek do klientów 
(43-58), Rozdział VI. Praca w samorządzie. Stosunek do władz adwo-
katury (59-67), Rozdział VII. Przepisy końcowe (68-70). Wszystkie nor-
my są istotne z punktu widzenia tego zawodu zaufania publicznego, 
jednak do najważniejszych i najbardziej charakterystycznych norm 
etycznych w pracy adwokata można zaliczyć m.in: działanie w intere-
sie klienta, zachowanie tajemnicy adwokackiej, zasadę koleżeństwa 
oraz zakaz reklamy. Dla potrzeb niniejszego artykułu skupiłam się na 
najszerszym aspekcie etycznego postepowania adwokata, który jest 
wymagany bez wyjątków a zarazem na fundamentalnej funkcji ad-
wokata, jaką jest obrona interesów swojego klienta. Aby taka obrona 
była skuteczna, między klientem a adwokatem musi istnieć wzajem-
ne zaufanie. Co za tym idzie, w Zbiorze zostały uregulowane najważ-
niejsze elementy, które składają się na działanie w interesie klienta. 
Na tę naczelną zasadę etyki adwokackiej składają się normy z przed-
miotowego Kodeksu. Regulacją, od której należałoby wyjść, jest § 6 
Kodeksu Etyki Adwokackiej, który stanowi o samym celu czynności 
zawodowych adwokata. Zgodnie z nim, „Celem podejmowanych 
przez adwokatów czynności zawodowych jest ochrona interesów 
klienta”. § 51 Kodeksu stanowi, że „Stosunek klienta do adwokata 
oparty jest na zaufaniu. Adwokat obowiązany jest wypowiedzieć peł-
nomocnictwo, gdy z okoliczności wynika, że klient stracił do niego 
zaufanie. Adwokat nie może nadużyć tej zasady w celu uzyskania 
zwolnienia z pr owadzenia sprawy z urzędu”. Zdarza się oczywiście, 
gdy z przyczyn o różnym podłożu, adwokat jest niechętny do podję-
cia się sprawy, przeważnie wyznaczonej z urzędu. Może bowiem się 
zdarzyć, że wcześniej miał do czynienia ze stroną przeciwną przyszłe-
go klienta. Postępuje wówczas zgodnie z § 22 Zbioru, który stanowi 
uregulowanie tego dyle matu. Zakaz zawarty w tym paragrafie, do-
tyczący podejmowania się prowadzenia sprawy i udzielania pomocy 
prawnej, mówi że: „Adwokatowi nie wolno podjąć się prowadzenia 
sprawy ani udzielić pomocy prawnej, jeżeli:

a) udzielił wcześniej pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej 
samej sprawie lub w sprawie z nią związanej;

b) brał udział w tej sprawie, wykonując funkcję publiczną;
c) osoba, przeciwko której ma prowadzić sprawę, jest jego 

klientem, choćby w innej sprawie;
d) zawodowy pełnomocnik będący dla niego osobą najbliższą 

prowadzi sprawę lub udzielił już pomocy prawnej stronie prze-
ciwnej w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej”.

Normy etyki adwokackiej, które wpływają i ułatwiają ochronę 
interesów klienta, jest tzw. zakaz publicz nego demonstrowania oso-
bistego stosunku do klienta. §18 Z Kodeksu stanowi, że:

łożeniami: prawa z bezprawiem, cnoty z występkiem, czy działania 
prawnie dozwolonego z tym zakazanym. Jako że bierze czynny udział 
w tych walkach poprzez swoją wiedzę, doświadczenie oraz obraną 
taktykę działania, w każdej chwili może stać się instrumentem do 
obejścia wymiaru sprawiedliwości i stać się sojusznikiem bezprawia, 
współsprawcą występku i ukrywaczem zbrodni. Dlatego też uznał 
on, że adwokatura bardziej niż inny rodzaj wykonywanej działalności 
wymaga dostatecznie rozbudowanej etyki zawodowej, czyli systemu 
obejmującego wzory prawidłowego postępowania, naruszenie któ-
rego powinno być sankcjonowane karami dyscyplinarnymi (Waskow-
ski 1933). Powszechnie zwany przez przedstawicieli palestry „Kodeks 
etyki zawodowej” nosi nazwę Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i God-
ności Zawodu (Dz.U.2005.12.13) i jest potocznie zwanym Kodeksem 
Etyki Adwokackiej lub Zbiorem. Naczelna Rada Adwokacka posta-
nowiła przyjąć uchwałą z dnia 10 października 1998 roku wyżej wy-
mieniony zbiór (Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej nr 2/XVIII/98). 
W siedemdziesięciu jeden artykułach określiła ona naczelne zasady, 
którymi winien się kierować się adwokat przy wykonywaniu swojej 
pracy. Pracę nad powyższym zbiorem zasad nie obeszły się bez fali 
głosów krytykujących pomysł zebrania w jeden zbiór norm etycznych 
w zawodzie prawnika. Zarzucano m.in. niemożliwość skonstruowania 
zbioru zasad z jednoczesnym utrzymaniem przymiotów powszechnie 
obowiązujących kodeksów prawnych. Przeciwnicy podnosili również 
degradację norm postępowania etycznego oraz odwoływali się do 
praktyki minionych dekad, gdy okazało się, że skuteczność ich jest 
niska, a korporacje zawodowe nie są skłonne zaznajamiać się z nimi  
(Pieniążek 2008).

Krótki tekst Zbioru stanowi wytyczną właściwego postępowania 
adwokata, jednak nie wyczerpuje on wszystkich zagadnień związa-
nych z problematyką moralności prawników (Jaworski 2006). Kody-
fikację etycznego postępowania prawników można uznać za sukces 
walk środowiska prawniczego, dążących do uregulowania najważ-
niejszych zasad postępowania zgodnego z etyką. Jak nietrudno się 
domyślić, „wymogi etyki zawodowej są szczególnie wygórowane 
w stosunku do zawodów mających wysoką rangę i prestiż, wpły-
wających zarówno na dynamikę rozwoju społecznego, jak i życie 
poszczególnych jednostek” (Pieniążek 2008: 41), zatem ówczesna 
Rada podołała przeciwnościom, realizując to zadanie. 

Naczelne zasady etyki w zawodzie adwokata
 jako wyznacznik norm etycznych 

– działanie w interesie klienta

Omawiany Zbiór wyróżnia zasady etyki adwokackiej oraz god-
ności zawodu, które łącznie tworzą katalog norm postępowania 
etycznego, za nieprzestrzeganie których grozi delikt dyscyplinarny, 
ścigany w drodze postępowania dyscyplinarnego lub w najgorszym 
przypadku prowadzi do odebrania prawa do wykonywania zawodu 
(Jaworski 2006). W przedmiotowym Kodeksie Etyki Adwokackiej na-
leżałoby wspólnie rozważyć wszystkie wymienione normy etyczne, 
żeby móc odpowiednio zrozumieć istotę całego etycznego poste-
powania, do którego zobowiązany jest adwokat przy wykonywaniu 
swojej roli społecznej. Przyczyny oraz potrzebę skodyfikowania 
norm etycznych rządzących przy wykonywaniu zawodu adwokata 
zostały określone w preambule do tekstu Zbioru. Naczelna Rada Ad-
wokacka wskazała na to, że - „nawiązując do długoletniej tradycji, 
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terem wykonywanej przez nich pracy, podnoszą prestiż danej korpo-
racji poprzez dbanie o właściwy poziom moralny przez przedstawi-
cieli danego zawodu, jak również przestrzegają wypracowanych dla 
niej charakterystycznych norm. Wszystkie te cele, jeśli osiągnięte, 
wpływają na aprobatę i zaufanie środowiska i społeczeństwa. Na 
zakończenie należy dodać, że o znaczeniu przywiązywanym obecnie 
do zagadnienia etyki zawodowej, a także o jej potrzebie w zawodach 
zaufania publicznego, szczególnie zawodów prawniczych, świadczy 
również fakt, że na większości uczelni wyższych Etykę Prawniczą włą-
czono jako obowiązkowy przedmiot na studiach prawniczych. Nie-
wątpliwie wskazuje to na świadomość dotyczącą tego zagadnienia, 
gdyż ciężko byłoby wyobrazić sobie współpracę z adwokatem, który 
nie przestrzega którejkolwiek z zawartej tam zasad.  

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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1. Adwokat powinien unikać publicznego demonstrowania 
swego osobistego stosunku do klienta, osób bliskich klien-
towi oraz innych osób uczestniczących w postępowaniu;

2. Niedopuszczalne jest publiczne okazywanie przez adwoka-
ta zażyłości z osobami zatrudnionymi w sądach, urzędach 
i w organach ścigania;

3. W kontaktach z mediami adwokat powinien unikać przyj-
mowania roli rzecznika prasowego swojego klienta, lecz 
powinien się kierować merytoryczną potrzebą odpowiedzi 
na zarzuty wobec klienta publikowane w mediach, przedsta-
wiające w ocenie adwokata sprawę jednostronnie, wybiór-
czo lub tendencyjnie.

Poza wymienionymi powyżej zasadami cały rozdział V Kodeksu 
Etyki Adwokackiej został poświęcony stosunkowi do klienta. Zgod-
nie z nimi „Adwokat jest zobowiązany do obrony interesów swego 
klienta w sposób odważny i honorowy, zachowując należyty sądowi 
i innym organom szacunek oraz uprzejmości, nie bacząc na własne 
korzyści osobiste oraz konsekwencje wynikające z takiej postawy dla 
siebie lub innej osoby”. Przejawem takiego działania może być m.in. 
zawarta w § 57 Zbioru zasada, potwierdzająca stawianie interesu 
klienta nad interesem chociażby finansowym adwokata. Stanowi 
on, że: „Jeżeli adwokat uzna, że wniesienie środka odwoławcze-
go w prowadzonej przez niego sprawie z wyboru lub z urzędu jest 
prawnie lub faktycznie bezzasadne, a klient z tym stanowiskiem się 
nie zgadza, powinien bez zbędnej zwłoki wypowiedzieć pełnomoc-
nictwo. Dotyczy to również kasacji, skargi kasacyjnej, skargi kon-
stytucyjnej i innych środków procesowych, służących zmianie oraz 
wzruszeniu prawomocnych orzeczeń” (dotyczy całości fragmentów 
w cudzysłowie – Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu 
(Dz.U.2005.12.13).

Wszystkie wyżej wymienione nakazy lub zakazy służą ochronie 
interesów klienta i obowiązują adwokata jako przedstawiciela tego 
zawodu zaufania publicznego do ich przestrzegania, co korzystnie 
wpływa na relacje z klientem oraz opinii społecznej odnośnie ad-
wokatów.

Podsumowanie

Zasady etycznego postępowania są niewątpliwie cenionym 
elementem pracy zawodowej każdego adwokata. Można uznać, że 
społeczeństwo wręcz wymaga zachowania poziomu godności i prze-
strzeganie wypracowanych zasad, a obecność Zbioru Etyki Adwokac-
kiej korzystnie wpływa na stopień zaufania obywateli do trudniących 
się tym zawodem. Sami przedstawiciele „prestiżowego” zawodu ad-
wokata kładą nacisk na poszanowanie wartości moralnych, przyję-
tych dla wykonujących zawód prawnika i opowiadają się pozytywnie 
za istnieniem spisanego Zbioru. Wybrana zasada etyki wymaganej 
przez wykonywującego swoją pracę zawodową adwokata w zupełno-
ści wyczerpuje zadania wyróżnione przez M. Michalika. Zasady etycz-
nego postępowania zawarte w przedmiotowym Zbiorze niewątpliwie 
regulują funkcję wewnątrz grupy zawodowej adwokatów – na cel 
stawiane jest działanie w ochronie interesu klienta, a także określają 
stosunek przedstawicieli danej grupy do przedmiotu działania – jest 
to adwokata obowiązek etyczny, zabezpieczają przedstawicieli dane-
go zawodu przed różnorakimi pokusami, które związane są z charak-



Paulina Żarnowska-Grabarz – Prowokacja dziennikarska w ujęciu...

15

karskiej prowokacji”, ani w kodeksie karnym, ani w żadnym innym 
akcie prawnym ustawodawca nie określił semantycznej zawartości 
tego terminu. Okoliczność ta powoduje konieczność konstruowa-
nia własnej definicji na potrzeby dalszej oceny prawnokarnej. Pod 
pojęciem ,,dziennikarskiej prowokacji” rozumie się metodę dzien-
nikarstwa śledczego, mającą z jednej strony na celu ustalenie lub 
wykrycie zachowań o podłożu patologicznym, kompromitującym, 
w szczególności nagannym z perspektywy społecznej w odniesie-
niu do osób pełniących funkcje publiczne, z drugiej zaś - skłonienie 
do dyskusji publicznej na ten temat i próbę wykrycia sprawców 
przestępstw zanim uczynią to podmioty uprawnione. Według Mar-
ka Palczewskiego prowokacja jest: ,,działaniem podjętym przez 
nadawcę komunikatu (grupę lub osobę) w celu wymuszenia na od-
biorcy określonego działania, które będzie dla niego niekorzystne 
i udowodni popełnienie przestępstwa, nadużycie władzy, patologię 
lub inne społecznie naganne zachowania i czyny” (http://www.
sdp.pl 2016). Dziennikarze poprzez podejmowaną przez siebie pro-
wokację odgrywają w istocie quasi-pomoc dla organów ścigania, 
a także próbują zdobyć rozgłos i uznanie dla prowadzonej przez 
siebie działalności i własnej osoby. Jakkolwiek cel, jaki obierają 
sobie dziennikarze przy stosowaniu tej metody, jest z reguły rele-
wantny z punktu społecznego (gdyż prowokacje podejmowane są 
w większości pro publico bono), nie można tracić z pola widzenia 
również tej okoliczności, że takiego rodzaju zachowanie dziennika-
rzy stanowi de facto wkroczenie w ustawowe kompetencje policji 
i prokuratury, a niekiedy stanowi również wyraz bezsilności spo-
łeczeństwa wobec nieskutecznych prób wykrywania przestępstw 
przez te organy i nadziei na rozwiązanie tego problemu przez inne 
osoby.

Paulina Żarnowska-Grabarz, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

Prowokacja dziennikarska 
w ujęciu polskiego prawa karnego 
na tle orzecznictwa europejskiego

Journalistic provocation as specified by Polish criminal law, 
on the background of European jurisdiction

Journalistic provocation or entrapment is one of the most 
interesting phenomena present in public discussion. The article 
discusses this issue from the perspective of criminal law. Repre-
sentatives of this doctrine attempt to construct an institution of 
journalistic provoca tion that would allow exemption from crim-
inal liability in case of using this method in investigative journal-
ism. The au thor considers possible legal grounds for justification 
under crimi nal law situations when journalists use this method, 
commenting on the issue both from the perspective of Polish and 
European jurisdic tion.

Keywords: journalist provocation, jurisprudence.

Prowokacja dziennikarska stanowi jedno z ciekawszych, 
obecnych w dyskusji publicznej zjawisk. Artykuł omawia tę pro-
blematykę z perspektywy prawa karnego. Przedstawiciele doktryny 
podejmują próby konstruowania kontratypu dziennikarskiej pro-
wokacji, który umożliwiałby zwolnienie z odpowiedzialności kar-
nej w przypadku zastosowania tej metody w tzw. dziennikarstwie 
śledczym. Autorka rozważa możliwe podstawy usprawiedliwienia 
w świetle prawa karnego uciekania się przez dziennikarzy do tej 
metody, komentując to zagadnienie jednocześnie z perspektywy 
praktyki orzeczniczej polskiej oraz europejskiej. 

Słowa kluczowe: prowokacja dziennikarska, kontratyp.
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Prowokacja dziennikarska stanowi z perspektywy prawa kar-
nego niezmiernie ciekawy temat do dyskusji, istotny nie tylko 
z prawnego punktu widzenia, lecz także społecznego. Nierzadko 
bowiem dochodzi do prowokacji dziennikarskich szeroko komen-
towanych w opinii publicznej, które szokują, oburzają i skłaniają do 
refleksji. Sądom natomiast pozostaje zmierzyć się z niełatwą oceną 
prawną tego zjawiska, w szczególności w świetle prawa karnego. Ce-
lem niniejszego artykułu jest podjęcie próby odpowiedzi na pytanie, 
jak prowokacja dziennikarska powinna być traktowana w polskim 
prawie karnym i jak postrzega się ją w orzecznictwie europejskim. 
Podkreślić przy tym należy, że referat ten nie pretenduje do udzie-
lenia jednoznacznej odpowiedzi na tak postawiony problem, lecz 
raczej ma za zadanie zabranie głosu w dyskusji toczącej się na ten 
temat i przedstawienie poglądu autorki w tym zakresie. 

Podstawy prawne legalizujące 
dziennikarską prowokację

Już na wstępie należy zaznaczyć, że w żadnym akcie prawnym 
nie sposób odnaleźć definicji legalnej prowokacji dziennikarskiej. 
Pod pojęciem definicji legalnej rozumie się definicję określoną 
w akcie prawnym, w której ustawodawca wskazuje, jak nale-
ży rozumieć określony termin, występujący w ustawie lub akcie 
prawnym o innej randze. Przykładowo w ustawie Kodeks karny 
z 6 czerwca 1997 roku (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1137; dalej: k.k.) 
definicje legalne ujęte są w treści artykułu 115 k.k., zwanego słow-
niczkiem wyrażeń ustawowych. Odwołując się do pojęcia ,,dzienni-
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nej zgody, uchylającej bezprawność działań swojego podwładnego. 
Argument ten, w świetle rozważań przedstawionych powyżej, do-
tyczących normatywnego charakteru Kodeksu Etyki Dziennikarzy 
Polski, wspiera tezę, że fragment zapisu, wyłączający zakaz posłu-
giwania się metodami sprzecznymi z prawem i nagannymi etycznie, 
nie może w świetle prawa karnego stanowić skutecznej podstawy 
legalizującej przeprowadzane przez dziennikarzy prowokacje. Na 
marginesie można jeszcze dodać, że ciekawym jest ujęcie - w owym 
Kodeksie Etyki - zachowań jako dozwolonych, które de facto z etyką 
nie mają nic wspólnego. Jako podstawę uchylającą wobec dzienni-
karzy odpowiedzialność karną w przypadku stosowania prowokacji 
podaje się również artykuł 14 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
z 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 2009 r. nr 114, poz. 946), odnoszący 
się do wolności prasy. W tym przypadku należy jednak podnieść 
uzasadnione wątpliwości. Konstytucja jako ustawa zasadnicza sta-
nowić ma w założeniu zbiór zasad i regulacji, swoisty ,,filar prawny”, 
na którym opiera się funkcjonowanie państwa. Przepisy ją tworzą-
ce mają charakter ramowy i stanowią podstawę dla innych ustaw 
konkretyzujących określone aspekty życia społecznego. Natomiast 
przepisy konstytucyjne per se w świetle prawa karnego nie mogą 
stanowić podstawy prawnej, na którą powoływaliby się dziennika-
rze, chcąc uniknąć odpowiedzialności za popełniane przez siebie 
czyny zabronione w ramach prowokacji. 

Przechodząc do rozważań na gruncie stricte prawa karnego, 
wśród przedstawicieli doktryny podejmuje się próby poszukiwania 
podstaw legalizujących dziennikarskie prowokacje. W obecnie obo-
wiązującym kodeksie karnym brak jest bowiem podstawy prawnej, 
która explicite wyłączałaby odpowiedzialność dziennikarzy za sto-
sowanie metody prowokacji. Dlatego też próbuje się odwoływać do 
znanych prawu karnemu instytucji. W niniejszym artykule zostaną 
wskazane i omówione pokrótce trzy koncepcje legalizujące działania 
dziennikarzy, które są najszerzej dyskutowane. Pierwszą z nich jest 
kontratyp stanu wyższej konieczności, o której kodeks karny stanowi 
w artykule 26. Ażeby dziennikarz mógł skutecznie powołać się na 
tę okoliczność wyłączającą bezprawność czynu, dobro poświęcone 
musi mieć mniejszą wartość niż dobro, jakie chroni on w wyniku 
przeprowadzanej prowokacji. Konieczne jest w takim wypadku wa-
żenie dóbr, które odbywa się już na etapie sądowym. Jakie dobra 
dziennikarz chce chronić poprzez stosowanie prowokacji? Dzięki 
niej może uzyskać lub potwierdzić informacje, które mogą chronić 
ludzkie życie czy zdrowie i w tym przypadku nie będzie raczej wątpli-
wości, że powołanie się na artykuł 26 będzie skuteczne. Sytuacja nie 
pozostaje natomiast bezdyskusyjna, jeśli dobrem tym może być np. 
prawidłowe funkcjonowanie organów państwa, a na drugiej szali, 
dobrem poświęconym będzie mienie wielkiej wartości. Stan wyższej 
konieczności nie zawsze zatem będzie stanowić skuteczną podstawę 
do zwolnienia z odpowiedzialności karnej dziennikarza. Inną podsta-
wą prawną, którą powołuje się dla usprawiedliwienia nieponiesienia 
odpowiedzialności karnej przez dziennikarzy w przypadku stosowa-
nia prowokacji, jest znikoma społeczna szkodliwość czynu. Trzeba 
jednak przyznać, że jest to koncepcja, która potencjalnie znajdzie 
zastosowanie w niewielkiej liczbie przypadków. Podczas prowokacji 
dziennikarskich dochodzi bowiem najczęściej do popełnienia takich 
przestępstw jak: złożenie fałszywych zeznań, oszustwo, naruszenie 
miru domowego, łapownictwo czynne. Nie sposób uznać, że czyny 
te cechują się znikomym stopniem społecznej szkodliwości z per-

Podejmując próbę prawnokarnej oceny zachowania dziennika-
rza, który stosuje prowokację, należy zwrócić się wpierw ku regu-
lacjom określonym w ustawie - prawo prasowe z dnia 26 stycznia 
1984 roku (Dz.U. z 1984 nr 5, poz. 24 ze zm.). Artykuł 1 tejże ustawy 
stanowi, że zadaniem prasy jest kontrola i krytyka społeczna. Na-
leży postawić pytanie: jak daleko ma sięgać owa kontrola? Mowa 
tu o przepisie o charakterze ogólnym (lex generalis), nie precyzu-
jącym jakie określone uprawnienia spoczywają na dziennikarzach, 
którzy stanowią przecież osobowy substrat prasy. Wydaje się, że ze 
względu na charakter omawianego przepisu, nie jest możliwe przy-
jęcie, że stanowić on może podstawę prawną legitymującą dzien-
nikarzy do przeprowadzania prowokacji i jednocześnie legalizującą 
ich działanie w świetle prawa karnego. Kolejnym przepisem z wyżej 
wymienionej ustawy, któremu warto się przyjrzeć w kontekście od-
powiedzialności karnej dziennikarzy za prowokację, jest artykuł 12 
ustęp 1. Zgodnie z jego treścią ,,dziennikarz musi dochować należy-
tej staranności przy zbieraniu i analizowaniu materiałów”. Przepis 
ten jest wyrazem ujęcia w ramy prawne jednej z najważniejszych 
zasad pragmatyki zawodowej dziennikarza - obowiązku przepro-
wadzania rzetelnej analizy gromadzonego materiału. Znów można 
się zastanawiać, czy stosowanie prowokacji jest metodą zbierania 
lub potwierdzania prawdziwości zebranego materiału, która mie-
ści się w pojęciu ,,należytej staranności”? Prawo karne nie operuje 
takim pojęciem, jest ono bliższe prawu cywilnemu. W tym ujęciu 
,,należyta staranność” rozumiana jest jako obowiązek spoczywający 
na stronach stosunku umownego do staranności ogólnie wymaga-
nej w stosunkach danego rodzaju. Czy stosowanie prowokacji jest 
ogólnie przyjęte podczas gromadzenia i analizy zebranego materiału 
przez dziennikarzy? Na tak postawione pytanie należy udzielić od-
powiedzi przeczącej. Prowokacja, o ile w ogóle stosowana, powinna 
być ujmowana w kategorii środka nadzwyczajnego, subsydiarnego 
względem innych metod pozyskiwania informacji przez dziennikarzy. 
Wartym przytoczenia jest fragment Kodeksu Etyki Dziennikarskiej 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (http://sdp.pl/s/kodeks-etyki-
-dziennikarskiej-sdp 2016), w którym czytamy (punkt 5), że: w zbie-
raniu materiałów nie wolno posługiwać się metodami sprzecznymi 
z prawem i nagannymi etycznie; wyjątkiem jest dziennikarstwo 
śledcze, tj. tropienie w imię dobra publicznego - za wiedzą i zgodą 
przełożonych - zbrodni, korupcji nadużycia władzy (podkreślenie au-
torki). Po pierwsze należy wskazać, że dokument, w którym zawarto 
ów zapis, jakkolwiek posługuje się pojęciem ,,kodeks”, nie może on 
pretendować do takiej rangi w świetle prawa. Pod tym pojęciem 
rozumie się bowiem akt prawny, który kompleksowo reguluje okre-
śloną dziedzinę prawa, pochodzący od ustawodawcy. Wspomniany 
Kodeks Etyki Dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
pełni zaś rolę swoistego zbioru zasad wykonywania zawodu zgodnie 
ze sztuką dziennikarską, a regulacje w nim ujęte mają charakter ra-
mowy. Po drugie należy zasygnalizować, że tego typu wyłączenia, jak 
w przytoczonym fragmencie, swoistego rodzaju ,,legalizacja” naru-
szania norm prawem przewidzianych i działania niezgodnego z etyką 
zawodową w odniesieniu do dziennikarstwa śledczego, może budzić 
uzasadnione wątpliwości. Przy tym warunek jaki wskazany jest ex-
plicite w treści zasad, tj. wyrażenie zgody i wiedza przełożonego, 
nie wydaje się być wystarczający. Brak bowiem podstawy prawnej, 
która umożliwiałaby przełożonym dziennikarzy, po poinformowaniu 
ich o planowanym przeprowadzeniu prowokacji, wyrażenie skutecz-
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nia przesłanka wykazują duże podobieństwo względem siebie 
i rodzi trudności inter pretacyjne, które nie powinny zaistnieć w przy-
padku konstruowania kontratypu pozaustawowego. Trzecia zaś 
przesłanka wydaje się być trudna do uzasadnienia aksjologicznie. 
Jak bowiem wykazać, że prowokacja jest metodą, która stanowi re-
alizację ,,szczególnej staranności” przy gromadzeniu materiału pra-
sowego? Zdaniem A. Wilińskiej (2009) możliwe jest stosowanie pro-
wokacji dziennikarskiej, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

1. Prowadzone śledztwo wskazuje na winnego, a dziennikarzo-
wi brakuje dowodów winy;

2. Prowokacja może potwierdzić nasze przypuszczenia;
3. Dzięki niej odkrywamy prawdę;
4. Jest środkiem ostatecznym, „ostatnią deską ratunku”;
5. W inny sposób nie możemy uzyskać tych samych informacji;
6. Jest stosowana w imię ważnego interesu społecznego i wy-

łącznie ze szlachetnych pobudek;
7. Suma zysków/korzyści przeważa sumę strat, jakie ewentual-

nie poniesiemy w wyniku dziennikarskiego działania;
8. Przeprowadzona prowokacja zostanie ujawniona odbiorcy 

i stanie się częścią relacji dziennikarskiej;
9. Prowokacja może być zaaranżowana wyłącznie za wiedzą 

i zgodą przełożonych;
10. Wywołuje ona określone reakcje i zdarzenia, które i tak 

miałyby miejsce, czyli jest zgodna z rzeczywistym biegiem 
wydarzeń i nie kreuje rzeczywistości.

Warunki wyróżnione przez autorkę nie pozostają bezdyskusyj-
ne. Część z nich (punkty 4, 5 i 7) składają się na przesłanki stanu 
wyższej konieczności (artykuł 26 § 1 k.k.) ujmowanego jako okolicz-
ność wyłączająca bezprawność czynu. Zakwestionować można także 
warunki określone w punktach 1 i 2, gdyż na gruncie obecnie obo-
wiązującego stanu prawnego możliwość przeprowadzania prowoka-
cji przysługuje służbom specjalnym, takim jak CBA, ABW czy Policji, 
w sytuacji gdy funkcjonariusze ci dysponują informacjami, które 
dają podstawy do przypuszczenia, że w danym układzie faktycznym 
dochodzi lub dojdzie do popełnienia przestępstwa, lecz brak jest do-
statecznych dowodów do zainicjowania postępowania karnego. Nie 
wydaje się słuszne kreowanie takiej kompetencji dla dziennikarzy 
w sytuacji gdy ustawodawca wskazał przecież wyraźnie podmioty 
uprawnione do przeprowadzania prowokacji. Ponadto brak dowo-
dów nie powinien stanowić warunku uprawniającego dziennikarzy 
do sięgania po prowokację, gdyż za zbieranie dowodów odpowie-
dzialne są organy ścigania, które to w pierwszej kolejności należy 
powiadamiać w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa. 
Odmienne zachowanie jest nieuprawnionym wkraczaniem w kom-
petencje tych organów i nie pozostaje pozbawionym bezprawno-
ści. Nie legalizuje działania dziennikarzy uprzednie poinformowanie 
o przedsiębranych działaniach swoich przełożonych oraz uzyskanie 
ich zgody, gdyż zgody te nie zostały wydane na podstawie stosow-
nych uprawnień. Co więcej, przełożony dziennikarza może również 
narazić się na odpowiedzialność karną za przestępstwo popełnione 
we współsprawstwie, w formie sprawstwa kierowniczego czy pod-
żegania lub pomocnictwa. Możliwa do wyobrażenia jest także od-
powiedzialność przełożonego za przestępstwo z artykułu 240 k.k., 
jeżeli czyn dziennikarza będzie stanowił przygotowanie, usiłowanie 
lub dokonanie jednego z przestępstw wymienionych enumeratyw-

spektywy kryteriów, jakie ustawodawca określa w artykule 115 § 2 
k.k. Jednakże ta ocena pozostaje już konieczną do rozstrzygnięcia na 
gruncie stosowania prawa (praktyki). 

Najczęściej proponowaną koncepcją w zakresie ujmowania 
prowokacji dziennikarskiej jako podstawy wyłączającej odpowie-
dzialność karną, jest tworzenie kontratypu o tej samej nazwie. Pod 
pojęciem kontratypu rozumie się zespół kryteriów, które spełnione 
łącznie, powodują uchylenie bezprawności czynu zabronionego. 
W obecnie obowiązującym kodeksie karnym nie sposób odnaleźć 
tego typu okoliczności. Podejmowane są zatem próby skonstru-
owania kontratypu prowokacji dziennikarskiej, przy wskazaniu, że 
w pierwszej kolejności dziennikarz powołujący się na taki kontra-
typ powinien wykazać usprawiedliwiony interes społeczny (du Vall 
2005), a także powiadomić o planowanej prowokacji organy ściga-
nia. Problemy natury praktycznej odnoszą się choćby do precyzyj-
nego określenia zakresu podmiotowego proponowanego w takiej 
postaci kontratypu pozaustawowego. Kogo można bowiem uznać 
za dziennikarza? Czy musi być to osoba, która profesjonalnie na co 
dzień zajmuje się redagowaniem tekstów prasowych i zbieraniem 
materiałów, czy mianem dziennikarza można nazwać również oso-
bę, która dorywczo zajmuje się tym zajęciem lub nawet pełni tę 
rolę jedynie jednokrotnie? Kwestia ta nie pozostaje rozstrzygnięta. 
Ponadto wątpliwości budzi również charakterystyka tzw. sprawy 
ważnej społecznie, o której wspomina się przy konstruowaniu kon-
tratypu. Czy chodzi o ocenę obiektywną, czy może subiektywną, 
odnoszącą się do ujęcia sytuacji przez samego dziennikarza? Jest 
to pojęcie niedookreślone, a z uwagi na gwarancyjną funkcję prawa 
karnego, nie zaleca się, aby kryteria składające się na okoliczność 
uchylającą bezprawność czynu pozostawały płynne i dyskusyjne, go-
dzi to bowiem w pewność prawa. Tak nieprecyzyjne ujęcie znamion 
kontratypu może skutkować również wyłączeniem odpowiedzialno-
ści karnej nie tylko w odniesieniu do zachowań, które w świetle pra-
wa na to by zasługiwały, lecz w odniesieniu do całej klasy zachowań, 
które zbiorczo nazywamy prowokacją dziennikarską (Dukiet-Nagór-
ska 2014). Wśród kryteriów, które winny składać się na kontratyp 
prowokacji dziennikarskiej, wymienia się również konieczność zasto-
sowania prowokacji do ujawnienia przestępstwa lub nieprawidłowo-
ści funkcjonowania władzy publicznej, uprzednio przeprowadzone 
rzetelne i staranne śledztwo, ustalenie celu prowokacji we wstępnej 
fazie jej przeprowadzania i późniejsze niemodyfikowanie. W ujęciu 
J. Iwańca i M. Szczerby (Iwaniec, Szczerba 2005) na kontratyp dzien-
nikarskiej prowokacji powinny się składać następujące przesłanki: 

• dziennikarz obiektywnie spełnia wszystkie znamiona prze-
stępstwa określonego w kodeksie karnym i jego czyn cechu-
je się wyższym niż znikomy stopniem społecznej szkodliwo-
ści;

• prowokacja dokonana została w obronie ważnego, uzasad-
nionego interesu publicznego (społecznego);

• prowokacja ma na celu zdobycie i upowszechnienie infor-
macji faktycznych przy zachowaniu szczególnej staranności 
w gromadzeniu materiału prasowego; 

• publikacja dotyczy problemu istotnego dla opinii publicznej.
 
Wskazane powyżej przesłanki budzą wątpliwości. Pierw-

sza jest konieczna do zastosowania kontratypu (muszą zostać 
wypełnione znamiona czynu zabronionego). Druga i ostat-
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dla tej osoby lub osób z nią związanych”. W ujęciu prawnym pro-
wokacja jest nakłanianiem określonej osoby do popełnienia czynu 
zabronionego w celu skierowania przeciwko tej osobie postępo-
wania karnego i jest to działanie podlegające odpowiedzialności 
karnej.”). Ponadto stwierdzono, że brak było jakichkolwiek działań, 
podjętych ze strony innych osób, które miałyby na celu wpływa-
nie na stronę wolicjonalną oskarżonego i nakłaniania go do popeł-
nienia czynu zabronionego w celu skierowania przeciwko niemu 
postępowania karnego. Podobnie oskarżony nie pełnił takiej roli 
względem żadnej innej osoby. Sąd orzekający zajął stanowcze sta-
nowisko, że tzw. ,,prowokacja dziennikarska” nie może być zali-
czana do kontratypów pozaustawowych i popełnianie przestępstw 
przez dziennikarzy podczas przygotowywania materiałów praso-
wych nie może automatycznie powodować powoływanie się na 
działanie w ramach tego kontratypu. Sąd podkreślił również, że 
należy podchodzić z dużą dozą ostrożności do pojęcia ,,dzienni-
karstwa śledczego” i wyodrębniania go jako kategorii dziennikar-
stwa, w której przysługują dodatkowe uprawnienia, zezwalające 
na godzenie w porządek prawny. Sąd orzekający podkreślał, że: 
,,Nie można (…) zaakceptować sytuacji, w której dziennikarz łamie 
prawo, aby zebrać informacje na dany, interesujący go temat, na-
wet temat ważny społecznie. Nie może bowiem znaleźć akceptacji 
zasada, że cel uświęca środki”. Ponadto przywołano treść posta-
nowienia Sądu Najwyższego, iż: „na dziennikarzach ciążą obowiąz-
ki i odpowiedzialność, a treść artykułu 10 Konwencji o Ochronie 
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 11.04.1950 roku 
nie przyznaje dziennikarzom absolutnego immunitetu, zwalniają-
cego ich z przestrzegania rygorów prawa karnego” (por. postano-
wienie z dnia 6 czerwca 2006 roku, sygn. IV KK 87/06). Sąd orzeka-
jący wskazał, że: ,,Obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową, 
zasadami współżycia społecznego i w granicach określonych prze-
pisami prawa, nakłada na dziennikarzy artykuł 10 ustęp 1 prawa 
prasowego. Do działania w granicach prawa zobowiązują także 
zasady etyki dziennikarskiej. Europejski Trybunał Praw Człowieka 
(dalej: ETPCz) stwierdził ponadto, że: „uznając zasadniczą rolę od-
grywaną przez prasę w demokratycznym społeczeństwie, należy 
podkreślić, iż ochrona przyznana dziennikarzom na podstawie art. 
10 Konwencji, co do zasady nie może ich zwalniać z obowiązku 
przestrzegania prawa karnego” (wyrok z dnia 28 czerwca 2012 
roku, 15054/07).

Z drugiej strony, należy zauważyć, że krytyczne stanowisko są-
downictwa co do możliwości stosowania przez dziennikarzy prowo-
kacji, nie jest przyjmowane jednogłośnie. Przytoczyć można choć-
by dwie przykładowe sentencje wyroków, wydanych przez ETPCz, 
w których Trybunał uznał za dopuszczalne stosowanie przez dzien-
nikarzy metody prowokacji. W wyroku z 19 lipca 2011 roku (por. 
wyrok EPTCz z dnia 19 lipca 2011 roku, 3954/10, Uj v. Węgry, LEX nr 
863766) ETPCz orzekł, że: ,,Należy (…) podkreślić podstawową rolę, 
którą odgrywa prasa w demokratycznym społeczeństwie. Mimo iż 
nie może przekraczać określonych granic, w szczególności w odnie-
sieniu do dobrego imienia praw innych, jej obowiązkiem niemniej 
jednak jest przekazywanie – w sposób zgodny ze spoczywającymi na 
niej obowiązkami i odpowiedzialnością – informacji i poglądów we 
wszystkich sprawach zainteresowania publicznego. Wolność dzien-
nikarska obejmuje także możliwość skorzystania z pewnego stopnia 
przesady lub nawet prowokacji” (podkreślenie autorki). 

nie w dyspozycji wyżej wymienionego przepisu, a przełożony mając 
świadomość i wyrażając zgodę na podjęcie przez dziennikarza dzia-
łań, nie zareagował odpowiednio w takiej sytuacji i nie zawiadomił 
organów ścigania. 

Prowokacja dziennikarska w orzecznictwie sądowym

Niewiele jest orzeczeń sądowych, które poruszają tematykę 
tzw. ,,prowokacji dziennikarskiej”. Wydaje się, że większym zain-
teresowaniem cieszy się ona wśród przedstawicieli doktryny (np. 
Kędzierska 2007; Kulesza 2010; Wilińskia 2009). Tym bardziej 
warto w tym miejscu odnieść się do wyroku Sądu Rejonowego 
w Białymstoku z 20 listopada 2013 roku (sygn. akt XV K 742/13, 
http://orzeczenia.ms.gov.pl 2016), który na kanwie ciekawego 
stanu faktycznego, zajął stanowisko w kwestii ,,prowokacji dzien-
nikarskiej” (casus Endy Gęsiny-Torresa). Oskarżonym w sprawie był 
mężczyzna, który zawarł z telewizją umowę o wykonanie materiału 
do programu telewizyjnego, poruszającego warunki życia i pracy 
uchodźców w polskich ośrodkach dla cudzoziemców. W tym celu 
oskarżony podjął szereg działań, mających ułatwić mu wstęp do 
takiego ośrodka: użył podrobionych dokumentów jako autentycz-
nych, złożył nieprawdziwe zeznania w kwestii swojej tożsamości 
i okoliczności rzekomego pobytu na Białorusi, nielegalnego przy-
jazdu do Polski, a także faktu kradzieży jego mienia i dokumentów. 
Decyzją sądu został on skierowany do ośrodka dla uchodźców, co 
w istocie pozwoliło mu zebrać materiał wymagany do przygotowa-
nia programu telewizyjnego. Po ujawnieniu faktu, że mężczyzna 
nie jest uchodźcą, został on oskarżony m.in. o czyn z artykułu 270 
§ 1 k.k. oraz artykułu 233 § 1 k.k. i postawiony przed sądem, któ-
ry uznał go za winnego popełnienia wyżej wymienionych czynów 
i odstąpił od wymierzenia kary, zasądzając jednocześnie świad-
czenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej. Oskarżony wskazywał, przyznając się 
jednocześnie do popełnienia zarzucanych mu czynów, że działał 
w obronie ważnego interesu publicznego. Podkreślał, że uprzednio 
konsultował konieczność weryfikacji sytuacji uchodźców z przed-
stawicielami organizacji pozarządowych, m.in. z Helsińską Funda-
cją Praw Człowieka. Sąd orzekający w sprawie uznał, że nie budzi 
żadnych wątpliwości okoliczność, że doszło do popełnienia czynów 
zabronionych. Odnosząc się do pojęcia ,,społecznej szkodliwości” 
jako ,,konsekwencji czynu sprawcy w odniesieniu do więzi społecz-
nych bądź istotnych wartości chronionych prawem, które przez ten 
czyn zostają naruszone”, podkreślił, że czynom oskarżonego nie 
można nadać waloru znikomości. Okoliczność, że oskarżony peł-
nił funkcję dziennikarza, również nie wpływała łagodząco na sto-
pień społecznej szkodliwości. Ponadto podkreślono, że oskarżony 
działał w pełni świadomie i umyślnie, wiedząc, że swoimi czynami 
realizował znamiona przestępstw. Odnosząc się bezpośrednio do 
zagadnienia prowokacji, sąd orzekający doszedł do konkluzji, że nie 
można w tym przypadku mówić o zachowaniu określanym takim 
mianem. Przywołano użycie tego terminu w dwóch znaczeniach: 
potocznym i prawnym, podsumowując, że zachowania oskarżo-
nego nie można pociągnąć pod żadne z tych znaczeń (z orzecze-
nia sądu: ,,Termin „prowokacja” w znaczeniu potocznym oznacza 
„działanie mające wywołać u kogoś odpowiednią, zamierzoną 
reakcję, spowodować dokonanie czynu o następstwach zgubnych 
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Inną sprawą, w której uznano prowokację jako metodę dzien-
nikarstwa śledczego, była sprawa Koniuszewski vs. Polska (wyrok 
z dnia 14 czerwca 2016 roku, nr 619/12), w której ETPCz orzekł, jak 
następuje: ,,Sąd pragnie ponownie podkreślić, że osoby uczestni-
czące w debacie publicznej w sprawie istotnej dla opinii publicznej 
– do których zalicza się skarżącego (pracującego jako dziennikarz – 
przypis Autorki) w przedmiotowej sprawie – mogą odwoływać się 
w pewnym stopniu do takich środków wyrazu jak wyolbrzymienie 
czy wręcz prowokacja” (podkreślenie autorki).

Podsumowanie

Na gruncie obecnie obowiązującego prawa nie sposób wska-
zać przepisu, który odnosząc się bezpośrednio do grupy zawodo-
wej, jaką są dziennikarze, wyłączałby ich odpowiedzialność karną 
za stosowanie metody prowokacji podczas zbierania materiałów 
do artykułu prasowego. W doktrynie prawa karnego podejmuje 
się próby albo wskazywania podstaw, które można byłoby teore-
tycznie w postępowaniu sądowym powoływać jako podstawy wy-
łączenia lub złagodzenia odpowiedzialności karnej, albo konstruuje 
się postać kontratypu dziennikarskiej prowokacji. Jest to jednak 
kontratyp o charakterze pozaustawowym, którego znamiona od-
znaczają się dużą swobodą interpretacyjną, co stawia pod znakiem 
zapytania zasadność jego tworzenia, a tym bardziej powoływania 
się na niego jako możliwej podstawy wyłączenia odpowiedzialno-
ści karnej w praktyce stosowania prawa. Wydaje się słuszne zajęcie 
stanowiska, iż dziennikarze, wykonując swoją pracę, winni korzy-
stać z metod prawnie dopuszczalnych, zaś prowokacja powinna 
pozostać usprawiedliwioną wyłącznie w zakresie uprawnień służb 
specjalnych, którym ustawodawca takiej kompetencji udzielił. 
Wskazane w artykule orzecznictwo ilustruje, że problem ten nie jest 
rozwiązany na poziomie stosowania prawa. O ile polskie sądy nie 
podzielają stanowiska co do zasadności konstruowania kontratypu 
dziennikarskiej prowokacji, o tyle sądownictwo europejskie wydaje 
się pozostawać w tym zakresie bardziej liberalne. Podsumowując, 
należy stwierdzić, że wolność słowa jest dobrem, które niewątpliwie 
należy chronić, lecz prowokacja w ujęciu dziennikarskim nie stanowi 
skutecznego środka do jej strzeżenia, a przyczynić może się jedynie 
do zepchnięcia na drogę przestępstwa.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.

R E K L A M A
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Status prawny 
cudzoziemców w Polsce

The legal status 
of foreigners in Poland

Transformations associated with the Polish accession to the 
European Union and joining the Schengen Area resulted in the 
need to adapt legislation to the European standards. Law regu-
lations regarding foreigners’ legal status, especially the right of 
entry and stay in Poland and the right to protection by the State 
are the main point of this article. 

Keywords: migration, foreigners in Poland, the legal status of for-
eigners in Poland, refugees.

Przemiany związane z przystąpieniem Polski do Unii Europej-
skiej oraz dołączeniem do Strefy Schengen spowodowały koniecz-
ność dostosowania regulacji prawnych do standardów europej-
skich. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych regulacji 
prawnych dotyczących poszczególnych elementów składających się 
na status prawny cudzoziemców w Polsce, w szczególności prawa 
do wjazdu i przebywania na terytorium RP, a także prawa do ochro-
ny ze strony państwa.

Słowa kluczowe: migracja, cudzoziemcy w Polsce, status prawny 
cudzoziemców w Polsce, uchodźcy.
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Regulacja statusu prawnego cudzoziemców należy co do zasady 
do wewnętrznej kompetencji państw. W prawie polskim ta proble-
matyka ujęta została przede wszystkim w ramach prawa administra-
cyjnego, w którym wyróżnia się trzy szczególne zagadnienia związane 
z sytuacją cudzoziemca – prawo do przekraczania granic RP, pobytu 
oraz ochrony cudzoziemców na obszarze RP. Przystąpienie Polski do 
Unii Europejskiej w 2004 roku oraz dołączenie do strefy Schengen 
w 2007 roku spowodowały pojawienie się nowych zjawisk związanych 
z migracją ludności, a także znaczącą zmianę stanu prawnego w tej 
dziedzinie. Wynikiem tych przemian była konieczność dostosowania 
regulacji prawnych związanych ze statusem cudzoziemców w Polsce, 
stąd ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie nowej Ustawy 
o cudzoziemcach z dnia 30 grudnia 2013 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 
1650 ze zm.). W rozumieniu przywołanej wyżej ustawy cudzoziem-
cem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Jak wska-
zuje J. Celej, definicja ta jest zbieżna z definicjami innych państw 
europejskich (Celej 2012: 137). Wyróżnić można różne kategorie 
cudzoziemców, w szczególności: zwykłych cudzoziemców, którym 
państwo może przyznać prawo do osiedlenia się na podstawie prze-
pisu prawa wewnętrznego lub umowy międzynarodowej; cudzoziem-
ców chronionych przywilejami i immunitetami na podstawie ustaw 
i umów oraz powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych; 
członków obcych sił zbrojnych i ich rodziny. W niniejszym artykule 
skupiono się wyłącznie na pierwszej z wymienionych grup, tj. na zwy-
kłych cudzoziemcach. Jednocześnie należy zauważyć, że szczególny 
status mają na terytorium RP obywatele innych państw-członków Unii 
Europejskiej. Uregulowanie ich statusu w odmienny, uprzywilejowa-
ny sposób było związane z celami integracji europejskiej. Regulacje 
w tym zakresie zawarte są w Dyrektywie 2004/38/WE, która imple-
mentowana została ustawą z dnia 24 lipca 2006 roku o wjeździe na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego 
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz 

członków ich rodzin. Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie pod-
stawowych elementów statusu prawnego cudzoziemców w Polsce 
zgodnie z głównymi zagadnieniami wyznaczanymi przez naukę prawa 
administracyjnego, tj. prawo do przekraczania granic RP, pobytu oraz 
ochrony cudzoziemców na obszarze RP. 

Przekraczanie granicy Rzeczypospolitej Polskiej

Prawo państw do kontroli przekraczania ich granic przez osoby 
niebędące ich obywatelami jest ugruntowane w międzynarodowym 
prawie publicznym i zaakceptowane przez Europejski Trybunał Praw 
Człowieka (dalej: ETPCz). Jak wskazuje ETPCz, państwa mają „zgod-
nie z utrwalonym prawem międzynarodowym oraz z zastrzeżeniem 
ich zobowiązań wynikających z traktatów, prawo do kontrolowania 
wjazdu, pobytu i wydalania obcokrajowców” (wyrok w sprawie 
z 18.02.1991 roku Moustaquim v. Belgia). Jednocześnie ETPCz stwier-
dził, że istnieją sytuacje, w których pomimo braku pozytywnego pra-
wa określonego przepisami Europejskiej Karty Praw Człowieka (dalej: 
EKPCz) do wjazdu na terytorium państwa członkowskiego, państwa 
te są obowiązane do działania (umożliwienia wjazdu na swoje tery-
torium) lub zaniechania działania (powstrzymania się od wydalenia 
cudzoziemca), gdy wymagają tego względy odnoszące się do po-
szanowania życia rodzinnego przewidzianego w artykule 8 EKPCz 
(wyrok z 19.02.1996 roku w sprawie Gül v. Szwajcaria). Jak zauważa 
J. Chlebny, Europejski Trybunał Praw Człowieka w punkcie 36 wy-
roku z 21 grudnia 2001 roku w sprawie C-540/03 Sen v. Niderlandy 
starał się doprecyzować zakres obowiązku państwa dotyczący ze-
zwolenia na wjazd na jego terytorium bliskich krewnych imigrantów, 
stwierdzając, że zależy on „od sytuacji zainteresowanych oraz interesu 
ogólnego”, dodając niemal jednocześnie, że: „W dziedzinie imigracji 
wykładni artykułu 8 EKPCz nie można dokonywać w ten sposób, że na 
państwie spoczywa ogólny obowiązek poszanowania wyboru przez 
małżeństwa ich wspólnego miejsca zamieszkania oraz zezwalania na 
łączenie rodzin na jego terytorium” i „zgodnie z utrwaloną zasadą 
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prawa międzynarodowego państwa mają prawo, nie naruszając zo-
bowiązań traktatowych, wykonywać kontrolę wjazdu osób nieposia-
dających obywatelstwa tego państwa na jego terytorium” (Chlebny 
2015). Zgodnie z powyższym, uprawnienie do wjazdu na terytorium 
państwa nie ma charakteru bezwzględnego i przysługuje w zależności 
od spełnienia określonych kryteriów opisanych uregulowanych przez 
ustawodawcę. Podstawowym aktem prawnym regulującym zagad-
nienia związane z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jest ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku 
o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650), natomiast w stosunku 
do obywateli UE jest to ustawa z dnia 14 lipca 2006 roku o wjeździe 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego 
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i człon-
ków ich rodzin (Dz.U. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.). Ustawa ta ma 
zastosowanie również do obywateli państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii. Jak 
wskazuje I. Wrześniewska-Wal, we współczesnym świecie nie ma pań-
stwa, które wpuszczałoby na swoje terytorium wszystkich cudzoziem-
ców bez jakichkolwiek ograniczeń i warunków bądź nie wpuszczałoby 
nikogo (Wrześniewska-Wal 2012). Wjazd cudzoziemca na terytorium 
państwa następuje na podstawie ważnego dokumentu podróży – za-
zwyczaj paszportu lub dowodu osobistego albo wizy. Paszport jest 
dokumentem stwierdzającym tożsamość i przynależność państwo-
wą danej osoby. Upoważnia do przekroczenia granicy państwowej 
i jednocześnie potwierdza, że państwo będzie udzielać ochrony dy-
plomatycznej. Jak zauważa J. Celej, między niektórymi państwami 
odchodzi się od jego stosowania, zastępują go wówczas dokumenty 
takie jak dowód osobisty w przypadku państw Unii Europejskiej (Celej 
2012: 142). Z kolei wiza jest decyzją administracyjną, stwierdzającą 
udzielenie zgody na wjazd na terytorium danego państwa. „Z formal-
nego punktu widzenia jest to adnotacja dokonana w paszporcie lub 
innym dokumencie podróży. Przyznanie wizy lub odmowa jej wydania 
należy do kompetencji własnej państwa, o ile nie wiąże go w tym 
zakresie umowa międzynarodowa” (Celej 2012: 142). Zgodnie z arty-
łem 58 Ustawy o cudzoziemcach, cudzoziemcowi można wydać wizę 
Schengen lub wizę krajową. Wiza krajowa uprawnia do wjazdu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ciągłego pobytu na nim lub do 
kilku pobytów na tym terytorium następujących po sobie, trwających 
łącznie dłużej niż 90 dni w okresie ważności wizy (artykuł 59 ustawy). 
Z kolei wiza Schengen wydawana jest w konkretnych celach, które 
przedstawione zostały w ustawie w otwartym katalogu (artykuł 60 
ustęp 1 ustawy), a wśród których znajdują się przykładowo cele tu-
rystyczne, prowadzenia działalności gospodarczej, leczenia czy repa-
triacji. Wiza Schengen jest ważna na terytorium wszystkich państw 
strefy Schengen. Jak zauważa J. Celej, zasada wzajemnego uznawa-
nia jednolitej wizy jest obecnie istotą wspólnej polityki wizowej Unii 
Europejskiej (Celej 2012: 142). Jak wskazuje M. Łysienia, oznacza to, 
że cudzoziemiec, który otrzymał wizę od właściwych organów jed-
nego z państw strefy Schengen, może legalnie wjechać i przebywać 
na podstawie tej wizy zarówno w państwie, które wydało mu wizę, 
jak i w każdym innym państwie strefy Schengen. Jest ona wydawana 
co do zasady przez właściwego konsula, jednak zgodnie z artykułem 
66 ustęp 2 ustawy może ją wydać także komendant placówki Straży 
Granicznej (Łysienia 2015: 32). Dla mieszkańców strefy przygranicz-
nej wprowadzone zostały ułatwienia w ramach zasad małego ruchu 
granicznego. Mały ruch graniczny to „regularne przekraczanie granicy 

lądowej przez osoby zamieszkujące strefę przygraniczną w celu poby-
tu w tej strefie, na przykład ze względów społecznych, kulturalnych 
lub uzasadnionych powodów ekonomicznych lub ze względów ro-
dzinnych, przez okres nieprzekraczający limitów czasu ustanowionych 
w rozporządzeniu UE” (Wrześniewska-Wal 2012). Mały ruch graniczny 
może odbywać się wówczas, gdy została zawarta dwustronna umowa 
z sąsiadującym państwem (artykuł 13 Rozporządzenia nr 1931/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 ustanawiają-
cego przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych 
granicach lądowych państw członkowskich i zmieniające postanowie-
nia Konwencji z Schengen). W Polsce możliwość przekroczenia granicy 
w ramach małego ruchu granicznego wprowadzona została na granicy 
z Ukrainą, Federacją Rosyjską i Białorusią. Mieszkańcy strefy przygra-
nicznej mogą przekraczać granicę w ramach zasad małego ruchu gra-
nicznego, pod warunkiem że: 

• posiadają zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach 
małego ruchu granicznego oraz, jeżeli jest to wymagane na 
podstawie właściwej umowy dwustronnej, ważny dokument 
lub dokumenty podróży; 

• nie są osobami, wobec których dokonano wpisu do celów 
odmowy wjazdu w Systemie Informacyjnym Schengen; 

• nie są uważani za stanowiących zagrożenie dla porządku pu-
blicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicz-
nego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw 
członkowskich UE, a w szczególności nie dokonano wobec 
nich, na tej samej podstawie, wpisu do celów odmowy wjaz-
du w krajowych bazach danych państw członkowskich UE.

Niektórzy cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy 
lub innego dokumentu uprawniającego do wjazdu i pobytu w Polsce. 
Osoby te podróżują do Polski w ramach ruchu bezwizowego. W za-
łączniku I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
539/2001 zamieszczono listę państw, których obywatele muszą po-
siadać wizy przy wjeździe na terytorium RP, z kolei załącznik II do tego 
rozporządzenia zawiera listę państwa, których obywatele są zwolnieni 
z obowiązku posiadania wizy, gdy ich całkowity pobyt nie przekracza 
90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu (np. Argentyna, Au-
stralia, Brazylia, Izrael, Japonia, Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone 
Ameryki Północnej, Watykan). Zniesienie obowiązku wizowego może 
również wynikać z umów dwustronnych lub wielostronnych. Jak 
wskazuje M. Łysienia, w przypadku utraty mocy umowy, która wpro-
wadziła zniesienie obowiązku wizowego, lub przywrócenia obowiązku 
wizowego między państwami cudzoziemiec przebywający w Polsce 
w ramach ruchu bezwizowego jest obowiązany opuścić to terytorium 
po upływie okresu pobytu, na jaki wjechał na terytorium Polski, nie 
później niż po upływie 3 miesięcy od dnia utraty mocy umowy lub 
przywrócenia obowiązku wizowego (Łysienia 2015: 45).

Prawo do pobytu na terytorium RP

Cudzoziemiec uzyskuje prawo do pobytu na terytorium RP 
przede wszystkim na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwo-
lenia na pobyt stały i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowe-
go UE. W przepisach ustawy o cudzoziemcach dotyczących zezwolenia 
na pobyt czasowy zawarta została część ogólna, po której w artyku-
łach 114-187 zawarto szczegółowe regulacje odnoszące się do róż-
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nych rodzajów zezwoleń, wyróżnionych ze względu na cel pobytu lub 
kategorię cudzoziemców, których zezwolenie dotyczy. Ze względu na 
cel pobytu ustawa odrębnie uregulowała zezwolenie na pobyt cza-
sowy i pracę oraz zezwolenia udzielane w celu: wykonywania pracy 
w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, wykonywania pracy 
przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego 
na terytorium RP, prowadzenia działalności gospodarczej, kształcenia 
się na studiach, prowadzenia badań naukowych, a także ze względu 
na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu. Szczególne ce-
chy cudzoziemców stanowiły podstawę do wyróżnienia zezwolenia na 
pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli polskich oraz członków 
rodzin cudzoziemców i dla cudzoziemców będących ofiarami handlu 
ludźmi. Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane ze względu na inne 
okoliczności łączy w sobie przyczyny odnoszące się do cudzoziemca, 
jak i do celu pobytu. Jak wskazuje J. Chlebny, różnorodność zezwoleń 
przewidzianych w ustawie jest następstwem implementacji dyrektyw 
unijnych, które dotyczą konkretnych rodzajów zezwoleń na pobyt 
czasowy (Chlebny 2015). Wojewoda co do zasady wydaje zezwolenie 
na okres od trzech miesięcy do trzech lat. Cudzoziemiec powinien 
uzasadnić cel swojego pobytu oraz wykazać w czasie trwania postę-
powania m.in. to, że posiada odpowiednie środki pieniężne na pobyt 
w Polsce oraz miejsce zamieszkania. „Postępowanie jest długotrwałe, 
a cudzoziemiec musi przedstawić wiele dokumentów, m.in. formularz 
PIT, umowę o pracę, umowę zlecenie, akty stanu cywilnego, np. akt 
małżeństwa, akt urodzenia” (Łysienia 2015: 48). Cudzoziemiec, który 
otrzymał zezwolenie na pobyt czasowy, otrzymuje kartę pobytu. Karta 
pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca 
podczas jego pobytu w Polsce oraz uprawnia, wraz z dokumentem 
podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności 
uzyskania wizy. Jak wskazuje M. Jaźwińska, polskie przepisy przewi-
dują dwa rodzaje zezwoleń wydawanych cudzoziemcom na czas nie-
oznaczony. Jedno z nich ma charakter krajowy (zezwolenie na pobyt 
stały), drugie natomiast ma charakter unijny (zezwolenie na pobyt 
rezydenta długoterminowego UE). Zezwolenie na pobyt rezydenta 
długoterminowego UE zostało wprowadzone do polskiego prawa 
w ramach implementacji prawa unijnego (Jaźwińska 2015 61). Ze-
zwolenie na pobyt stały wydawane jest osobom, które zamierzają na 
stałe związać się z Polską, tzn. zamierzają osiedlić się w RP na stałe 
i jednocześnie posiadają ważną Kartę Polaka lub mogą wykazać pol-
skie pochodzenie, są małżonkami polskich obywateli, albo uzyskali 
status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt ze wzglę-
dów humanitarnych. Małżonkowie obywateli polskich muszą spełnić 
łącznie dwa warunki w celu uzyskania zezwolenia. Po pierwsze, muszą 
pozostawać w uznawanym przez polskie prawo związku małżeńskim 
z obywatelem polskim przez co najmniej trzy lata przed dniem złoże-
nia wniosku. Po drugie, bezpośrednio przed złożeniem wniosku muszą 
legalnie przebywać w Polsce co najmniej dwa lata na podstawie jed-
nego ze wskazanych tytułów pobytowych (status uchodźcy, ochrona 
uzupełniająca, zgoda na pobyt ze względów humanitarnych lub ze-
zwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z pozostawaniem 
w związku małżeńskim z obywatelem polskim). Należy zauważyć, że 
„decyzja o zezwoleniu na pobyt stały ma charakter prawnokształtują-
cy (konstytutywny) i jest decyzją związaną, a zatem w razie spełnienia 
przesłanek uzasadniających uwzględnienie wniosku, organ nie może 
odmówić cudzoziemcowi udzielenia zezwolenia” (Chlebny 2015). Ze-
zwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE to pozwolenie, 

które mogą otrzymać cudzoziemcy będący na stałe związani z Polską, 
przy czym głównym kryterium są tu kryteria osobiste. Aby uzyskać 
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, cudzoziemiec 
musi spełniać wszystkie następujące warunki: przebywać w Polsce 
legalnie i nieprzerwanie co najmniej pięć lat bezpośrednio przed zło-
żeniem wniosku, posiadać źródło stabilnego i regularnego dochodu, 
którego wysokość jest wyższa od wysokości dochodu uprawniającego 
do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, posiadać ubezpiecze-
nie zdrowotne, posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu. Jak 
zauważa D. Pudzianowska, ten typ zezwolenia udzielany jest na czas 
nieoznaczony, zatem pobyt cudzoziemca, który posiada takie zezwole-
nie, jest bezterminowy i w tym sensie ma charakter stały (Pudzianow-
ska, 2013: 249). Należy nadmienić, że oba wyżej opisane zezwolenia 
mają daleko idące skutki w sferze praw cudzoziemca. Przede wszyst-
kim, jak wskazuje J. Chlebny, pobyt na podstawie zezwolenia na pobyt 
stały albo zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE są 
przesłankami do uznania cudzoziemca za obywatela polskiego. Oba 
zezwolenia umożliwiają cudzoziemcom podjęcie w Polsce pracy i je-
żeli przebywają w Polsce – prawo do świadczeń z pomocy społecznej 
(Chlebny 2015).

Ochrona cudzoziemców na obszarze RP

Polska gwarantuje cudzoziemcowi będącemu w szczególnej sy-
tuacji prawnej lub faktycznej w swoim kraju lub na obszarze kraju, 
który zamieszkuje, prawo do ubiegania się o ochronę na terytorium 
Polski. Cudzoziemiec ma możliwość uzyskania na terytorium RP 
ochrony przez nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupeł-
niającej, udzielenie zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz 
udzielenie zgody na pobyt tolerowany. Jak zauważa J. Celej, definicja 
uchodźcy opiera się na trzech elementach: przebywaniu poza teryto-
rium państwa ojczystego, co z kolei jest spowodowane uzasadnioną 
obawą prześladowania ze względu na rasę, narodowość, przynależ-
ność do określonej grupy społecznej; poglądach politycznych; braku 
ochrony ze strony państwa ojczystego (Celej 2012: 147). Problematy-
kę uchodźstwa regulują obecnie postanowienia Konwencji genewskiej 
z 28 lipca 1951 roku oraz Protokołu nowojorskiego z 31 stycznia 1967 
roku. Artykuł 31 ustęp 1 Konwencji genewskiej zabrania państwom-
-stronom tej konwencji nakładania kar na uchodźców za nielegalny 
pobyt na swoim terytorium lub sam wjazd, jeśli uchodźcy przybywają 
z miejsc, w których ich życiu lub wolności zagrażało niebezpieczeń-
stwo. Według M. Górczyńskiej, objęcie cudzoziemca ochroną wynika-
jącą z Konwencji jest możliwe nie tylko w sytuacji, gdy podmiotem do-
puszczającym się prześladowań są organy władzy publicznej, ale także 
wówczas, gdy są to inne podmioty (niepaństwowe), przed którymi 
władza nie może lub nie chce zapewniać ochrony (Górczyńska 2015: 
74). Na podstawie Konwencji genewskiej i Protokołu nowojorskiego 
państwo zobowiązane jest przyznać uchodźcom uprawnienia w zakre-
sie dostępu do sądów, religii, edukacji czy zabezpieczeń społecznych. 
Kolejną formą ochrony cudzoziemca na terytorium RP jest ochrona 
uzupełniająca. Jest ona udzielana tym cudzoziemcom, którzy nie speł-
niają przesłanek udzielenia im statusu uchodźcy, jednak wydalenie ich 
do państwa ojczystego rodzi ryzyko naruszenia ich praw i doznania 
poważnej krzywdy w postaci orzeczenia kary śmierci lub wykonania 
egzekucji, tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub ka-
rania, poważnego i zindywidualizowanego zagrożenia dla życia lub 
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Podsumowanie

Obecne w polskim ustawodawstwie formy ochrony cudzoziemców 
są zharmonizowane z prawem unijnym i odzwierciedlają standardy eu-
ropejskie. Jak wskazuje J. Chlebny, ustawodawca krajowy nie ma peł-
nej swobody w określaniu warunków wjazdu i pobytu cudzoziemców, 
„musi uwzględniać przepisy prawa Unii Europejskiej odnoszące się do 
wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich, uprzywilejowaną pozycję 
obywateli UE korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania 
się i pobytu na terytorium UE oraz szczególną pozycję członków ich 
rodzin, którzy wraz z nimi przemieszczają się, a także normy prawa 
międzynarodowego odnoszące się do cudzoziemców. Sytuację prawną 
cudzoziemca w omawianym zakresie kształtuje zatem nie tylko prawo 
wewnętrzne, ale w znacznym stopniu także prawo międzynarodowe” 
(Chlebny 2015). Jak zauważa M. Szczepanik, pomimo pojawienia się no-
wych zjawisk migracyjnych Polska obecnie pozostaje krajem o ujemnym 
saldzie migracji, co oznacza, że więcej osób z Polski emigruje, niż do niej 
przyjeżdża (Szczepanik 2015: 13). Dodatkowo należy zaznaczyć, że licz-
ba osób, którym Polska udzieliła ochrony międzynarodowej, jest bardzo 
niewielka w stosunku do liczby wnioskujących. Według danych Urzę-
du od początku obowiązywania Konwencji Genewskiej, czyli od 1991 
roku do końca 2013 roku status uchodźcy przyznano tylko 888 osobom, 
a ochronę uzupełniającą jedynie 2 446 osobom, przy czym tylko w roku 
2013 wniosek o udzielenie statusu uchodźcy złożyło aż 15 500 osób 
(Szczepanik 2015: 13). Bardzo trudno jest ocenić całokształt omawia-
nych regulacji w zakresie adekwatności zakresu udzielanej ochrony oraz 
przypadków, w których jest ona udzielana. Należy jednak zaznaczyć, że 
z pewnością będzie się ona dynamicznie zmieniać, na co wpływ będzie 
mieć sytuacja międzynarodowa, w szczególności związana z licznymi 
konfliktami zbrojnymi na Bliskim Wschodzie oraz coraz częstszymi i pro-
wadzonymi na większą skalę migracjami zarobkowymi. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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zdrowia wynikającego z powszechnego stosowania przemocy wobec 
ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego 
konfliktu zbrojnego. Jak wskazuje D. Witko, zgoda na pobyt ze wzglę-
dów humanitarnych jest nowym tytułem pobytowym, który pojawił 
się na gruncie ustawy o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 roku (Witko 
2015: 89). Jest ona udzielana bezterminowo w przypadku gdy w przy-
padku zobowiązania cudzoziemca do powrotu do państwa ojczyste-
go zagrożone byłoby jego prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa 
osobistego, mógłby on zostać poddany torturom albo nieludzkiemu 
lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, mógłby być zmuszony 
do pracy, mógłby być pozbawiony prawa do rzetelnego procesu są-
dowego albo być ukarany bez podstawy prawnej, naruszałoby jego 
prawo do życia rodzinnego lub prywatnego, albo naruszałoby prawa 
dziecka w stopniu istotnie zagrażającym jego rozwojowi psychofi-
zycznemu. Ostatnią formą ochrony cudzoziemca na terytorium RP 
jest zgoda na pobyt tolerowany. Jest ona udzielana, gdy występują 
przesłanki do udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych, 
jednak jednocześnie nie może być ona udzielona ze względów takich 
jak przykładowo poważne podejrzenie popełnienia prze cudzoziemca 
zbrodni przeciwko pokojowi, działań sprzecznych z celami i zasadami 
Narodów Zjednoczonych, czy popełnienia przestępstwa zagrożonego 
zgodnie z polskim prawem karą pozbawienia wolności przy jednocze-
snym opuszczeniu państwa ojczystego w celu uniknięcia kary.

Prawa i obowiązki cudzoziemców na terytorium RP

Należy pamiętać, że z chwilą wjazdu na terytorium RP cudzozie-
miec zaczyna podlegać regulacjom prawnym polskiego prawa w taki 
sam sposób, jak polscy obywatele. Zgodnie z polską regulacją, prawa 
cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski są takie same jak 
obywatela polskiego, o ile przepisy ustaw szczególnych nie stanowią 
inaczej. Jak jednak zauważa I. Wrześniewska-Wal, prawa przysługują-
ce cudzoziemcom są węższe niż prawa, z których korzystają obywatele 
danego państwa, choć wiele umów międzynarodowych, w tym szcze-
gólnie te dotyczące ochrony praw człowieka zmierzają do równego 
traktowania cudzoziemców i obywateli danego kraju (Wrześniew-
ska-Wal 2012). Cudzoziemiec nie może być arbitralnie aresztowany. 
Powinien mieć on dostęp do sądów i innych organów i być trakto-
wany na równi z obywatelami w zakresie dostępu do ochrony praw-
nej. Niektóre prawa przysługujące cudzoziemcom podlegają ograni-
czeniom z uwagi na bezpieczeństwo lub porządek publiczny. Są to 
w szczególności prawa polityczne, prawa do wykonywania niektórych 
zawodów, określenia dodatkowych warunków dostępu do kształcenia 
czy prowadzenia działalności gospodarczej. Cudzoziemcy pozbawieni 
są dostępu do wykonywania funkcji publicznych, nie mogą też stać 
się właścicielem nieruchomości lub potrzebują do tego specjalnego 
zezwolenia. J. Celej stwierdza, że obowiązki cudzoziemca mogą być 
liczniejsze niż obywatela, bowiem odpowiedzialność cudzoziemca za 
ten sam czyn w państwie pobytu nie wyklucza jego odpowiedzialności 
w państwie ojczystym (Celej 2012: 151). Cudzoziemiec zobowiązany 
jest do przestrzegania prawa polskiego. Przepisy Ustawy o cudzoziem-
cach określają w szczególności sytuację prawną cudzoziemca zatrzy-
manego, umieszczonego w ośrodku strzeżonym, w areszcie w celu 
wydalenia lub pozbawionego wolności w wykonaniu orzeczeń wyda-
nych na podstawie ustaw, stanowiąc jedynie o legalności jego pobytu 
w okresie obowiązywania właściwych decyzji lub orzeczeń. 
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Etyka procesu
legislacyjnego

Ethics 
of a legislative process 

The article entitled Ethics of a legislative process relates to  
the rules of proper legislation, which stem from the general clause 
embodied in article 2 of the Constitution of Poland, namely the rule 
of democratic rule of law. This clause shall be understood as con-
solidated expression of array of rules and principles, which do not 
derive explicitly from the Constitution, but are nonetheless imma-
nently the subject of axiology as well as of the essence of the rule of 
law. Rules of proper legislation are aimed to improve the legislative 
process and to extirpate the inflation of law.

Keywords: proper legislation, the Constituion.

Artykuł dotyczy zasad prawidłowej legislacji, których treść 
wynika z klauzuli generalnej, jaką jest zasada demokratycznego 
państwa prawa, wywiedziona z artykułu 2 Konstytucji RP. Klauzulę 
demokratycznego państwa prawa należy rozumieć jako zbiorcze 
wyrażenie szeregu reguł i zasad, które nie wynikają expressis verbis 
z tekstu Konstytucji, lecz w sposób immanentny są przedmiotem 
aksjologii oraz istoty państwa prawa. Zasady prawidłowej legislacji 
mają na celu usprawnienie procesu legislacyjnego oraz wyelimino-
wanie zjawiska inflacji prawa. 

Słowa kluczowe: prawidłowa legislacja, Konstytucja RP. 
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Normami etycznymi procesu legislacyjnego są zasady pra-
widłowej legislacji. Na gruncie polskiego prawa zasady popraw-
nej legislacji zostały uregulowane w załączniku do rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie 
Zasad techniki prawodawczej, mającego swoje źródło w artykule 
14 ustęp 4 pkt 1 Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Mini-
strów. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 
2015 roku wprowadza zmiany w rozporządzeniu w sprawie Zasad 
techniki prawodawczej. Przedstawione rozporządzenie nowelizuje 
zasady techniki legislacyjnej. 

Nowelizacja zasad techniki prawodawczej weszła w życie 
z dniem 1 marca 2016 roku. Dla nowelizacji zasad poprawnej 
legislacji wybrano formę rozporządzenia, aby nadać im moc po-
wszechnie obowiązującego aktu prawnego. Taka forma miała na 
celu uniknięcie problemów związanych z niezgodnością dwóch 
ustaw. Zgodnie z zasadą demokratycznego państwa prawnego, 
akty normatywne powinny odpowiadać określonym wymogom 
technicznym wynikającym z doktryny, a ich źródłem normatywnym 
jest jedynie powyżej przedstawione rozporządzenie. 

Pomimo faktu, iż zasady poprawnej legislacji nie wynikają 
wprost z Konstytucji, powinny być respektowane podczas two-
rzenia aktów normatywnych, co wynika z artykułu 2 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej zawierającego zasadę demokratycznego 
państwa prawa. 

Warto pamiętać, że o wartości zasad poprawnej legislacji nie 
świadczy ranga aktu normatywnego, w którym zostały zapisane, 
jednakże per se nie wiążą ustawodawców. Akty normatywne okre-
ślające „zasady techniki prawodawczej” ani żaden inny obowiązu-
jący w Polsce akt prawny nie mówią wprost o sankcji za naruszenie 
zasad techniki prawodawczej. Brak przestrzegania „zasad techniki 
prawodawczej” nie powoduje żadnych pozytywnych konsekwencji 
prawnych (Wierczyński 2010).

Zasada lex retro non agit

Zasada lex retro non agit ma swoje ma swoje źródło już w prawie 
rzymskim. Funkcjonowała w systemie prawa rzymskiego, chociaż nie 
była znana jako zasada lex retro non agit, jej wyodrębnienia można się 
doszukiwać w Kodeksie Justyniana. W średniowieczu istota retroak-
tywności wynikała również z prawa kanonicznego. Zasada ta ma rów-
nież swoje ugruntowanie w polskim, czternastowiecznym porządku 
prawnym, stworzono ją bowiem wraz z ustanowieniem statutów Kazi-
mierza Wielkiego. Od tego czasu stała się trwałym elementem systemu 
prawnego (Zalasiński 2008).

Zasada niedziałania prawa wstecz jest powszechnie uważana za 
gwarant pewności i bezpieczeństwa prawnego. Z możliwością po-
wstania ryzyka naruszenia zasady lex retro non agit mamy do czy-
nienia, kiedy prawodawca w sposób kalendarzowy określa termin 
wejścia w życie regulacji. Następstwem braku zapobiegliwości pra-
wodawcy może dojść do kolizji między okresem faktycznego konty-
nuowania procesu legislacyjnego, wraz z promulgacją i publikacją, 
a oznaczonym przez normodawcę terminem wejścia w życie stwo-
rzonych przepisów prawa. Prawodawca powinien przewidzieć czas 
wystarczający nie tylko na dalsze etapy procesu prawodawczego, 
łącznie z ich ostatnim stadium w postaci należytego ogłoszenia aktu 
normatywnego oraz zapewnienia odpowiedniej vacatio legis (Zale-
śny 2009). Wokół zasady niedziałania prawa wstecz skupia się olbrzy-
mi dorobek nauki prawa. Dokładne przedstawienie jej rozwoju na 
przestrzeni wieków nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. 
Omawiając tę, słynną zasadę skupimy się na jej brzmieniu na gruncie 
prawa cywilnego, ponieważ wprowadzenie zasady lex retro non agit 
wywołało istotny spór w doktrynie prawa. Istota zasady niedziałania 
prawa wstecz wyrażona była expressis verbis przepisami prawa cy-
wilnego na gruncie Dekretu Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1946 
roku. Zgodnie z treścią artykułu 4. cytowanego dekretu ustawa nie 
miała mocy wstecznej, chyba że przepis szczególny stanowił inaczej. 
Regulacja prawna dotycząca zasady niedziałania prawa wstecz zosta-
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cą z artykułu 64 ustep 2 Konstytucji RP. Wspomniany artykuł wskazuje 
na szczególną ochronę prawa własności. „Na podstawie tego przepi-
su można postawić tezę, że inne prawa majątkowe, o których w nim 
mowa, objęte są jedynie dodatkową ochroną, której intensywność 
nie ma charakteru kwalifikowanego względem ochrony pozostałych 
praw nabytych. Przepisy konstytucyjne w tym artykuł 62 ustęp 2, nie 
przewidują bowiem żadnych szczególnych kryteriów zróżnicowania 
intensywności ochrony wszystkich tych praw. Ustrojodawca podkreśla 
jedynie, że prawa te powinny podlegać równej dla wszystkich ochro-
nie prawnej, co stanowi także treść norm dotyczących praw nabytych 
wynikających z artykułu 2 Konstytucji RP” (Zaleśny 2009: 144).

Zasada odpowiedniego vacatio legis

Bezsprzecznie niedopuszczalne jest, aby tworzone unormowania 
prawne zaskakiwały adresatów. Adresat musi mieć zapewniony czas na 
zaznajomienie się z treścią tworzonych regulacji na bezpieczne podję-
cie decyzji co do dalszego postępowania (Zaleśny 2009). Taką możli-
wość daje nam zasada odpowiedniej vacatio legis. Wymagania wyni-
kające z zasady odpowiedniej vacatio legis niewątpliwie korespondu-
ją z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie 
prawa, ponieważ adresat aktów normatywnych nie powinien ponosić 
straty z racji prowadzonych procesów legislacyjnych. Badając zgodność 
aktów normatywnych z obowiązkiem zachowania odpowiedniej va-
catio legis przy ocenie możliwości zapoznania się adresata z treścią 
aktu prawodawca powinien mieć na względzie rozwiązanie prawne 
poddane konsultacjom z zainteresowanymi lub wyczerpującej kam-
panii informacyjnej, a następnie przyjęte w niezmienionym brzmie-
niu przez Sejm i Senat. Innym kryteriom oceny powinny być poddane 
procesy legislacyjne niepoddane wcześniejszym konsultacjom z zain-
teresowanymi grupami społecznymi. W pierwszym przypadku jeszcze 
przed zakończeniem prac legislacyjnych związanych z dookreśleniem 
treści aktu normatywnego zainteresowani mogą w praktyce rozpocząć 
dostosowanie się do nowej regulacji. Odpowiednia vacatio legis to nie 
tylko czas na zaznajomienie się z przepisami prawnymi przez adresa-
tów norm, ale także okres, w którym prawodawca ma sposobność ko-
rygowania dostrzeżonych już po uchwaleniu aktu błędów, sprzeczności 
wewnętrznych, czy też rozwiązań prowadzących do powstania sprzecz-
ności w systemie prawa bądź zapobieżenia negatywnym skutkom 
wejścia w życie uchwalonych, a jeszcze nie obowiązujących regulacji 
(Zaleśny 2009). Trybunał Konstytucyjny już w trakcie obowiązywania 
ustawy z dnia 30 grudnia 1950 roku o wydaniu Dziennika Ustaw RP 
i Dziennika Urzędowego „Monitor Polski” uznał, iż okres odpowiedniej 
vacatio legis nie powinien być krótszy niż czternaście dni, licząc od 
dnia opublikowania aktu normatywnego we właściwym publikatorze. 
Trybunał swoje stanowisko podtrzymał w trakcie obowiązywania usta-
wy z 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych.

Warto zauważyć, że w ustawodawstwie wyklarowały się dwa 
sposoby na określenie terminu wejścia w życie aktu prawa powszech-
nie obowiązującego. Sposób pierwszy polega na wyrażeniu w akcie 
prawnym regulującym problematykę publikacji aktów normatywnych 
generalnej reguły przesądzającej o sposobie wprowadzania tych ak-
tów w życie. Taką normą jest m.in. jest przyjęcie czternastodniowego 
terminu na wejście w życie aktu normatywnego od jego ogłoszenia. 
Sposób drugi, nazywany również szczegółowym, to nakazanie, by akt 

ła zmieniona przepisami ustawy z 18 lipca 1950 roku – Przepisy ogól-
ne prawa cywilnego. Zgodnie z artykułem 2. ustawa nie miała mocy 
wstecznej, a ewentualne odstępstwa miały miejsce, jeśli brzmienie 
lub cel ustawy były odmienne. Omawiane unormowanie zachowu-
je aktualność również na gruncie obecnie obowiązującego Kodeksu 
cywilnego, bowiem brzmienie artykułu 3 k.c. jest tożsame z brzmie-
niem dawnego artykułu 2. Przepisów ogólnych prawa cywilnego 
z 1950 roku. Obowiązujące przepisy prawa cywilnego, dokładnie ar-
tykuł 3., dopuszczają zatem możliwość wstecznego działania prawa, 
jeżeli wynika to z brzmienia ustawy lub jej celu (Zalasiński 2008).

Zasada ochrony praw nabytych

Podobnie jak inne zasady poprawnej legislacji, zasada ochrony 
praw nabytych jest immanentnym elementem państwa prawa. Nakaz 
ochrony praw nabytych stanowi jedną z najbardziej doniosłych zasad 
mających odzwierciedlenie w etyce, czego najlepszym przykładem są 
słowa L. L. Fullera: „Dyskrecjonalne odbieranie przez ustawodawcę 
praw nabytych przez obywateli uznawane jest wręcz za jeden z de-
liktów przeciwko moralności prawa” (Fuller 1978: 39). Niewątpliwie, 
w związku z etycznym wymiarem, zasada ochrony praw nabytych jest 
głęboko zakorzeniona i wynika z zasady ochrony zaufania obywateli 
do państwa i do stanowionego przez nie prawa. Nawet po 1997 roku 
nie można odnaleźć jednoznacznego sposobu wywiedzenia zasady 
ochrony praw nabytych z artykułu 2 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej. Nadal w wielu orzeczeniach polski Trybunał Konstytucyjny 
dochodzi do zasady ochrony praw nabytych dwustopniowo, z zasa-
dy państwa prawa wywodząc zasadę ochrony zaufania obywateli do 
państwa i do stanowionego przez nie prawa i dopiero z tej ostatniej 
wywodzi zasadę ochrony praw nabytych. Głównym przesłaniem 
płynącym z zasady ochrony praw nabytych jest zakaz znoszenia lub 
ograniczenia praw podmiotowych jednostki lub innych podmiotów 
prawnych uczestniczących w obrocie prawnym. Zasada ta zapewnia 
ochronę paw podmiotowych zarówno publicznych, jak i prywatnych 
(Zalasiński 2008).  Warto zaznaczyć, iż zasada ochrony praw nabytych 
dotyczy jedynie oczekiwań popartych danym aktem normatywnym 
określającym prawa podmiotowe. Na podstawie orzecznictwa TK 
można wysnuć tezę, iż zasada ochrony praw nabytych ma szczególne 
zastosowanie w zakresie praw emerytalno-rentownych. Objęte są nią 
nabyte zarówno prawa in abstracto, zgodnie z ustawą i niezależnie 
od złożonego wniosku o ich przyznanie, jak i in concreto, tj. w drodze 
skonkretyzowanych decyzji przyznających świadczenia. Ochrona praw 
nabytych jest niezależna od dziedziny prawa, na gruncie której zosta-
ło ono ukształtowane. Jednakże efektywność ochrony zależy przede 
wszystkim od faktu, czy mamy do czynienia z prawem nabytym in 
concreto, in abstracto, ekspektatywą prawa, czy interesem w toku. 
Wymienione grupy szeroko pojętych praw nabytych objęte są zróż-
nicowaną ochroną konstytucyjną. Warto jednak pamiętać, iż zasada 
ochrony praw nabytych dotyczy zarówno praw skonkretyzowanych, 
jak i wynikających wprost z aktu normatywnego. Ponadto obejmuje 
sobą ekspektatywy praw. Ochronie nie podlegają wszelkie ekspekta-
tywy, lecz jedynie te maksymalnie ukształtowane. Zgodnie z powyż-
szym można wysunąć tezę, iż zróżnicowanie ochrony konstytucyjnej 
zależy od etapu ukształtowania danego prawa. W świetle Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej niektóre kategorie praw, poza ogólną zasadą 
ochrony praw nabytych, zostały objęte dodatkową ochroną wynikają-
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nych. W tym znaczeniu jasne prawo, co również zauważyła Sławomira 
Wronkowska, ma bliski związek z obecnym w niemieckiej koncepcji 
państwa prawnego postulatem „przejrzystości prawa”, utożsamianym 
z możliwością odnalezienia przez jednostkę w systemie prawnym ak-
tów normatywnych, które ją interesują (Wronkowska 1982). W innym 
ujęciu prawo „jasne” to system spójnych ze sobą norm, które tworzą 
pozbawioną niezgodności całość, także pod względem aksjologicznym 
(Wronkowska 1976). Na podstawie przedstawionych stanowisk doty-
czących „jasności” prawa można zauważyć, iż jako kryterium zasady 
określoności przepisów prawnych przyjęto zarówno formę tworze-
nia aktów normatywnych, jak i przejrzystość i bezsprzeczność zwro-
tów językowych wykorzystywanych przy opracowywaniu przepisów. 
W ustawie należy bowiem posługiwać się poprawnymi wyrażeniami 
językowymi (określeniami) w ich podstawowym i powszechnie przy-
jętym znaczeniu, określeniami specjalistycznymi (tzw. profesjonali-
zmami) można posługiwać się, jeżeli mają one odpowiedniki w języku 
powszechnym. Pojawia się przyzwolenie korzystania z określeń lub 
zapożyczeń obcojęzycznych. Przyzwolenie to jednak wyłącza brak od-
powiednika zapożyczenia obcojęzycznego w języku polskim. Można 
również posługiwać się pojęciami lub strukturami językowymi (neo-
logizmami), chyba że w dotychczasowym słownictwie polskim brak 
odpowiedniego określenia (Wronkowska, Zieliński 1997). Termin okre-
śloności przepisów prawnych wynika z wprowadzenia do Konstytucji 
zasady demokratycznego państwa prawa.Jako że termin „określoności 
prawa” wywodzi się z doktryny niemieckiej, TK dokonując interpretacji 
zasady określoności przepisów prawa sięgał do doktryny niemieckiej. 
W świetle piśmiennictwa niemieckiego termin „określoności prawa” 
nie ma jednoznacznej definicji. W wąskim znaczeniu odnosi się jedynie 
do treści przepisu prawa i oznacza nakaz jego precyzyjności, tj. wskaza-
nia możliwości wywiedzenia jednoznacznej normy prawnej. W znacze-
niu szerszym „określoność” to nakaz tworzenia „powszechnego” pra-
wa, zrozumiałego dla poszczególnych jednostek. Szerokie rozumienie 
„określoności” prawa uznaje się za dominujące (Spyra 2003). 

Zasada określoności przepisów prawnych nakazuje w sposób 
ostrożny wykorzystywać zwroty niedookreślone. Mając na względzie 
tworzenie norm o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, nie mo-
żemy całkowicie wykluczyć stosowania zwrotów niedookreślonych. 
Często skonstruowanie normy poprzez ich zastosowanie wydaje się 
koniecznością. Prawodawca nie jest w stanie przewidzieć wszystkich 
możliwych przypadków, dla których dana norma będzie adekwatna, 
a zarazem powinien sprostać specyfice poszczególnych przypadków. 
W związku z powyższym wykorzystywanie przez prawodawcę klauzul 
generalnych jest naturalnym elementem procesu legislacji. Zakres 
stosowania zwrotów niedookreślonych wytyczają normy procesowe, 
jakie są podstawą do stworzenia danego przepisu prawa. W związku 
ze stosowaniem pojęć nieostrych ogromne znaczenie ma fakt, czy 
mają one aksjologiczną podstawę w świadomości prawnej jednostek, 
z której wynika konkretny normatywny imperatyw. Niedookreśloność 
pojęć nie oznacza bezwzględnej niemożności określenia ich zakresu 
i treści. Podmioty biorące udział w procesie legislacyjnych powinny 
tworzyć prawo z uwzględnieniem podstawowych zasad prawa, war-
tości i zasad konstytucyjnie bronionych (Zaleśny 2009). Warto zauwa-
żyć, iż brak dostatecznej precyzji przepisu prawnego jest podstawą do 
orzeczenia niekonstytucyjności, dopiero wówczas, gdy ustalenie jego 
treści nie jest możliwe w drodze wykładni, w tym wykładni dokony-
wanej przez sądy powszechne.

normatywny określał termin swojego wejścia w życie. Termin wejścia 
w życie określony w tekście aktu normatywnego nie powinien być cał-
kowicie odmienny od powszechnie przyjętej normy. Zgodnie z tezą 
S. Wronkowskiej ogólna reguła powinna mieć charakter subsydiarny, 
jest bowiem stworzona na wypadek braku określenia przez twórcę 
aktu normatywnego terminu wejścia tego aktu w życie (Wronkowska 
2001). Z uwagi na subsydiarność reguły ogólnej odpowiedniej vacatio 
legis nie budzi wątpliwości, że ustawodawca, ze względu na cel czy też 
przeznaczenie ustawy, może dowolnie określać termin związany z wej-
ściem w życie aktu normatywnego. Jednocześnie warto zauważyć, iż 
termin nie powinien powodować dodatkowych dolegliwości względem 
adresatów wdrażanego aktu normatywnego. Przy omawianiu zasady 
odpowiedniej vacatio legis warto zwrócić uwagę na istotne różnice 
pomiędzy znaczeniem terminów „wejścia w życie” i „nadanie mocy 
obowiązującej”. Wejście w życie ustawy nie zawsze pociąga za sobą 
nadania danemu aktowi normatywnemu mocy obowiązującej. Wspo-
mniane stanowisko jest dyskusyjne według poglądów autorów „Wstę-
pu do prawoznawstwa”. Niestety w doktrynie wspomniane terminy 
są stosowane zamiennie, co może doprowadzić do wielu naruszeń 
praktycznych, co najlepiej widać na przykładzie derogacji przepisów 
i konieczności określenia końca ich mocy obowiązującej. Okres wejścia 
w życie przepisu do jego derogacji nie zawsze pokrywa się z okresem 
jego faktycznego obowiązywania, tj. z okresem, w którym istnieje obo-
wiązek jego stosowania. To zjawisko odzwierciedlają przepisy ustawy 
o TK nakazujące z urzędu umarzać postępowanie przed TK, w przypad-
ku, gdy przepis będący przedmiotem kontroli konstytucyjności został 
derogowany i na pozór przestał obowiązywać. Praktyka orzecznicza TK 
pokazała jednak, że przepis prawa pomimo jego usunięcia z systemu 
prawa obowiązującego (derogacji) mogą, choć w ograniczonym zakre-
sie, nadal zachować moc obowiązującą (Zalasiński 2008).

Zasada określoności przepisów prawa

Rozważania dotyczące zasady określoności przepisów prawa 
warto rozpocząć od wskazania różnicy pomiędzy takimi terminami 
jak: „jasność”, „precyzyjność” i „określoność” prawa. Jest to istotne, 
ponieważ postulaty „jasności” tworzenia przepisów są celem procesu 
legislacyjnego. Przestrzeganie „precyzyjności”, „określoności” i „jasno-
ści” stanowi istotny warunek tworzenia dobrego prawa (Wronkowska 
1976). Z zasady określoności przepisów prawa wynika, że każdy przepis 
prawny powinien być skonstruowany poprawnie z punktu widzenia 
adresata normy prawnej. Spełnienie tego warunku jest badane pierw-
szorzędnie w stosunku do innych zasad poprawnej legislacji. Od racjo-
nalnego prawodawcy oczekuje się tworzenia przepisów niebudzących 
wątpliwości co do nakładanych obowiązków i przyznawanych praw 
(Zaleśny 2009). Z kwestią tworzenia jasnych przepisów jest również 
związana konkretyzacja opisywanych powinności oraz przedstawienie 
związku przyczynowo skutkowego, aby prawo było „powszechnie zro-
zumiałe, a co najmniej komunikatywne dla jak największej liczby osób 
oraz – ponadto – precyzyjnie wyznaczające co, kto i kiedy powinien 
czynić” (Wronkowska 1982: 20-21). Pogląd S. Wronkowskiej dotyczą-
cy prawa powszechnie zrozumiałego bez wątpienia jest kwintesencją 
zasady określoności przepisów prawa. W doktrynie prawa istnieją jed-
nakże różnice w pojmowaniu pojęcia „jasności prawa”. 

 Jedna ze wspomnianych teorii głosi, iż prawo jest jasne, gdy 
wiadomo, które z norm postępowania mają charakter norm praw-
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Ich zastosowanie nie powinno zatem budzić wątpliwości, nawet jeśli 
wykorzystywane są do tworzenia aktów niższej rangi. Tworząc sztuczny 
zakres możliwości zastosowania zasad techniki prawodawczej działa-
my na niekorzyść interesu społecznego. Zasady prawidłowej legislacji 
powinny mieć zastosowanie we wszystkich aktach nakazujących dane 
zachowanie, zwłaszcza gdy brak jego przestrzegania jest obostrzony 
sankcją.  Bez wątpienia zasady prawidłowej legislacji mają zastosowa-
nie do aktów prawa publikowanych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospo-
litej Polskiej, Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski”, Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski B”, Dziennikach Resortowych, Dziennikach Urzędowych Urzędów 
Centralnych oraz Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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Z całkowicie odmiennym wymiarem zasady określoności prze-
pisów prawa mamy do czynienia w prawie karnym. Nullum delictum 
sine lege certa, nie ma czynu zabronionego bez ustawy. W demokra-
tycznym państwie prawa funkcja prawa karnego wiąże się również 
z ochroną jednostki przed samowolą organów państwa. Nikt bez prze-
kroczenia normy obarczonej sankcją nie powinien być pociągnięty 
do odpowiedzialności. Jasna granica między tym, co jest dozwolone, 
a czynem zabronionym tworzy dla władzy barierę, za którą jednostka 
ma czuć się bezpiecznie. „Bariera”, jaką wyznacza przepis prawny, nie 
może być zatem dowolnie zmieniana przez organ władzy państwowej, 
skoro ma na celu jej ograniczenie. Wobec powyższego czyn i kara po-
winny być precyzyjnie i ściśle określone (Zaleśny 2009).

Wymóg ustawowej określoności czynów zabronionych i ich 
typów wynika z artykułu 42 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Z wspominanego artykułu wynika, iż odpowiedzialności karnej pod-
lega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary 
wynikającą z ustawy w chwili popełnienia przestępstwa. Stosowanie 
zwrotów niedookreślonych na gruncie prawa karnego jest niebez-
pieczne, ponieważ norma karna powinna jednoznacznie określać 
osobę, do której skierowany jest zakaz, znamiona czynu zabronio-
nego, jak i rodzaj sankcji grożącej za popełnienie tego czynu (Zaleśny 
2009). Trybunał Konstytucyjny wyklucza niedoprecyzowanie jakie-
gokolwiek elementu normy wynikającej z prawa karnego, które po-
zwalałoby na dowolność w jej stosowaniu przez organy władzy pu-
blicznej. Tego typu praktyka mogłaby się odbić zarówno na niepew-
ności, jak i braku poczucia bezpieczeństwa po stronie jednostki. Bez 
wykorzystania zasady określoności przepisów prawnych w prawie 
karnym moglibyśmy doprowadzić do dowolności orzekania i ustano-
wienia aparatu nacisku w postaci władzy publicznej. Takie zjawisko 
doprowadziłoby do samowoli państwa, która stoi w sprzeczności 
z założeniami demokratycznego państwa prawa (Warylewski 2003).

Podsumowanie

Pomimo licznych sporów co do wartości niewiążącej formy ure-
gulowania zasad techniki prawodawczej, zamieszczonych w załączniku 
do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów warto podkreślić, iż sam 
zabieg wytyczenia takich zasad jest świadectwem rozkwitu zasady de-
mokratycznego państwa prawa. Zakres zastosowania Zasad techniki 
prawodawczej został również rozszerzony na akty prawa miejscowe-
go. Specyfika dyrektyw techniki prawodawczej pozwala na ustalenie, 
jakim wymogom z zakresu techniki legislacyjnej podlegają akty prawa 
miejscowego. Najogólniej to takie wymogi, jakim podlegają ustawy. 
Jednocześnie warto zauważyć, iż akty prawa miejscowego są odmien-
ne od ogólnych dyrektyw dotyczących ustaw w takich aspektach jak: 
wymogi, które dotyczą tytułu aktu prawa miejscowego, przytoczenia 
podstawy jego wydania, jako podstawowej jednostki redakcyjnej i sys-
tematycznej. W doktrynie pojawia się wiele stanowisk sprzeciwiają-
cych się zastosowaniu ogólnych dyrektyw techniki prawodawczej do 
aktów prawa miejscowego jako brak zastosowania jakichkolwiek spe-
cyficznych zasad techniki prawodawczej opracowywania projektów ak-
tów prawa miejscowego i poprzestanie jedynie na ogólnym odesłaniu 
do odpowiedniego stosowania zasad wynikających z innych aktów nor-
matywnych. Przedstawione zarzuty są jednak w głównej mierze bez-
przedmiotowe, ponieważ zasady techniki prawodawczej są ogólnymi 
dyrektywami mającymi na celu usprawnienie procesu legislacyjnego. 
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Normy etyczne 
a rozwój współczesnej medycyny

Ethical standards 
and the development of modern medicine

Physicians in their work have right to choose from many ways 
of proper treatment. Considering in this context the conscience 
clause, there are some limits set by the law. It is obvious that the 
freedom in making this kind of decisions cannot be more important 
than the well-being of the patient. Therefore the question arises 
whether such moral foundations may be changed together with 
the progress of medicine. It seems inevitable; hence, the legislative 
body introduces reg ulations such as the conscience clause in order 
to adapt to the constant changes. This clause, however, cannot be 
absolute and it includes its own limitations in order to keep the bal-
ance between the human welfare and the physician’s ethical rules. 

Keywords: law, ethical rules, medicine, medical law.

Lekarz w swojej działalności ma prawo wyboru spośród 
wszelakich możliwości leczenia. Jeżeli mowa jednak o rozstrzyga-
niu zgodnie z własnym sumieniem i moralnością, prawo wyznacza 
pewne granice. Jest to zrozumiałe, bowiem w powyższej wolności 
nie można odejść od wiodącego celu, jakim jest nieszkodzenie. Czy 
normy moralne mogą zmieniać się wraz z rozwojem medycyny? 
Jest to nieuniknione, a zatem prawodawca - celem dostosowania 
się do ciągłego postępu - wprowadza regulacje klauzuli sumienia.  
Nie może mieć ona jednak charakteru absolutnego i zawiera ogra-
niczenia, celem zachowania kompromisu pomiędzy dobrem czło-
wieka, a zasadami moralnymi lekarza.

Słowa kluczowe: prawo, etyka, klauzula sumienia, medycyna.
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Rozwój współczesnych technologii, postęp i większa świado-
mość społeczeństwa rodzą potrzebę debaty na temat norm mo-
ralnych. Nie sposób o nich nie mówić, kiedy na pierwszym planie 
przewijają się tematy aborcji, eutanazji czy kwestie związane z po-
czątkiem i końcem życia ludzkiego. Jednak nie tylko tutaj odnajdzie-
my kwestie kontrowersyjne. 

Etyka w medycynie to także budzące wątpliwości kwestie osób 
chorych w stanach terminalnych czy uporczywa terapia. Mówiąc 
o etyce lekarskiej, na ogół myśli się o bioetyce oraz deontologii, czyli 
nauce o powinnościach lekarskich. Różnice między dawną medycy-
ną i dzisiejszą są spektakularne, pomimo tego, że nie są widoczne 
,,gołym okiem’’. Niegdyś medycyna była leczeniem bazującym na 
osobistych przekonaniach lekarza. W XXI wieku wiedza i umiejętno-
ści lekarzy są wynikiem zbiorowych prac i badań, a relacje między 
lekarzami i pacjentami badań biomedycznych zawiązują się w zło-
żonym organizacyjno-instytucjonalnym otoczeniu, a nie jak niegdyś 
przede wszystkim w domu chorego lub w lokalnym środowisku. 
Podsumowując – lekarze nie są już głównymi twórcami otoczenia, 
w jakim się znajdują, a jedynie autorami otaczających ich norm (Łu-
ków 2013).

Rozwój techniczny oraz szeroka baza wiedzy pozwala na wy-
snucie wniosku, iż normy moralne powinny rozwijać i zmieniać 
się wraz z upływem czasu. W tym miejscu odnajdziemy krytyków 
i zwolenników powyższego twierdzenia. Przeciwnicy twierdzą, iż 
cel medycyny jest niezmienny wraz z Przysięgą Hipokratesa, więc 
zasadą nieszkodzenia. W związku z powyższym zmiana warunków 
świadczenia pomocy przez służbę zdrowia nie powinna mieć wpły-
wu na to, do czego uprawnieni i obowiązani są lekarze. Zwolenni-

cy jako kontrargument mogą uzasadnić postęp czasu oraz większą 
świadomość społeczeństwa, a co z tym idzie potrzebę dostosowania 
norm moralnych do zmieniających się warunków. Należy odpowie-
dzieć sobie więc na pytanie, jaki charakter mają normy moralne i czy 
zmieniające się warunki mogą na nie wpływać oraz czy powinny.

Związek pomiędzy prawem a normą moralną

Zgodnie z Encyklopedią PWN moralność, z łac. moralis, oznacza 
,,dotyczący obyczajów”, a etyka w sensie potocznym rozumiana jest 
jako ,,ogół norm moralnych uznawanych w pewnym czasie przez 
jakąś zbiorowość społeczną jako punkt odniesienia dla oceny i re-
gulacji postępowania w celu integracji grupy wokół pewnych war-
tości, synonim moralności” (www.pwn.pl 2017). Jaka różnica zacho-
dzi więc pomiędzy prawem a normą moralną? Zgodnie z definicją 
Z. Salamonowicza moralność jest to zespół norm postępowania, 
w którym określone zachowanie podlega ocenie. Kryterium oceny 
stanowi podział na dobro i zło. Podkreśla ponadto, że moralność 
powstaje w procesie długotrwałym, wynika jednak z rozwoju społe-
czeństwa i zachodzących w nim zmian (Salamonowicz 2000). Zgod-
nie z tą definicją możemy przyjąć, że powyższe wyobrażenia o tym, 
co dobre i złe są różne u każdego z nas. Na ocenę wpływa bowiem 
wiele czynników, jak czasy, w jakich żyjemy, praca, pozycja społeczna 
i ekonomiczna, przynależność do danej grupy zawodowej. Skoro od 
tych warunków, które mają charakter zmienny, zależy nasze postrze-
ganie dobra i zła, to bezapelacyjnie moralność jest zbiorem norm, 
który kształtuje się przez całe życie, jest jednak zespołem zmien-
nym. Podobnie jest z prawem, które w założeniach powinno być 
niezmienne celem ukształtowania poczucia stabilności obywateli. 
W rezultacie podlega jednak ciągłym zmianom, które są konieczne, 
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bowiem zmieniają się czasy, a do tych czasów należy dostosować 
prawo. Per analogiam postrzegam kwestię norm etycznych w me-
dycynie. Przy czym normy etyczne mają charakter zawiły, bowiem 
odwołują się także do pobudek, wewnętrznych intencji, a normy 
prawne mogą być realizowane, mimo że ich ocena moralna nie bę-
dzie pozytywna. Nomy moralne posiadają jednak cechę wspólną 
z normami prawnymi, jaką jest to, że regulują one w dużej mierze 
te same zachowania ludzi, a więc wiele norm prawnych jest jedno-
cześnie normami moralnymi. 

Klauzula sumienia

Lekarz w swojej działalności ma prawo wyboru spośród wszela-
kich możliwości leczenia. Jeżeli mowa jednak o rozstrzyganiu zgod-
nie z własnym sumieniem i moralnością, prawo wyznacza pewne 
granice. Jest to zrozumiałe, bowiem w powyższej wolności nie moż-
na odejść od wiodącego celu, jakim jest nieszkodzenie. Doświad-
czenie lekarza daje jednak wyraz temu, że podejmowanie decyzji 
w medycynie wiąże się często z pewnym kompromisem, nad ko-
rzyścią i szkodą pacjenta. Ograniczanie się więc jedynie do zasady 
nieszkodzenia było uproszczeniem realiów i odejściem od kwestii 
moralnych w tym zawodzie (Łuków, 2013).

To właśnie nakaz nieszkodzenia, zgodnie z wykładnią języko-
wą, wskazuje nam potrzebę zmiany norm moralnych. Traktujmy 
ją nieco jako klauzulę generalną, która pozwala na interpretację, 
i nie wskazuje sztywnych ram zastosowania. W prawie klauzulą ge-
neralną określa się sformułowanie, które celowo zawiera zwroty 
nieostre, jak np. dobro dziecko. Zabieg ten pozwala na odesłanie 
do kryteriów pozaprawnych. Oczywiście jest to jedynie porówna-
nie, bowiem klauzule generalne stosowane są w aktach prawnych, 
celem uelastycznienia prawa, pozwalające na zindywidualizowanie 
konkretnego przypadku. Z drugiej strony, stosowanie tej analogi do 
zasady nieszkodzenia rodzi pewne niebezpieczeństwo z uwagi na 
ogólnikowy charakter, który może prowadzić do nadużyć. 

,,Im mniej wyczulone jest sumienie lekarza, a więc poczucie 
odpowiedzialności moralnej, tym bardziej potrzebne są formuły 
prawne. Im mniej wystarczające są zasady prawne, tym większe zna-
czenie musi mieć sumienie’’ (Długosz 1985: 5). Autor trafia w sedno 
moich powyższych rozważań. To właśnie od człowieka zależy zna-
lezienie odpowiedniego punktu widzenia, w zakresie moralności 
i wewnętrznych przekonań. W dzisiejszych czasach prawo nie może 
dotrzymać kroku postępowi w medycynie. Nie możemy interpreto-
wać tych słów w ten sposób, że lekarz działa ponad prawem. Nie 
jest tak. Działa on jednak często w obszarach, które prawem nie są 
uregulowane. Dlaczego? Zgodnie z hasłem z Wielkiej Encyklopedii 
Powszechnej PWN z 1966 roku medycyna jest to nauka zaliczana do 
nauk przyrodniczych, ponieważ opiera się na zdobyczach biologii, 
chemii czy fizyki, ale jest to także nauka humanistyczna, gdyż tema-
tem jej zainteresowań i celem wszelkich działań jest człowiek (www.
pwn.pl 2017). Charakterystyczną cechą różnych ujęć medycyny jest 
więc zwrócenie uwagi na jej charakter – jest to bowiem nauka. Po-
chopne, sztywne ustalenie pewnych granic i zasad prawnych w tej 
materii prowadziłoby w rezultacie do konieczności częstych zmian 
i mogłoby prowadzić do zatrzymania rozwoju.

Przepisy prawa nie uchronią lekarza przed sytuacjami konflik-
towymi. Nieraz z uwagi na brak rąk do pracy ratowanie jednego 

pacjenta może być wyrokiem dla innego (Bogusz 1985). Tutaj prze-
pisy prawa nie wskażą rozwiązania. Mogą jednak wprowadzać inne 
alternatywy, aby powyższych konfliktów było jak najmniej. Mowa 
o klauzuli sumienia dla lekarzy. W polskim prawie klauzula sumienia 
wynika z artykułu 39 Ustawy z 5 grudnia 1996 roku o zawodzie leka-
rza i lekarza dentysty, zgodnie z którym lekarz może powstrzymać 
się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumie-
niem, z zastrzeżeniem artykułu 30, w którym lekarz ma obowiązek 
udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej 
udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, 
ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz 
w innych przypadkach niecierpiących zwłoki, z tym że miał w po-
czątkowym brzmieniu tego przepisu obowiązek wskazać realne moż-
liwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmio-
cie leczniczym oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji 
medycznej (Dz.U. z 2017 r. nr 125). Lekarz wykonujący swój zawód 
na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto obo-
wiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego. Ocenie 
dopuszczalności kierowania się tzw. klauzulą sumienia podlega nie 
tylko sama motywacja etyczna, ta bowiem w naturze powinna być 
suwerenna, lecz okoliczność, czy wątpliwe etycznie dla lekarza dzia-
łanie nie było niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo utraty ży-
cia pacjenta, ciężkiego uszkodzenia jego ciała lub ciężkiego rozstroju 
zdrowia, stanowiące przypadek niecierpiący zwłoki (Ogiegło 2015). 
W tym miejscu należy także wspomnieć, że klauzula pierwotnie 
brzmiała nieco inaczej niż współcześnie. Na lekarza nałożono bo-
wiem obowiązek wskazania innego lekarza, u którego osoba której 
odmawiał świadczenia medycznego z uwagi na klauzulę sumienia, 
mogłaby owe świadczenie uzyskać. Owy zapis budził kontrowersje, 
stąd Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 7 października 2015 
roku orzekł o niezgodności tego zapisu z Konstytucją Rzeczypospo-
litej Polskiej. Co ciekawe, taki sam zapis widnieje w Ustawie z dnia 
15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej, ale do dziś 
dzień jest w mocy (Dz.U.2016.1251).

Kodeks etyki lekarskiej nie zawiera odpowiednika komentowa-
nego przepisu, co nie oznacza oczywiście, że nie dopuszcza odmo-
wy wykonania świadczenia zdrowotnego z powołaniem się na jego 
niezgodność z moralnością lekarza. Przepis artykułu 7 KEL traktujący 
ogólnie o prawie lekarza do odmowy leczenia w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach powinien być odczytywany przez pryzmat 
artykułu 4 KEL, zabezpieczającego swobodę działań m.in. przed po-
stępowaniem sprzecznym z jego sumieniem. Należy zwrócić uwa-
gę, że przepisy dotyczące prawa do odmowy wykonania świadczeń 
zdrowotnych zawarte w ustawie i zbiorach zasad deontologicznych 
nie są wystarczająco skorelowane, zwłaszcza w zakresie rodzaju 
świadczeń zdrowotnych, których lekarz może nie wykonać, korzy-
stając z klauzuli sumienia. W konsekwencji z jednej strony w stopniu 
niezadowalającym chronią swobodę wyborów moralnych, z drugiej 
zaś często prowadzą do ograniczenia dostępu do prawnie dozwolo-
nych świadczeń zdrowotnych (Zielińska 2008).

Ustawodawca próbował pogodzić w jednym przepisie dwie ra-
cje. Z jednej strony, chronić aspekty moralne lekarza przez stworze-
nie norm pozwalających mu rozwiązać ewentualny konflikt między 
reprezentowaną przez niego opcją etyczną i powszechnością nor-
my prawnej. Z drugiej strony dąży do ochrony zagwarantowanego 
ustawowo uprawnienia, dobra i interesu pacjenta w postaci np. 
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ochrony zdrowia, prawa do nieurodzenia dziecka z ciężkim i nie-
odwracalnym upośledzeniem. Klauzula sumienia, czyli prawo do 
odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego przez medyka, rodzi 
niebezpieczeństwo, że w sytuacji gdy przedstawiciele tego zawodu 
mają monopol na wykonywanie niektórych świadczeń zdrowotnych, 
pacjent nie uzyska świadczenia, do którego ma prawo, albo wcale, 
albo we właściwym czasie. Nie bez powodu klauzula nie ma więc 
charakteru absolutnego. Przepis odsyła bowiem do innego artykułu, 
który wskazuje, kiedy lekarz nie może skorzystać z prawa odmo-
wy wykonania świadczenia zdrowotnego oraz jakie ma obowiązki 
w sytuacji gdy z tego prawa korzysta (Wojciechowska-Nowak 2002).

Polski porządek prawny, w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U.1997.78.483), zawiera prawa 
i wolności, które są warunkami sine qua non państwa prawnego. 
Artykuł 53 ustęp 1 ustawy zasadniczej zapewnia wolność sumienia 
i religii. Pojęcie „wolność sumienia” nie jest pojęciem ustawowo 
zdefiniowanym. Jest to wartość podmiotowa, przysługująca każde-
mu człowiekowi na każdej płaszczyźnie w szczególności osobistej, 
społecznej, a także zawodowej (Świeca 2013). Wolność sumienia 
uregulowana jest ponadto w aktach prawnych rangi krajowej oraz 
międzynarodowej. 

Konflikt na tle swobody sumienia a dobra pacjenta

Kiedy prawo zaczyna regulować kwestie osobiste o charakterze 
moralnym, jest ryzyko pojawienia się konfliktu na linii swoboda su-
mienia – dobro pacjenta. Każda strona, z uwagi na odrębny punkt 
widzenia, walczy o swoje prawa, co w rezultacie kończy się drogą 
sądową. Konflikt pojawia się najczęściej na tle odmowy wydania 
skierowania na badania prenatalne lub wydania orzeczenia co do 
dopuszczalności przerwania ciąży albo odmowy wykonania zabiegu. 
W jednej z takich spraw, dotyczącej odmowy skierowania kobiety na 
badania prenatalne w sytuacji gdy było podejrzenie, że płód cierpi 
na chorobę Turnera (małżonkowie mieli już jedno dziecko urodzone 
z tą wadą), Sąd Najwyższy ustosunkował się bezpośrednio do kwestii 
klauzuli sumienia. W orzeczeniu z dnia 12 czerwca 2008 roku, III CSK 
16/08, OSNC 2009, nr 3, poz. 48, SN stwierdził m.in., że uprawnienie 
do przeprowadzenia badań prenatalnych wynika z prawa kobiety 
w ciąży do informacji o stanie płodu, jego ewentualnych schorze-
niach i wadach oraz o możliwościach ich leczenia w okresie płodo-
wym. O problemie świadczy kolejna sprawa, która swój finał miała 
w Strasburgu. Europejski Trybunału Praw Człowieka w wyroku z dnia 
30 października 2012 roku w sprawie 57375/08 P. i S. v. Polska (LEX 
nr 1223096) uznał, że doszło do naruszenia m.in. artykułu 8 Euro-
pejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wol-
ności (dalej EKPC) (Dz.U.1993.61.284) dotyczącego prawa do posza-
nowania życia prywatnego i rodzinnego w odniesieniu do określenia 
warunków dostępu do legalnego przerwania ciąży. Uzasadniając wy-
rok w tej części, Trybunał stwierdził, że rząd Polski wywodzi prawo 
lekarzy do odmowy wykonania określonych świadczeń medycznych 
z powołaniem się na klauzulę sumienia z wolności przekonań sumie-
nia i religii zagwarantowanej w artykule 9 EKPC, niemniej państwo 
jest zobowiązane do takiego zorganizowania swego systemu ochro-
ny zdrowia, aby skorzystanie z tego uprawnienia przez lekarzy nie 
stało na przeszkodzie uzyskaniu przez pacjentki i pacjentów dostępu 
do usług, do których mają prawo. Chociaż co do zasady polskie pra-

wo nie przewiduje już zobowiązania lekarza do wskazania innego, 
który wykona dane świadczenie medyczne, niemniej jednak badana 
sprawa wykazała, że ten wymóg nie został spełniony w przypadku 
skarżącej, mimo iż dany przepis był w mocy. Personel medyczny, 
do którego zwróciła się ona o pomoc, nie czuł się zobowiązany do 
przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży (chodziło o 14-latkę, 
której ciąża wynikła z czynu zabronionego), a równocześnie dawał 
skarżącej mylące i wzajemnie sprzeczne informacje oraz nie zapew-
nił jej obiektywnego poradnictwa medycznego. Zabrakło również 
skutecznej procedury, w której ramach skarżąca i jej matka mogłyby 
przedstawić swoje racje, pomimo że już we wcześniejszym orzecze-
niu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 20 marca 2007 
roku w sprawie 5410/03 Alicja Tysiąc v. Polska (LEX nr 482084) rząd 
Polski został zobowiązany do stworzenia mechanizmu, który umożli-
wiałby kobietom w ciąży zamierzającym się poddać zabiegowi aborcji 
na skuteczne dochodzenie realizacji swego prawa do poszanowania 
życia prywatnego. Warto zaznaczyć, że w 2010 roku wprowadzono 
do Ustawy o prawach pacjenta przepis artykułu 31 przewidujący 
możliwość wniesienia przez pacjenta lub jego przedstawiciela usta-
wowego sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarskiego, jeżeli 
opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta 
wynikające z przepisów prawa. Procedura ta oceniania jest jednak 
jako mało efektywna (Zielińska 2008).

Pewne wątpliwości wymagające analizy pojawiają się na tle 
kwestii np. odmowy przepisania pacjentce środków antykoncep-
cyjnych dostępnych tylko na receptę z powołaniem się na klauzulę 
sumienia, czy też przepisania przez lekarza – świadka Jehowy leków 
krwiopochodnych. Należy zadać sobie pytanie, czy samo wystawie-
nie recepty stanowi wykonanie świadczenia medycznego. Jeżeli od-
powiedź jest negatywna, należy uznać, że lekarz nie ma tutaj prawa 
odmówić takiej czynności. Oczywiście nie oznacza to, że lekarz nie 
może odmówić wystawienia takiej recepty z innego powodu, np. 
gdy stwierdzi, że występują ku temu przeciwwskazania zdrowotne, 
oceniane z punktu widzenia zdrowia danej pacjentki.

Przy stosowaniu antykoncepcji farmakologicznej, podobnie jak 
przy stosowaniu wielu innych środków farmaceutycznych, zawsze 
istnieje ryzyko działań ubocznych, o czym lekarz powinien obiek-
tywnie poinformować pacjentkę (artykuł 37 Kodeksu Etyki Lekar-
skiej, http://www.nil.org.pl 2017). Niemniej ostateczną decyzję, czy 
środki te stosować, gdy brak jest indywidualnych przeciwwskazań 
zdrowotnych, należy pozostawić pacjentce. Tylko ona sama może te 
ewentualne niedogodności porównać z oczekiwaną korzyścią, choć-
by w postaci dobrostanu psychicznego przy współżyciu seksualnym, 
i właściwie ocenić, czy ryzyko to jest gotowa podjąć (Zielińska 2008).

Podsumowanie

Jak widać nachodzenie na siebie norm moralnych i prawnych 
jest niewykluczone. Może prowadzić do sytuacji, kiedy powsta-
je konflikt moralny i człowiek musi decydować, zgodnie z którym 
systemem postępować: prawnym, ale niezgodnie z własnymi prze-
konaniami, czy własnym, narażając się na odpowiedzialność przed 
prawem. Jest to kwestia, która zawsze będzie budziła kontrower-
sje, podobnie jak problem wyższości praw etycznych lekarza nad 
prawami pacjenta. Podsumowanie wymaga podkreślenia, że nor-
my etyczne i moralne należy traktować w kategorii indywidualnej 
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osoby. Zamysłem wprowadzenia powyższej regulacji nie było więc 
objęcie całej grupy społecznej. Klauzula sumienia ma być prawem 
do swobodnego, a więc wolnego od presji czy nacisków ze strony 
innych, samookreślenia w sprawach światopoglądowych. Takiego 
charakteru nie miałaby odmowa zbiorowa, bowiem traciłaby swój 
uniwersalny jednostkowy charakter. Zgodnie z powyższym należy 
wnioskować, że nie jest dopuszczalne generalne oświadczenie ze 
strony szpitala, czy innej placówki, iż nie ma możliwości uzyskania 
np. dostępu do badań prenatalnych, powołując się na to rozwiąza-
nie. Takie deklaracje nie uwzględniają sytuacji gdy przerwanie cią-
ży będzie wymagane ze względu na spełnienie przesłanek ustawy. 
Mowa bowiem o zagrożeniu życia pacjenta (Zielińska 2008). W dok-
trynie coraz częściej spotyka się jednak pojęcie zborowej klauzuli 
sumienia, która neguje w ten sposób cały zamysł owej regulacji.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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Szybkie tempo przyrostu wiedzy, częściowo dostępnej dzięki roz-
wojowi informatyki, powoduje także konieczność rozwoju umie-
jętności właściwego jej interpretowania i wykorzystywania oraz 
antycypowania przyszłych zdarzeń (Milczarek 2010). „Rozwój za-
wodowy pracownika (…) jest już nie tylko kontynuowaniem raz 
obranej drogi, szlifowaniem i umacnianiem kompetencji w ramach 
dotychczasowego zajęcia, lecz także stałą gotowością na zmia-
nę pracy, branży czy otoczenia” (Syper 2008: 781). Dlatego też  
w obliczu zmian silnie konkurencyjnego otoczenia, w jakim przy-
szło funkcjonować współczesnym przedsiębiorstwom prosty mo-
del kompetencji nie potrafi spełnić już swojej roli. Odwołując się 
do powyższej tezy warto dodać, że pracownicy potrzebują tak zwa-
nych kompetencji transferowalnych, które pozwolą im sprawnie 
realizować powierzone zadania oraz podejmować szereg różno-
rodnych działań i funkcji niezależnie od czasu i miejsca. Według 
J. Raybould i V. Sheedy kompetencje transferowalne to umiejęt-
ności i osobiste zdolności, które mogą być wykorzystane w każdej 
roli zawodowej, miejscu pracy i etapie kariery (Turek, Wojtczuk-
-Turek 2010). Potrzeba uczenia się przez całe życie spowodowała 
gwałtowny rozwój andragogiki zajmującej się procesami edukacyj-
nymi osób dorosłych. Warto zaznaczyć, iż dorośli nabywają oraz 
przyswajają wiedzę zupełnie inaczej niż dzieci czy młodzież, o czym 
coraz częściej zapomina się podczas organizowania różnego rodza-
ju szkoleń. Osoby dorosłe potrafią sprecyzować swoje preferen-
cje, koncentrując się na konkretnych umiejętnościach i zasobach 
wiedzy, które pragną zdobyć. Odznaczają się samodzielnością oraz 
autonomią podczas procesu kształcenia, jednak w zamian oczekują 
jasno sprecyzowanych korzyści, płynących ze strony przedstawi-
cieli organizacji. Nie należy również pomijać wnoszonego przez 
nich doświadczenia zawodowego, wiedzy czy innych źródeł, wpły-

Wstęp

Dynamicznie zmieniające się otoczenie, postępująca globalizacja 
oraz konkurencyjność na dzisiejszym rynku, wymuszają poszukiwa-
nie coraz to skuteczniejszych sposobów rozwoju pracowników. Kapi-
tał ludzki bez wątpienia stanowi najcenniejszy, niematerialny zasób 
dzisiejszych przedsiębiorstw, decydujący o wzroście i przewadze ry-
walizacyjnej na rynku, a tym samym przekładający się na osiągnięcie 
zamierzonych wyników. W tym celu organizacje powinny w szczególny 
sposób zadbać o utrzymanie i zagospodarowanie pełnego potencjału 
pracowników za pomocą większej liczby narzędzi i metod, a także spo-
sobów przeobrażenia stosowanych rozwiązań na bardziej efektywne. 
W ostatnim czasie coraz większym zainteresowaniem ze strony zarów-
no praktyków, jak i teoretyków zarządzania zasobami ludzkimi cieszy 
się coaching jako forma ewaluacji kadry pracowniczej w odpowiedzi 
na pojawiające się wyzwania obecnego systemu ekonomicznego.

Celem niniejszego artykułu jest więc ukazanie istoty coachingu, 
jego rodzajów oraz analizy metodyki jako jednej ze skutecznych form 
rozwoju pracowników, również na rynku międzykulturowym. Ponad-
to przedstawiono korzyści i ograniczenia wynikające ze stosowania 
nadmienionego procesu szkoleniowego, który ma istotny wpływ na 
odblokowanie szans pracownika w celu zwiększenia jego osiągnięć 
zarówno indywidualnych, jak i zespołowych.

Zmiany w otoczeniu organizacji nowatorskim
wyzwaniem dla rozwoju kadry pracowniczej

Postęp technologiczny oraz intensywne zmiany w życiu spo-
łeczno-ekonomicznym powodują, iż dotychczasowo zdobyta wiedza 
i kompetencje pracowników ulegają stopniowej utracie wartości. 

Kamila Zelga, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Coaching jako skuteczna forma 
rozwoju pracowników

Coaching as an effective form 
of staff development

This article presents the issue of coaching in terms of its ef-
fectiveness related to the development of employees. In the era 
of highly competitive environment, the method of coaching faster 
gains in importance, offering the staff optimal growth and break-
through results in fulfilling their own potential. After de scribing 
the challenges facing today’s organizations, the concept of coach-
ing was defined, including the reference to its essence, types and 
prospects. Furthermore, an outline of the characteristics of effec-
tive coach ing relationship was provided. In addition, a reference 
is made to the benefits and barriers arising from this method of 
training applied in business organizations.

Keywords: coaching, staff development, benefits, barriers, organ-
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Artykuł przedstawia zagadnienie coachingu w kontekście jego 
skuteczności odnoszącej się do rozwoju pracowników. Metoda co-
achingu w dobie silnie konkurencyjnego środowiska pracy coraz 
szybciej zyskuje na znaczeniu, gwarantując kadrze pracowniczej 
optymalne tempo wzrostu oraz przełomowe efekty w zakresie uru-
chamiania własnego potencjału. Po opisaniu wyzwań, przed jakimi 
stoją współczesne organizacje, zdefiniowano pojęcie coachingu, 
nawiązano do jego istoty, rodzajów i perspektyw, a także wskaza-
no cechy efektywnej relacji coachingowej. Ponadto odwołano się 
do korzyści i barier wynikających z przeprowadzenia tejże metody 
szkoleniowej w przedsiębiorstwach. 

Słowa kluczowe: coaching, rozwój pracowników, korzyści, bariery, 
organizacja.
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proces wspierania drugiej osoby w realizacji ważnych z jej perspek-
tywy celów i pomoc w dotarciu do szczytowych dla niej możliwości 
(Czarkowska, Wujec 2013). Downey zaś ujmuje omawiane zjawi-
sko jako sztukę, która umożliwia drugiemu człowiekowi działanie, 
uczenie się i rozwój (Sidor-Rządkowska 2009). Z kolei M. Holliday 
uważa, że coaching to „proces szkolenia i określania celów czło-
wieka w jego miejscu pracy oraz pomoc w usuwaniu barier unie-
możliwiających optymalne działanie” (Holliday 2006: 16). Podob-
nie coaching rozumie M. Bennewicz, wskazując, że jest to metoda 
umożliwiająca dotarcie do tych osobistych motywacji, uruchomie-
nia indywidualnej drogi rozwoju, docierania do ograniczających 
przekonań, które to blokują skuteczne działania oraz do tych me-
chanizmów, które tworzą osobiste strategie sukcesu (Bennewicz 
2011). Coaching zatem jest procesem wzmacniania jednostki oraz 
wzrostu jej wiedzy i umiejętności w konkretnej dziedzinie, a jego 
priorytetowym celem jest zdolność przełożenia zdobytej wiedzy 
na praktyczne działanie. W odniesieniu do funkcjonowania orga-
nizacji, coaching należy rozumieć jako metodę rozwoju potencjału 
ludzkiego w ramach oddziaływań z zakresu human resources de-
velopment (Czarkowska, Wujec 2013). Jak podają twórcy, celem 
coachingu jest rozwój i wsparcie pracowników w udoskonalaniu 
wydajności ich działań, co bezpośrednio przenosi się na wyniki 
całych zespołów i organizacji (Law, Spencer-Arnell, Wilson 2010). 
W tym kontekście coaching, jako działanie skoncentrowane na jed-
nostce, dostarcza osobistych korzyści rozwojowych oraz profitów 
dla firm poprzez zwiększenie produktywności zarówno pracowni-
ków indywidualnych, jak i całej organizacji (Law, Ireland, Hussain 
2010). Dopełniając powyższe definicje, można wskazać kilka istot-
nych cech coachingu (Pilipczuk 2012):

• jest dobrowolny;
• wyklucza dyrektywność zarówno ze strony coacha, jak 

i sponsora;
• jest zbudowany na bazie pytań;
• skupia się na osiąganiu celów; 
• pomaga w uczeniu, natomiast jego zadaniem nie jest na-

uczanie;
• pobudza do myślenia; 
• związany jest z rozwojem osoby coachowanej; 
• pomaga w świadomym dokonywaniu zmian;
• podmiotem procesu coachingowego jest człowiek; 
• podstawę procesu stanowi relacja; 
• przebiega w atmosferze szacunku i akceptacji dla wartości 

coachowanego; 
• w celu osiągnięcia zamierzonych efektów coachowany ko-

rzysta z własnych zasobów, talentów i możliwości; 
• wyzwala potencjał coachowanego, aby zmaksymalizować 

aktywność; 
• za wyniki odpowiedzialność ponosi osoba coachowana.

Prezentowane definicje wskazują, że coaching jest pewne-
go rodzaju ofensywą, polegającą na uzyskaniu pomocy w roz-
woju indywidualnych predyspozycji oraz pokonywania własnych 
ograniczeń dla usprawnienia wyznaczania celów i ich osiągania. 
Efektywny coaching powinien prowadzić do ewolucji oraz udo-
skonalenia wydajności działań zarówno w życiu osobistym, jak 
i zawodowym.

wających na posiadanie pokaźnego systemu przekonań i modeli 
mentalnych, które mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania 
organizacji (Fryczyńska 2010).

Współcześnie problem kształcenia i rozwoju jest warunkiem 
koniecznym sprawnego funkcjonowania zarówno jednostek, jak 
i całych organizacji, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że za jako 
jeden z najczęstszych powodów odejścia z pracy wskazuje się 
brak możliwości rozwoju oraz niewłaściwe postrzeganie sposobu 
zarządzania w przedsiębiorstwie (Syper 2008). Dlatego też obecnie 
szkolenia oraz ewolucja, oprócz skutecznej realizacji celów strate-
gicznych powinny być nakierowane na minimalizację luki kompe-
tencyjnej oraz koncentrację na przeszkodach i potrzebach pracow-
ników poprzez udzielanie im odpowiedniego wsparcia (Szumowski 
2010). Ukazane transformacje zachodzące w otoczeniu przedsię-
biorstw determinują nieodzowność uzupełniania konwencjonal-
nych rozwiązań rozwoju pracowników. Powyższą alternatywę może 
stanowić coaching, jako jedna z interaktywnych metod wspiera-
jących wartości, które menedżerowie organizacji pragną rozwijać 
oraz stopniowo udoskonalać dla osiągnięcia sukcesu na rynku.

Pojęcie i cechy coachingu

Literatura przedmiotu ukazuje bogaty dorobek naukowy nad-
mienionej dziedziny, jednak wskazanie konkretnej daty uznawa-
nej za początek coachingu może budzić wątpliwości. Przyjmuje 
się jednak, iż coaching wywodzi się z psychologii humanistycznej,  
a jako metoda po raz pierwszy znalazł zastosowanie w latach 
70. XX wieku na gruncie psychologii sportu (Kraczla, Wziątek-
-Staśko 2016). Równocześnie w Stanach Zjednoczonych poja-
wił się coaching życiowy, natomiast w Europie pod koniec lat 
70. został on wprowadzony do biznesu. We współczesnej li-
teraturze oraz praktyce zarządzania zasobami ludzkimi ukaza-
nych zostało bardzo wiele definicji coachingu. Różnorodność 
ta nakazuje przyjąć, że dyscyplina coachingu dopiero się kształ-
tuje i jak dotąd nie wypracowano jeszcze powszechnie obo-
wiązujących standardów i kompetencji (Dembowski, Eldridge, 
Hunter 2010). Zanim jednak wyjaśnione zostanie pojęcie co-
achingu, warto wskazać kilka mitów, eksponujących nieprawi-
dłowości w rozumieniu powyższej dziedziny. Błędnie uważa się,  
że coaching (Hargrove 2006; Brzeziński 2010):

• jest ostatnią deską ratunku dla osób, które poniosły liczne 
porażki; 

• dotyczy wyszukiwania i likwidowania braków;
• zajmuje się tylko i wyłącznie rozwojem danych osób;
• jest pojedynczym wydarzeniem, które towarzyszy corocz-

nej ocenie. 

W dosłownym tłumaczeniu słowo coaching wywodzi się z an-
gielskiego i oznacza „przemieszczanie się z jednego miejsca do 
drugiego”, co w odniesieniu do pracy najczęściej symbolizuje „po-
suwanie się do przodu lub przeprowadzanie zmiany” (Starr 2003: 
10). Dokonując jednak przeglądu źródeł, można odwołać się do 
przyjętych i powszechnie stosowanych określeń coachingu, ukazu-
jących istotę i zakres metody. Niezależnie od sposobu ujęcia oraz 
rozumienia coachingu, zjawisko to notorycznie rozpatrywane jest 
w kontekście wzrostu i rozwoju. Jak ukazuje literatura, coaching to 
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nerami w celu zaspokojenia potrzeb coachowanego, a także umo-
cowana jest na następujących filarach (Whitworth, Kimsey-House, 
Sandahl 2012):

• klient jest osobą kreatywną oraz pełną zasobów;
• klient pozostaje źródłem agendy;
• coach nieustannie podąża za klientem;
• coaching koaktywny odnosi się do całego życia oraz różnych 

jego płaszczyzn. 

Jak wynika z definicji, przywołany rodzaj coachingu opiera się 
na pewności, że klienci są osobami twórczymi, wyposażonymi w ob-
fite zasoby oraz bez wątpienia zdolnymi do rozwiązywania nurtu-
jących ich problemów (Whitworth, Kimsey-House, Sandahl 2012). 
Właściwie zasady i reguły coachingu koaktywnego są tożsame 
z ogólnymi założeniami coachingu. Jednak najwięcej kontrowersji 
powoduje stosowanie w przedsiębiorstwie coachingu prowokatyw-
nego. W tym przypadku coach występuje w roli tak zwanego adwo-
kata diabła, popierającego negatywną stronę uczuć osoby coacho-
wanej zarówno w kwestii jego samego, jak i jego osiągnięć (Mróz 
2013). Coach potwierdza negatywne opinie podopiecznego o sobie 
samym, często dodatkowo wyolbrzymiając wady oraz umacniając go 
w nich, co w olbrzymim stopniu wpływa na odczuwanie ujemnych 
emocji. Do wykorzystywanych narzędzi zalicza się m.in. zakłócanie 
wypowiedzi, ośmieszanie postaw oraz naśladowanie gestów i re-
akcji coachowanego. Natomiast celem coachingu prowokatywnego 
nie jest poniżanie, lecz spowodowanie odpowiednich doświadczeń 
emocjonalnych i percepcyjnych, które pomogą coachowanemu 
w rozwoju psychospołecznym (Konieczna 2013). Stosowanie oma-
wianego rodzaju coachingu wymaga od coacha nie tylko wykazania 
się niezwykłą odwagą, lecz także bardzo dużym poziomem intuicji, 
tak aby prowokatywne czynności rzeczywiście służyły rozwojowi 
coachowanego, a nie skupiały się na wywołaniu negatywnych pod-
staw. O ile stosowanie coachingu prowokatywnego w czystej postaci 
jest dość ryzykowne i niezalecane jako sposób rozwoju pracownika 
w organizacji, to wykorzystanie jego wybranych elementów może 
okazać się w wielu sytuacjach naprawdę skuteczne (Mróz 2013). 
Warto pamiętać, że niektóre ze współczesnych ujęć coachingu, 
takie jak coaching globalny, coaching holistyczny czy coaching 
transpersonalny, podążają w kierunku kompleksowego podejścia. 
Coaching globalny to holistyczne postawy, które opiera się na wielu 
połączonych ze sobą perspektywach ułatwiających rozwój ludzkiego 
potencjału, służącego osiągnięciu istotnych celów (Rosinski 2011). 
W coachingu holistycznym osobę coachowaną traktuje się jako je-
den całościowy i spójny system, bez podziału na obszar prywatny 
i zawodowy. W czasie coachingu uwzględnia się szereg czynników 
mających wpływ na zachowanie danej osoby i zakłada się, że wszyst-
kie elementy systemu są ze sobą ściśle powiązane (Pilipczuk 2012). 
Także coaching transpersonalny, bazujący na metodach i perspek-
tywach pochodzących z psychologii transpersonalnej, uwzględnia 
wszelkie powiązania pomiędzy jednostkami, rodzinami, społeczno-
ściami oraz organizacjami, kulturami i życiem prywatnym, a nawet 
sferą duchową (Wilson 2010). Z tego też powodu efektywny proces 
coachingu powinien obejmować kilka perspektyw. Perspektywa du-
chowa odnosi się do znaczenia ludzkiego życia i poczucia łączności 
danej osoby ze światem. Perspektywa kulturowa uwrażliwia na róż-
norodność w celu pobudzenia kreatywności (Mróz 2013). Z kolei po-

Rodzaje i perspektywy coachingu

Coaching stanowi metodę coraz częściej wykorzystywaną na 
polskim rynku, co widoczne jest zarówno w rozwijającym się za-
interesowaniu i zapotrzebowaniu potencjalnych klientów indywi-
dualnych oraz organizacyjnych, jak i będącej odpowiedzią na to 
zapotrzebowanie, powiększającej się ofercie usług coachingowych 
(Sidor-Rządkowska 2009). Badania wskazują na rosnące znaczenie 
coachingu dla obecnych firm, które bez wątpienia traktują powyż-
szą metodę szkoleniową jako jeden z priorytetów organizacyjnych, 
przypisując go zadaniowo i koordynacyjnie kierownictwu działów 
Human Resources, inwestując jednocześnie w rozwój kompetencji 
pracowników, zarządzanie talentami czy zindywidualizowane plano-
wanie karier (Sidor-Rządkowska 2009).

W ciągu ostatnich lat intensywnego rozwoju coachingu w jego 
ramach rozbudowano wiele specjalizacji. Do najbardziej poszukiwa-
nych należą (Wilczyńska, Nowak, Kućka, Sawicka, Sztajerwald 2013):

• Executive coaching oraz coaching menedżerski – dedyko-
wane kadrze zarządzającej oraz kierowniczej, zapewniając 
tym samym właściwy aspekt dla strategicznego punktu 
odniesienia poprzez stworzenie trafnego planu działania 
i świadomego zarządzania;

• Coaching biznesowy – ukierunkowany na rozwój sprawności 
biznesowej, usprawnienie procesów zarządczych oraz dzia-
łania nad celami i rezultatami biznesowymi. Przeznaczony 
jest dla firm i przedsiębiorców pragnących definitywnie pod-
nieść efektywność zarządczą, skuteczność realizacji projek-
tów oraz zyskowność przedsięwzięć;

• Coaching zawodowy – związany z precyzowaniem celów 
i rozwojem kariery zawodowej, pomaga zdobyć umiejętno-
ści niezbędne do osiągnięcia sukcesu; stworzony dla osób 
wprowadzających istotne zmiany w swoim życiu zawodo-
wym;

• Coaching personalny, czyli life coaching – koncentrujący się 
na postępie i zmianie w życiu prywatnym oraz dążeniu do 
uzyskania równowagi między życiem zawodowym i osobi-
stym, dając klientowi kontrolę nad sobą; jest skutecznym 
narzędziem ułatwiającym osiąganie oczekiwanych celów;

• Coaching zespołowy, stanowiący doskonałą ścieżkę długo-
trwałego rozwoju firmy poprzez dynamiczne wsparcie człon-
ków zespołów zarządzających i projektowych.

Warto dodać, że dominującą pozycję wśród wymieniowych po-
wyżej kategorii zajmuje wykorzystanie coachingu przez indywidual-
ne osoby i organizacje w środowisku biznesowym, rzadziej jednak 
potrzeba ta związana jest z dążeniem do rozwoju osobistego od-
dzielnego od kariery zawodowej i realizowanego poza kontekstem 
organizacyjnym. Natomiast wciąż trwa debata burzliwych obrad 
na temat możliwości wprowadzenia coachingu do środowiska pol-
skiego sportu jako różnej od działań trenerskich, dodatkowej formy 
wydobywania potencjału i talentów sportowców (Sidor-Rządkow-
ska 2009). Dyskusyjne pozostaje również wyodrębnianie coachingu 
koaktywnego jako oddzielnego typu. Termin koaktywny odnosi się 
do znaczenia relacji coachingowej, w której coach i osoba coacho-
wana są aktywnymi kontrahentami. W coachingu koaktywnym 
współzależność opiera się na sojuszu zawartym między dwoma part-



Kamila Zelga – Coaching jako skuteczna...

35

procesowi coachingowemu powinny w stosunku do swoich kultur, 
których są nosicielami przyjąć postawę relatywistyczną. W przeciw-
nym razie jedna ze stron cyklu może nie uznać drugiej, co wpłynie 
negatywnie na końcowe rezultaty. Warto dodać, że prowadzenie 
coachingu korporacyjnego czy executive coachingu dostarcza korzy-
ści, jeżeli w organizacji czy też korporacji, dla której pracuje coach, 
pracownicy wywodzą się z różnych kultur narodowych. Okazuje 
się bowiem, że łatwiej i szybciej jest im zaakceptować odmienność 
kulturową aniżeli pracownikom, którzy nie stykają się na co dzień 
w pracy z różnicami kulturowymi (Kacprzak 2012). 

W celu rozwiązania problemów związanych z różnicami kultu-
rowymi wykorzystywany jest model Miltona Bennetta, twórcy kon-
cepcji ukazującej stadium rozwoju wrażliwości międzykulturowej, 
co ukazuje tabela numer 1.

Tabela 1. Poziom radzenia sobie z różnicami kulturowymi

Coaching etnocentryczny
(Kultura jako stan zastany)

Coaching relatywistyczny
(Kultura jako proces)

1. Ignorowanie różnic:
• fizyczna lub mentalna izolacja
• zaprzeczanie 

2. Dostrzeganie różnic, ale oce-
nianie ich negatywnie: 

• oczernianie innych
• okazywanie wyższości
• wywyższanie obcej kultury 

3. Dostrzeganie różnic, ale mini-
malizowanie ich znaczenia: 

• trywializowanie
• zaniechanie dostrzegania 

wyjątkowości 

1. Dostrzeganie i akceptowanie różnic:
• uznawanie, docenianie, rozu-

mienie
• akceptacja nie jest równa pod-

daniu się
• akceptacja musi być instynk-

towna, emocjonalna jak i inte-
lektualna 

2. Adaptacja do różnic:
• wyjście poza własną strefę 

komfortu 
• empatia (chwilowa zmiana 

perspektyw) 
• adaptacja nie jest równa asy-

milacji 

3. Integracja różnic: 
• zachowywanie różnych pun-

ków odniesienia w myśleniu
• analizowanie i ocenianie 

różnych sytuacji  
z różnych perspektyw 
kulturowych

• pozostawanie osadzonym 
w rzeczywistości

4. Wykorzystanie różnic: 
• dążenie do pełnego wykorzy-

stania różnic
• aktywne wyszukiwanie poten-

cjału w różnicach kulturowych
• osiągnięcie jedności w różno-

rodności

Źródło: Kacprzak 2012: 128. 

Przedstawiony model pozwala coachom przeanalizować po-
ziom pokonywania ich różnic kulturowych, szczególnie w stosunku 
do innych kultur narodowych. Z punktu widzenia coacha najlepszy 
efekt przyniesie wykorzystanie wymienionych różnić w postawie 
relatywistycznej, który jest spójny z ideą coachingu związanego 
z uwolnieniem ludzkiego potencjału. Przezwyciężanie różnic kulturo-
wych jest dla coacha wyzwaniem, stanowiącym długotrwały i inten-
sywny proces. Coach, podejmując się realizacji cyklu coachingowego 

lityczny punkt widzenia dotyczy władzy i służby, zaś psychologiczny 
oscyluje wokół emocjonalności i relacji. Perspektywa menedżerska 
zogniskowana jest na produktywność i rezultaty, natomiast fizyczna 
dotyczy zdrowia i sprawności fizycznej (Wilson 2010).

Zatem nie ulega wątpliwości, że ukazane aspekty oraz typologia 
prezentują szeroką gamę odmian coachingu występujących w prak-
tyce. Niemniej w niektórych przypadkach można odnieść wrażenie, 
iż różnice w ich postrzeganiu są głównie semantyczne, a dywersy-
fikacja nazw ogranicza się jedynie do charakteru marketingowego.

Coaching międzykulturowy

Celem coachingu międzykulturowego jest rozwój osobisty 
i zawodowy pracowników lub członków zespołu polegający na 
zwiększeniu ich wrażliwości międzykulturowej oraz nabycie przez 
nich umiejętności wykorzystania różnic kulturowych w konkretnych 
sytuacjach zawodowych i w kontekście indywidualnych relacji (Kac-
przak 2012). Istotną rolę w funkcjonowaniu coachingu międzykul-
turowego odgrywa pojęcie „kultury”. Amerykański socjolog R. Bier-
stedta twierdzi, że „kultura to wszystko co ludzie czynią, myślą i po-
siadają jako członkowie społeczności” (Kacprzak 2012: 126). W tym 
kontekście ukryte są widoczne przejawy kultury, takie jak normy 
i wartości, które są częściowo obserwowalne i świadome, a także 
pewne niewidoczne symptomy kultury, jak założenia kulturowe 
(przekonania, idee, poglądy), które są trudno zauważalne i słabo 
uświadamiane. Wielość różnych społeczności, które są nosicielami 
rozmaitych kultur, sprawia, że kultury nakładają się na siebie, co 
oznacza, iż sposób życia każdej jednostki znajduje się równocześnie 
pod presją wielu kultur (Kacprzak 2012). Obok trzonu kultury naro-
dowej istnieją pewne odmiany zwyczajów, języka czy symboli od-
różniające dane regiony, tworząc tym samym subkultury w ramach 
kultury narodowej. Wobec takiej różnorodności występowania 
kultur przyjmuje się postawę etnocentryczną lub relatywistyczną. 
Osoby uznające pierwszą z nich przekonane są o szczególnej war-
tości własnej kultury, a nawet jej przewadze nad innymi. Natomiast  
w relatywizmie kulturowym dostrzega się rozmaitość danych kultur, 
które można zrozumieć w odniesieniu do ich własnego kontekstu re-
guł, wartości czy symboli. Również coaching, nadążając za wymaga-
niami zróżnicowanego oraz wielokulturowego miejsca pracy obec-
nych czasów, niejednokrotnie wkracza na teren różnic kulturowych 
(Sidor-Rządkowska 2009). Włączenie wymiaru międzykulturowego 
do coachingu pozwala na wydobycie jeszcze większego potencjału 
ludzkiego w obliczu wyzwań dzisiejszego zglobalizowanego środo-
wiska:

• połączenie coachingu z międzykulturowością może nastąpić 
co najmniej w kilku poniższych sytuacjach gdy (Sidor-Rząd-
kowska 2009):

• klient jest osobą innej kultury niż jego obecne środowisko;
• klient przygotowuje się do wyjazdu i coaching jest częścią 

procesu dostosowania się do innej kultury;
• coach jest osobą z innej kultury niż klient.

Nieuwzględnienie różnic kulturowych pomiędzy coachem 
i klientem może być przeszkodą utrudniającą proces, a nawet wyklu-
czającą jego właściwą realizację. Aby ów proces coachingowy przy-
niósł spodziewane efekty zarówno coach, jak i osoby poddawane 
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potrzeb uznania oraz samorealizacji. Nie mniej ważnym zagadnie-
niem, wyróżnianym przez większość badanych, stanowiło podkre-
ślenie konieczności zachowania równowagi pomiędzy życiem oso-
bistym i zawodowym. Dylemat ten towarzyszy najczęściej mene-
dżerom, którzy - jak sami podkreślili - nabyli przydatne umiejętności 
w pracy z podwładnymi, takie jak umiejętność aktywnego słuchania 
czy zadawania pytań niezawierających oceny.

Ograniczenia oraz bariery wykorzystania coachingu

Chociaż stosowanie coachingu przynosi szereg benefitów 
zarówno pojedynczym pracownikom, jak i całej organizacji, jed-
nak w niektórych przypadkach dostrzegane są ograniczenia, któ-
re utrudniają właściwą realizację tego procesu. Korzyści odniosą 
przede wszystkim ci pracownicy, którzy dążą do kompletnego roz-
woju zawodowego oraz posiadają ambicje i chęć przejmowania 
odpowiedzialności zarówno za własne życie, jak i za funkcjonowa-
nie organizacji (Luecke 2006). 

Ponadto coaching opiera się na sokratejskiej metodzie majeu-
tycznej, „polegającej na dopomożeniu uczniowi w uświadomieniu 
prawdy, którą już zna, przez umiejętne stawianie pytań; metoda 
ta zakłada, że każdy człowiek posiada intuicyjną wiedzę o ideach” 
(Żukowska 2012: 274). Jednak nie każdy człowiek potrafi sam od-
naleźć właściwe odpowiedzi na nurtujące pytania oraz wykazać 
się inicjatywą w ich poszukiwaniu czy też podejmowaniu nowych 
wyzwań. Kolejną, istotną kwestię stanowi odpowiedni dobór co-
acha, którego rola nie ogranicza się jedynie do profesjonalizmu 
w omawianym zakresie, lecz także do gotowości stworzenia owoc-
nej relacji z konkretnym podopiecznym. Jednak nawet najbardziej 
doświadczonemu coachowi trudno jest obiektywnie spojrzeć na 
problem, wyzbywszy się własnego punktu widzenia, czy też wła-
snych przekonań, chociażby nawet w kontekście sugerowanych 
rozwiązań.

 Warto dodać, że coaching coraz częściej jest również źródłem 
nieufności i obawy pracowników, zwłaszcza gdy w rolę trenera 
wciela się osoba niepotrafiąca zajmować się sprawami emocjo-
nalno-psychologicznymi konkretnej jednostki. Ponadto coaching 
kojarzony jest niejednokrotnie z psychoterapią, której wiele osób 
nie zamierza się poddawać (Mróz 2013). Można zauważyć także 
brak odpowiednich metod strukturalnych, jak również niedobór 
właściwie wykwalifikowanych i zmotywowanych osób, które mo-
głyby pełnić funkcję skutecznego coacha. Inna związana z oma-
wianym zagadnieniem kwestia dotyczy ograniczeń finansowych, 
a także problemów z jednoznaczną oceną skutków oraz skonstru-
owania mierników korzyści zastosowania omawianych metod dla 
przedsiębiorstwa (Mróz 2013). 

Pomimo wielu ograniczeń związanych ze stosowaniem co-
achingu dowodzi się, iż metoda ta zyskuje w Polsce na znaczeniu. 
Firmy coraz częściej zaczynają wprowadzać biurokratyczne pro-
gramy koncentrujące się na omawianych formach rozwoju pra-
cowników, również tych pracujących na niższych stanowiskach. 
W przedsiębiorstwach wzrasta świadomość benefitów, jakie daje 
prawidłowe kształtowanie poglądów na swoją karierę, umiejęt-
ności precyzowania hierarchii celów i możliwość uczenia się nie 
na własnych błędach, lecz na podstawie porad doświadczonego 
coacha.

w korporacji innego kraju, przybywa do niej odpowiednio wcześniej, 
aby poznać kulturę organizacyjną danej firmy oraz pracowników, 
którzy świadczą tam pracę. Sam proces coachingu zaczyna się do-
piero wtedy, gdy trener i klienci są w pełni gotowi do wzięcia w nim 
udziału. Ukazany schemat powinien być również wykorzystywany 
przez menedżerów organizacji w stosunku do swoich pracowników, 
w celu zweryfikowania ich jakości rozwiązywania dylematów związa-
nych z różnicami kulturowymi innych krajów. Jest to przydatna anali-
za, która potrafi ukazać stopień gotowości pracowników na kontakty  
z cudzoziemcami o innej kulturze narodowej.

Korzyści wynikające ze stosowania coachingu 
w przedsiębiorstwie

Skutecznie przeprowadzony coaching przynosi liczne profity, 
zarówno dla kadry pracowniczej, jak i dla całych organizacji. Proces 
ten ma istotny wpływ na motywację jednostek do zmian, inspira-
cję do kreatywnych działań czy też efektywniejsze wykorzystanie 
posiadającego kapitału. Wzrasta także świadomość mocnych i sła-
bych stron oraz posiadanych umiejętności przez osoby coachowa-
ne, a odpowiednia ocena własnego wpływu na innych przyczynia 
się do poprawy relacji i komunikacji interpersonalnej (Mróz 2013). 
Ponadto zwiększa się pewność siebie oraz poczucie przekonania 
w odniesieniu do kształtowaniu rzeczywistości, co skutkuje po-
dejmowaniem większej odpowiedzialności za własne działania. 
Warto dodać, że do istotnych zalet stosowania coachingu zalicza 
się również monitorowanie sposobu postępowania pracowników 
oraz dostosowywanie go do zmieniających się warunków, co wpły-
wa na końcowe rezultaty organizacji (Syper-Kosowska, Rachwał 
2012). W wyniku prawidłowo obranych celów oraz świadomo-
ści posiadanych przekonań proces coachingu często determinuje 
poprawę równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, 
co jest bardzo korzystne z punktu widzenia jednostki oraz orga-
nizacji. Wydajna oraz dostosowana do konkretnej osoby meto-
da coachingu w znacznej mierze wpływa na proces przyswajania 
wiedzy, sprawiając że coachowany zyska niezależność w myśleniu  
i podejmowaniu decyzji, które to przekładają się na znalezienie 
lepszych rozwiązań danych problemów. Mimo iż bardzo trudno 
mierzy się wzajemne zależności między stosowaniem coachingu, 
a wzrostem innych czynników, natomiast wykorzystywane meto-
dy i narzędzia pomiaru czasami budzą kontrowersje, badania wy-
kazały m.in. wzrost satysfakcji klienta, zwiększenie przychodów, 
zmniejszenie czasu wprowadzenia produktów na rynek oraz zwięk-
szenie rentowności (Syper-Kosowska, Rachwał 2012). Warto rów-
nież przywołać element satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej 
pracy, będące skutkiem dopasowania sposobu realizacji zadań do 
potencjału pracowników, co wpływa na wzrost identyfikacji ka-
dry pracowniczej z firmą oraz zwiększenie lojalności (Mróz 2013). 
Coaching przyczynia się również do rozwoju kapitału ludzkiego 
i społecznego przedsiębiorstwa (Mróz 2013). W wywiadach z pra-
cownikami uczestniczącymi w tego typu dydaktyce jako główne 
zalety wykazywano wzrost motywacji, zaangażowania i ochronę 
przed wypaleniem zawodowym. Według respondentów coaching 
dał im „napęd do działania”, nauczył „odnajdywania nowych dróg” 
oraz wykorzystywania szans (Mróz 2013). Zwiększył również wiarę  
we własne siły i możliwości, co pozwoliło na zaspokojenie własnych 
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Podsumowanie

W dobie postępujących zmian, w jakich przyszło funkcjonować 
obecnym przedsiębiorstwom, coaching niewątpliwie stanowi pro-
ces wsparcia rozwoju pracowników, dając im możliwość wzrostu 
oraz uruchomienia własnego potencjału przy okazji wykonywania 
zadań zmierzających do realizacji celów strategicznych firmy. Suk-
ces każdej organizacji zależy od jakości zasobów ludzkich, a więc od 
kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, często uznawanego za jedyny 
kapitał, w który warto i należy inwestować. Zaprezentowane defi-
nicje, rodzaje oraz perspektywy coachingu na podstawie literatury 
przedmiotu mają istotny wpływ na odnalezienie optymalnej formy 
kształcenia i rozwoju kadry pracowniczej w organizacji. Wykorzysta-
nie nowoczesnej metody interaktywnego szkolenia w życiu przedsię-
biorstw przynosi szereg korzyści oraz ograniczeń, które należy sku-
tecznie eliminować, aby coaching stał się możliwie jak najlepszym 
narzędziem, skoncentrowanym na podnoszeniu poziomu posiadanej 
wiedzy i umiejętności oraz opanowywania nowych, coraz bardziej 
złożonych kompetencji. Warto jednak pamiętać, że najistotniejsze 
jest odpowiednie dobranie metod i środków do konkretnej sytuacji 
oraz potrzeb danej jednostki. Z tego względu proces ten powinien 
być ciągle modyfikowany oraz stale urozmaicany, aby umożliwić zna-
lezienie zbieżnych punktów między priorytetami pracownika i cela-
mi organizacji.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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geograficznie, tak więc niektóre znaki migowe różnią się od siebie 
w zależności od danego regionu Polski. PJM ma więcej cech wspól-
nych z innymi językami migowymi niż z językiem polskim (Czajkow-
ska-Kisil 2012). Dla większości osób posługujących się od urodzenia 
PJM język polski jest językiem obcym i niezrozumiałym. Drugim z ko-
lei jest System Językowo Migowy, czyli środek komunikacji sztucznie 
stworzony do nauczania osób słyszących i niesłyszących, w którym 
znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękową. Gramatyka oraz 
znaki SJM oparte są na języku polskim. System Językowo Migowy 
w przeciwieństwie do Polskiego Języka Migowego jest bimodalny, co 
oznacza, że ten sam tekst jest przekazywany jednocześnie kanałem 
wzrokowym i słuchowym. Innymi słowy, nadawca mówi po polsku 
i jednocześnie miga znaki odpowiadające przekazowi mówionemu. 
Jak wskazuje M. Czajkowska-Kisil, jest to język polski obrazowany 
migami. Dla osób głuchych, które nie znają biegle języka polskiego, 
taki przekaz jest nieczytelny (Czajkowska-Kisil 2012). W społeczeń-
stwie, w którym zdecydowana większość posługuje się słownymi 
metodami komunikacji, osoby głuche w znacznym stopniu wyklu-
czone są z życia publicznego. Jest ono zauważalne również w kon-
taktach z podmiotami wykonującymi usługi publiczne. W dniu 19 
sierpnia 2011 roku uchwalona została Ustawa o języku migowym 

Wstęp

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce żyje 
około 850 tysięcy osób z różnego rodzaju wadami słuchu (www.stat.
gov.pl 2016). Informacje o liczbie osób głuchych i niedosłyszących 
są jednak bardzo zróżnicowane. Wynika to z różnych sposobów in-
terpretacji danych statystycznych, dotyczących występowania wad 
słuchu. Zwykle zbierane są one w modelu medycznym, gdzie kwali-
fikacja do grupy głuchych lub słabosłyszących następuje na podsta-
wie wskaźników audiometrycznych, tj. określonego stopnia utraty 
słuchu wyrażonego w decybelach, lub w odniesieniu do wartości 
subiektywnych (Sak 2012). Według niektórych szacunków liczba głu-
chych sięga nawet 100 tysięcy (www.um.warszawa.pl 2016). Z kolei 
Polski Związek Głuchych wskazuje, że blisko 40 tysięcy osób niesły-
szących używa w komunikowaniu się różnych form języka niewerbal-
nego (www.orka.sejm.gov.pl 2016). Dla celów niniejszej publikacji 
istotne znaczenie ma fakt, że w Polsce funkcjonują dwa systemy 
komunikacji językowej. Pierwszym z nich jest Polski Język Migowy 
(PJM), czyli naturalny i preferowany przez osoby głuche środek ko-
munikacji. Powstał on na drodze rozwoju społeczności Głuchych 
w Polsce i jest nośnikiem tej społeczności. PJM jest zróżnicowany 

Daniel Lubowiecki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
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Preparation of subjects executing public services for contact
 with deaf persons in light of assumptions of the act concerning 

sign language and other communications methods

According to data acquired by Central Statistical Office, there 
is approximately 850 thousand persons with many diversities of 
hearing flaws in Poland. It is estimated that number of deaf persons 
adds up to 100 thousand. In today’s society, in which vast majori-
ty of people uses verbal methods of communication, deaf persons 
seem to be significantly excluded from public life. On 19 August 
2011, an act concerning sign language and other communications 
methods was passed, the aim of which is to regulate legal situation 
of persons using sign language and to abolish barriers in accessing 
deaf persons to the services of public institutions. In this article, the 
author tries to evaluate if passing of the aforementioned act has 
had a real impact on better access for deaf persons to the services 
of public institutions and in what degree the obliged subjects ad-
justed to the requirements resulting from the act.

Keywords: sign language, deaf persons, public services.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce 
żyje około 850 tysięcy osób z różnego rodzaju wadami słuchu. 
Szacuje się, że liczba głuchych sięga nawet 100 tysięcy. W społe-
czeństwie, w którym zdecydowana większość posługuje się słow-
nymi metodami komunikacji, osoby głuche w znacznym stopniu 
wykluczone są z życia publicznego. W dniu 19 sierpnia 2011 roku 
uchwalona została Ustawa o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się, której celem jest uregulowanie sytuacji praw-
nej osób posługujących się językiem migowym oraz zniesienie 
barier w dostępie osób niesłyszących do usług instytucji publicz-
nych. Niniejszy artykuł stanowi próbę oceny, czy wejście w życie tej 
ustawy wywarło realny wpływ na poprawę dostępności instytucji 
publicznych dla osób niesłyszących oraz w jakim stopniu podmioty 
zobowiązane dostosowały się do wymagań wynikających z przyję-
tych regulacji.

Słowa kluczowe: język migowy, głusi, usługi publiczne.
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czynności prawnych – prawo współdecydowania wraz z rodzicami 
lub opiekunami prawnymi o jej wyborze. Od osoby niesłyszącej bę-
dzie więc zależało, czy w kontaktach z podmiotami zobowiązany-
mi będzie komunikowała się za pomocą PJM, SJM czy też SKOGN. 
Może również skorzystać z pomocy osoby przybranej, która nie musi 
przedstawiać żadnych dokumentów poświadczających znajomość 
języka migowego, a jedynym wymogiem stawianym przez ustawę 
jest to, aby ukończyła 16 lat. Przepisy omawianej ustawy przyznają 
ponadto w kontaktach z podmiotami zobowiązanymi, możliwość 
korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłuma-
cza języka migowego lub tłumacza przewodnika. Na organach ad-
ministracji publicznej ciąży zaś obowiązek zapewnienia dostępu do 
świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Może być on jednak 
realizowany również przez pracownika organu administracji publicz-
nej, posługującego się jednym z tych środków komunikowania się. 
Chęć skorzystania z niego należy zgłosić odpowiedniemu organowi 
administracji publicznej co najmniej na 3 dni robocze przed tym zda-
rzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych), a forma zgłoszenia musi 
być dostosowana do możliwości osób niesłyszących, tj. nie może 
ograniczać się np. wyłącznie do formy telefonicznej. Organy admini-
stracji publicznej zobowiązane są również udostępnić usługi pozwa-
lające na sprawne komunikowanie się, w szczególności poprzez wy-
korzystanie poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych, 
stron internetowych, spełniających standardy dostępności dla osób 
niepełnosprawnych, czy też przesyłanie wiadomości tekstowych 
i faksów. Aby osoby zainteresowane wiedziały o możliwości skorzy-
stania z powyższych ułatwień, informacje na ten temat muszą zostać 
obwieszczone w powszechnie przyjęty sposób, przede wszystkim 
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na stronach internetowych 
zobowiązanych podmiotów oraz w miejscach publicznie dostępnych 
w ich siedzibach. Co więcej, wszelkie dokumenty niezbędne do zała-
twienia sprawy muszą zostać udostępnione na wniosek uprawnio-
nego w dostępnej dla niego formie.

Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli

W lipcu 2015 roku Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała 
informacje o wynikach kontroli przeprowadzonej z własnej inicjaty-
wy, której celem było dokonanie oceny przygotowania podmiotów 
wykonujących usługi publiczne do kontaktów z osobami posługu-
jącymi się językiem migowym (NIK 2015). Kontrole te przeprowa-
dzono w 60 urzędach organów administracji publicznej, w tym: 6 
urzędach wojewódzkich, 12 urzędach gmin, 12 starostwach powia-
towych, 12 komendach policji, 12 urzędach skarbowych oraz w 6 
terenowych oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ocenie 
podlegał aktualny stan przygotowania kontrolowanych podmiotów 
do realizacji obowiązków wynikających z Ustawy o języku migowym 
i innych środkach komunikowania się — z uwzględnieniem działań 
przygotowawczych podjętych przez te podmioty od momentu ogło-
szenia ustawy. Ponadto od 58 podmiotów prowadzących działalność 
leczniczą, 57 szkół wyższych oraz 42 jednostek systemu oświaty, 
uzyskano informacje o stosowanych w tych jednostkach rozwiąza-
niach ułatwiających komunikowanie się z osobami głuchymi, nie-
dosłyszącymi i głuchoniewidomymi. Dokonano także przeglądu 40 
stron internetowych wybranych podmiotów wykonujących usługi 
publiczne pod kątem sprawdzenia, czy zamieszczone tam informa-

i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. nr 209, poz. 
1243). Celem, który przyświecał ustawodawcy, było uregulowanie 
sytuacji prawnej osób posługujących się językiem migowym oraz 
zniesienie barier w dostępie osób niesłyszących do usług instytu-
cji publicznych. Niniejszy artykuł stanowi próbę oceny czy wejście 
w życie tej ustawy wywarło realny wpływ na poprawę dostępności 
instytucji publicznych dla osób niesłyszących oraz w jakim stopniu 
podmioty zobowiązane dostosowały się do wymagań wynikających 
z przyjętych regulacji. Rozważania te oparte zostaną w szczególno-
ści na wynikach kontroli NIK opublikowanych w kwietniu 2015 roku 
(Najwyższa Izba Kontroli 2015). 

Ustawa o języku migowym i innych 
środkach komunikowania się

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania 
się weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku (z wyjątkiem ar-
tykułów 7 i 8, dla których przewidziano 14 dniowy vacatio legis). 
Podmiotami uprawnionymi na gruncie omawianej ustawy są osoby 
trwale lub okresowo doświadczające trudności w komunikowaniu 
się. Każda osoba spełniająca to kryterium może więc korzystać 
z praw i uprawnień gwarantowanych przez ustawę. Możliwość sko-
rzystania z bezpłatnej usługi tłumacza ograniczona została jednak 
wyłącznie do osób niepełnosprawnych w rozumieniu Ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. nr 123, poz. 
776), czyli do osób posiadających urzędowe poświadczenie swojej 
niepełnosprawności. Podmiotami zobowiązanymi są natomiast, 
zgodnie z artykułem 6 Ustawy o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się, organy administracji publicznej, jednostki syste-
mu, podmioty lecznicze, a także jednostki Policji, Państwowej Straży 
Pożarnej i straże gminne oraz jednostki ochotnicze działające w tych 
obszarach. Z katalogu podmiotów zobowiązanych istotne znaczenie 
ma wyodrębnienie organów administracji publicznej, bowiem na-
łożone zostały na nie dodatkowe obowiązki, których spełnienia nie 
wymaga się od pozostałych. Dotyczą one udostępnienia usług po-
zwalających na komunikowanie się oraz upowszechnienie informacji 
o nich, a także zapewnienia dostępu do świadczenia usług tłumacza 
PJM, SJM i SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewi-
domych). Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administra-
cyjnego (Dz.U. z 1960 r. nr 30, poz. 168) przez organy administracji 
publicznej należy rozumieć takie podmioty, które z mocy prawa zo-
stały wyposażone we władztwo administracyjne, posiadają własne 
wyróżniające je kompetencje i powołane są do załatwiania spraw 
w drodze decyzji administracyjnej. Wśród nich należy wskazać mi-
nistrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, dzia-
łające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy admini-
stracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz 
inne organy i podmioty, powołane z mocy prawa (lub na podstawie 
porozumień) do załatwiania spraw indywidualnych, rozstrzyganych 
w drodze decyzji administracyjnych (zob.: Sławińska-Tomtała 2015).

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania 
się określa szereg praw i uprawnień osób posługujących się językiem 
migowym. Jednym z nich jest prawo osoby uprawnionej do swo-
bodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowa-
nia się , a w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do 
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nione osoby, które odbyły kurs lub zadeklarowały znajomość któregoś 
z języków migowych. Warto jednak zauważyć, że obsługa przez tak 
przeszkolonego pracownika rzadko kiedy jest w stanie zastąpić zawo-
dowego tłumacza. Powszechną praktyką jest bowiem organizowanie 
szkoleń z zakresu języka migowego, obejmujących zazwyczaj około 
50-60 godzin zajęć. Nauka taka oczywiście sprowadza się jedynie do 
podstawowych znaków i zwrotów w języku migowym, co z całą pew-
nością nie wystarcza do zapewnienia skutecznej komunikacji z osobą 
niesłyszącą. Wyniki kontroli ujawniły, że wśród osób, które odbyły 
kurs są również takie, które nie potrafią określić którego z języków się 
uczyły (SJM czy PJM). Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że 
urzędem faktycznie dostępnym dla osób niesłyszących jest ten, który 
zapewnia możliwość skorzystania z pomocy zawodowego tłumacza. 
Najwyższa Izba Kontroli odniosła się krytycznie także do konieczności 
zgłaszania potrzeby skorzystania z pomocy tłumacza na 3 dni robocze 
przed zdarzeniem, uznając że jest to rozwiązanie krzywdzące i dys-
kryminujące. Pozbawia bowiem osoby uprawnione możliwości zała-
twienia sprawy natychmiast — tak jak to się dzieje w przypadku osób 
słyszących — oraz wiąże się z koniecznością przynajmniej dwukrotnej 
wizyty w urzędzie. Kolejnym spostrzeżeniem z kontroli NIK jest fakt, 
że wszystkie skontrolowane podmioty dysponowały jakimiś środka-
mi i rozwiązaniami technicznymi wspierającymi komunikowanie się. 
Należą do nich: poczta internetowa i faks (100% podmiotów), SMS 
lub MMS (20% podmiotów), internetowy komunikator tekstowy (15% 
podmiotów), samoobsługowe urządzenia informacyjne wyposażone 
m.in. w pętlę indukcyjną, wzmocnienie głosu i klawiaturę z oznacze-
niami w języku Braille`a (10% podmiotów). Jednak tylko trzy z nich 
(5% podmiotów) udostępniły rozwiązania techniczne umożliwiające 
komunikowanie się w języku migowym. Wielkopolski Urząd Woje-
wódzki w Poznaniu umożliwił kontakt za pośrednictwem internetowe-
go komunikatora audiowizualnego z pracownikiem posługującym się 
językiem migowym, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach poprzez 
wykorzystanie komunikatora audiowizualnego stworzył możliwość 
skontaktowania się przez Internet z pełniącym dyżur tłumaczem ję-
zyka migowego, natomiast Starostwo Powiatowe w Augustowie dys-
ponowało urządzeniem, za pośrednictwem którego profesjonalny 
tłumacz języka migowego, w obecności urzędnika tłumaczył w czasie 
rzeczywistym rozmowę z osobą niesłyszącą.

Pomimo niedopełnienia przez podmioty zobowiązane poszcze-
gólnych obowiązków wynikających z Ustawy o języku migowym 
i innych środkach komunikowania się, Najwyższa Izba Kontroli po-
zytywnie oceniła jakość obsługi osób niesłyszących w skontrolowa-
nych jednostkach. Wszystkie spośród 109 spraw objętych kontrolą 
zostały przeprowadzone terminowo i rzetelnie oraz zgodnie z ocze-
kiwaniami uprawnionych. Zdecydowana większość z nich (83% ba-
danych) podjęła się samodzielnie załatwienia sprawy lub skorzystała 
ze wsparcia osoby przybranej. Pomocą tłumacza języka migowego 
posłużyło się 9% uprawnionych, a pozostałe 7% spraw toczyło się 
z udziałem pracowników skontrolowanych jednostek, którzy tłuma-
czyli rozmowę z osobą niesłyszącą na język migowy. Podkreślenia 
wymaga również fakt, że w żadnej ze skontrolowanych jednostek 
nie odmówiono możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka 
migowego lub pracownika posługującego się językiem migowym. 
Na podstawie ankiet otrzymanych od 58 podmiotów prowadzących 
działalność leczniczą, 57 szkół wyższych oraz 42 jednostki systemu 
oświaty, Najwyższa Izba Kontroli uzyskała informacje o stosowanych 

cje są dostępne i zrozumiałe dla osób doświadczających trudności 
w komunikowaniu się (pełny wykaz skontrolowanych jednostek: 
NIK 2015: 28-32). W ocenie Najwyższej Izby Kontroli skontrolowane 
podmioty wykonujące usługi publiczne nie były przygotowane do 
kontaktu z osobami niesłyszącymi. Do chwili rozpoczęcia kontroli nie 
podjęły one wystarczających działań prowadzących do faktycznej 
realizacji obowiązków określonych w Ustawie o języku migowym 
i innych środkach komunikowania się oraz nie zapewniły osobom 
uprawnionym dostępu do zrozumiałej dla nich informacji. W dniu 
kontroli NIK 63,4% skontrolowanych podmiotów nie wywiązało 
się z obowiązku upowszechnienia w Biuletynie Informacji Publicz-
nej oraz na stronach internetowych informacji o możliwości skon-
taktowania się z urzędem za pośrednictwem rozwiązań lub usług 
wspierających komunikowanie się. Ponadto 51,7% skontrolowanych 
podmiotów nie upowszechniło w miejscach dostępnych dla osób 
uprawnionych żadnej informacji o sposobach realizacji ustawy o ję-
zyku migowym, 41,7% zamieściło niekompletne informacje, a za-
ledwie 6,6% dostarczyło pełnej informacji. Podkreślenia wymaga 
fakt, że tylko jeden ze skontrolowanych podmiotów dysponował 
tłumaczeniem powyższych informacji na język migowy. Oznacza 
to, że pozostałe podmioty zamieściły informacje w języku obcym 
i niezrozumiałym dla osób posługujących się wyłącznie językiem 
migowym. Informacje kierowane do uprawnionych nie były ponad-
to oznaczone odpowiednimi znakami dostępności, czyli symbolami 
przekreślonego ucha lub dwóch migających dłoni (rysunek 1), co 
dodatkowo utrudniało ich odszukanie. 

Rysunek 1. Znaki dostępności

Źródło: Załącznik nr 2 i 3 do Rozporządzenie MAiC 2014.

Wskazane powyżej uchybienia spowodowały, że pomimo iż 
w chwili kontroli każdy z podmiotów do tego zobowiązanych posia-
dał jakieś rozwiązania uławiające komunikowanie się, niewywiązanie 
się z obowiązków informacyjnych sprawiło, że były one faktycznie 
niedostępne dla zainteresowanych. Według ustaleń Najwyższej Izby 
Kontroli, żaden ze skontrolowanych podmiotów nie dysponował tłu-
maczeniem na język migowy formularza zgłoszenia chęci skorzystania 
przez uprawnionego z usług tłumacza języka migowego lub choćby 
instrukcji jego wypełnienia i złożenia w urzędzie. Nie posiadały one 
także żadnych dokumentów urzędowych niezbędnych do załatwienia 
sprawy (formularzy, wniosków, oświadczeń, deklaracji itp.) w formie 
dostępnej dla osób uprawnionych, tj. tłumaczonych na język migo-
wy, zapisanych w alfabecie Braille`a lub w języku polskim w wersji 
uproszczonej.

Jeśli chodzi zaś o zapewnienie przez zobowiązane podmioty 
świadczenia tłumacza, w 78,3% było ono realizowane przez zatrud-
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spraw. Tym samym rozwiązanie to nie gwarantuje osobom posługują-
cym się językiem migowym dostępu do usług publicznych na równi ze 
słyszącą częścią społeczeństwa. Na organach administracji publicznej 
ciąży obowiązek zapewnienia dostępu do świadczenia usług tłumacza. 
Może być on jednak realizowany również przez pracownika organu 
administracji publicznej, który posługuje się PJM lub SJM. Jak pokazały 
wyniki kontroli NIK, w zdecydowanej większości organów (78% skon-
trolowanych) świadczenie to realizowane jest przez zatrudnione oso-
by, które odbyły kurs lub zadeklarowały znajomość języka migowego. 
Jest to rozwiązanie mniej kosztowne i nie wymaga zatrudnienia do-
datkowych pracowników, lecz wątpliwości budzi jakość oferowanych 
świadczeń. Nie stworzono bowiem żadnego mechanizmu pozwalają-
cego zweryfikować umiejętności pracowników organów administracji 
publicznej, którzy mogą zastępować profesjonalnych tłumaczy pod-
czas obsługi osób uprawnionych. W praktyce może się więc okazać, że 
osoba mająca pełnić rolę tłumacza nie opanowała języka migowego 
na poziomie pozwalającym nawiązać kontakt z osobą niesłyszącą. 
Najbardziej pożądane w tym zakresie wydaje się zapewnienie - przez 
podmioty wykonujące usługi publiczne - urządzeń, umożliwiających 
tłumaczenie w czasie rzeczywistym rozmowy z osobą niesłyszącą 
przez profesjonalnego tłumacza języka migowego w obecności urzęd-
nika. Takie rozwiązanie sprawi, że osoby niesłyszące uzyskają dostęp 
do usług instytucji publicznych bez konieczności zgłaszania chęci sko-
rzystania z wybranej metody komunikacji na 3 dni robocze przed tym 
zdarzeniem oraz zyskają upragnioną samodzielność.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autora.
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z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie szczegółowych wymagań doty-
czących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez 
dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych, Dz.U. z 2014 
r. poz. 464.

w tych jednostkach rozwiązaniach ułatwiających komunikowanie 
się. Z informacji tych wynika, że możliwość korzystania z pomocy 
osób trzecich w kontaktach z nimi zadeklarowało 91,4% podmiotów 
prowadzących działalność leczniczą, 93% szkół wyższych i 81% jed-
nostek systemu oświaty. Możliwość korzystania z pomocy tłumacza 
języka migowego lub przeszkolonego pracownika, podczas rejestra-
cji oraz przyjęcia pacjenta dostępna była u 56,9% podmiotów pro-
wadzących działalność leczniczą. Studenci i słuchacze w czasie za-
jęć dydaktycznych mieli natomiast możliwość korzystania z pomocy 
wskazanego przez nich tłumacza w 79% szkół wyższych, a w 52,6% 
uczelnie zapewniały osobom niesłyszącym możliwość tłumaczenia 
przekazywanych im treści na język migowy. Jeśli chodzi o możliwość 
korzystania ze środków wspierających komunikowanie się, zostały 
one zapewnione przez 36,2% podmiotów prowadzących działal-
ność gospodarczą, 73,7% szkół wyższych i 31% jednostek systemu 
oświaty. Podmioty te najczęściej oferowały możliwość komunikacji 
za pomocą poczty elektronicznej i komunikatora internetowego. 
Jedynie szkoły wyższe dysponowały pętlami indukcyjnymi (35,7% 
badanych szkół), a możliwość korzystania z wideotłumacza zapew-
niono w 4,8% podmiotów prowadzących działalność leczniczą oraz 
7,1% szkół wyższych.

Podsumowanie

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się 
stanowi ważny krok ku zapewnieniu osobom niesłyszącym dostępu 
do usług instytucji publicznych. Pomimo że od dnia wejścia w życie 
ustawy do chwili przeprowadzenia kontroli minęły prawie 3 lata, po-
ziom realizacji postanowień w niej zawartych pozostawia wiele do 
życzenia. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli skontrolowane podmio-
ty wykonujące usługi publiczne nie były przygotowane do kontaktu 
z osobami głuchymi. Do chwili rozpoczęcia kontroli nie podjęły wy-
starczających działań prowadzących do faktycznej realizacji obowiąz-
ków określonych w ustawie o języku migowym i innych środkach ko-
munikowania się oraz nie zapewniły osobom uprawnionym dostępu 
do zrozumiałem dla nich informacji. Jak podkreśla NIK, niedostoso-
wanie form przekazu informacji i komunikowania się do potrzeb osób 
z wadą słuchu jest przejawem dyskryminacji ze względu na niepełno-
sprawność. Aby temu zapobiec, konieczne jest przede wszystkim za-
pewnienie osobom niesłyszącym rzeczywistego dostępu do informacji 
o usługach umożliwiających sprawne komunikowanie się, a także od-
powiednie oznaczenie ich znakami dostępności. Nie wystarczy zatem 
umieszczenie informacji przez podmiot wykonujący usługi publiczne 
na stronie internetowej oraz w innych dostępnych miejscach jedynie 
w języku polskim. Komunikat ten musi być dostępny również dla osób 
posługujących się wyłącznie Polskim Językiem Migowym, czyli w for-
mie komunikatu audiowizualnego nagranego w tym języku. Wśród 
pracowników instytucji publicznych istnieje powszechne przekonanie, 
że najbardziej skuteczną, sprawdzoną i najprostszą formą kontaktu 
z podmiotami zobowiązanymi jest korzystanie przez osoby głuche 
i głuchoniewidome z pomocy osoby przybranej. Jest to rozwiązanie 
wygodne dla podmiotów wykonujących usługi publiczne, ponieważ 
nie generuje żadnych kosztów i przerzuca ciężar organizacyjny na 
osoby uprawnione. Ograniczenie się jednak wyłącznie do tej formy 
wsparcia sprawia, że osoby niesłyszące pozostają uzależnione od 
pomocy innych osób i nie są w stanie samodzielnie załatwić swoich 
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Ad orientem czy ad populum? Problem kierunku 
celebracji Mszy Świętej w przepisach mszalnych

Ad orientem or ad populum? 
The problem of the Holy Mass direction in Missal rules

The main purpose of this paper is to find an answer to the 
ques tion whether before liturgical reforms in the second half of 
the 20th century, in the Roman Rite of the Catholic Church ad 
populum celebration was known, according to the contemporary 
understanding of this ori entation. To find the solution, the analyt-
ic method of Missals fragments from 1962 and 2002 was used, in 
which a reference to direction of priests’ celebration can be found. 
According to the performed research, it may be stated that in what 
is known as the Tridentine Mass, there was no ad populum orien-
tation, in the contemporary understanding of this posture. Some 
instances which allowed to celebrate ad populum may not be taken 
as an argument owing to an entirely different point of refer ence of 
the priest celebrating the Holy Mass. 

Keywords: Missal, liturgy, ad orientem, ad populum, ad altare.

Niniejszy artykuł stawia sobie za cel udzielenie odpowiedzi 
na pytanie, czy przed reformami liturgicznymi z drugiej połowy XX 
wieku w rycie rzymskim Kościoła katolickiego znano celebrację ad 
populum w takiej postaci, w jakiej jest ona praktykowana współ-
cześnie. Dla osiągnięcia postawionego celu posłużono się analizami 
tych fragmentów Mszałów z 1962 i z 2002 roku, w których znajdują 
się nawiązania do kierunku liturgicznej celebracji kapłana. Z prze-
prowadzonych badań wynika, że przed wspomnianymi reformami 
nie znano w tak zwanym rycie trydenckim orientacji ad populum. 
Pewne sytuacje dopuszczające taki sposób celebracji przed refor-
mami nie mogą być traktowane jako potencjalny argument z po-
wodu zupełnie innego punktu odniesienia orientacji celebransa 
podczas sprawowania Mszy.

Słowa kluczowe: Mszał, liturgia, ad orientem, ad populum, ad altare.
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W odczuciu przeciętnego chrześcijanina dwie najważniejsze 
zmiany, które wprowadził II Sobór Watykański w obrzędach Mszy 
Świętej, to rezygnacja z łaciny na rzecz języków narodowych oraz od-
wrócenie kapłana twarzą do ludzi. Tymczasem żadna z tych reform 
nie była dziełem Soboru. W dokumentach soborowych nie ma ani 
jednego zapisu nakazującego reorientację celebrującego kapłana, zaś 
w Konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium (punkt 36) wyraź nie  
jest powiedziane, że łacina pozostaje językiem liturgicznym rytu rzym-
skiego Kościoła katolickiego (Sobór Watykański II 1998: 50). Pomimo 
tego obie reformy zostały bardzo szybko zaaplikowane w obrzędach 
kultycznych. Oficjalnie przepis pozwalający na celebrację Mszy Świętej 
„twarzą do ludzi” został zawarty w Instrukcji Inter oecumenici (punkt 
91)1, z której wcale nie wynika, jakoby miała być to forma obowiązko-
wa. Dokument wyraźnie stwierdza, że taki sposób celebracji jest tylko 
możliwy, a nie narzucony. Pomimo tego odprawianie Mszy „twarzą do 
ludzi” szybko stało się powszechną praktyką Kościoła, co generowało 
pytania o wierność tradycji i posłuszeństwo przepisom kościelnym. 
Niektórzy autorzy, próbując bronić zasadności nowej orientacji cele-
bransa, usiłują wykazać, że zwyczaj celebracji „twarzą do ludzi” był już 
znany w rycie przedsoborowym, w związku z czym nie jest on czymś 
nowym w praktyce Kościoła2. Celem niniejszego opracowania będzie 
ocena prawdziwości powyższej tezy. Za materiał źródłowy posłużą 

1 „Jest rzeczą lepszą, żeby ołtarz wielki był budowany jako oddzielny od ścia-
ny, aby łatwo był obchodzony i mogła na nim odbywać się celebracja twarzą 
do ludzi” (Sacra Congregatio Rituum 1964: 898). Wszystkie przekłady tek-
stów łacińskich zostały w niniejszej pracy podane w tłumaczeniu autorskim.
2 Tak czyni np. Sobeczko (zob. Sobeczko 2008: 247). Odmienną opinię moż-
na odnaleźć np. [w:] (Krzych 2014: 224; Gamber 1998: 30).

dwa wydania typiczne Mszału Rzymskiego: z 1962 oraz z 2002 roku3. 
Osiągnięcie postawionego celu stanie się możliwe dzięki analizie tych 
fragmentów przywołanych ksiąg, które zawierają zapisy informujące 
o kierunku zwracania się celebransa podczas liturgii Mszy Świętej. Po-
zwoli to na porównanie przepisów prawnych obu Mszałów i ustalenie, 
czy zawarte w nich sposoby orientacji4 kapłana są ze sobą tożsame, 
czy też nie. We wstępie opracowania nastąpi przedstawienie stoso-
wanej terminologii na oznaczenie postawy celebransa. Następnie 
zostaną przebadane zapisy prawne Mszałów z 1962 oraz z 2002 roku, 
dotyczące poruszanej problematyki. Na końcu nastąpi porównanie 
obu ksiąg i zostanie udzielona odpowiedź na postawiony problem 
badawczy.

Rozróżnienia terminologiczne

Na określenie postawy nazywanej potocznie „tyłem do wier-
nych” używa się zasadniczo dwóch łacińskich wyrażeń. Pierwszym 
z nich jest określenie ad orientem, drugim zaś ad Deum. Pierwsze ze 
wspomnianych wyrażeń oznacza dosłownie „ku wschodowi” i wyraża 
ideę patrzenia w geograficznym kierunku wschodnim, gdzie - według 
dawnych przekonań - miał być obecny Chrystus wraz ze swym Ojcem 
(Orygenes 2013: 156; Jan Damasceński 1969: 214-215; Tertullianus 
3 Mszał z 1962 roku jest ostatnim typicznym wydaniem księgi zawierającej 
opis Mszy sprawowanej przed Soborem, wersja z 2002 roku zaś jest trzecim 
wydaniem odnowionego Mszału, które nieco uzupełnione za pontyfikatu 
Benedykta XVI stanowi podstawę celebracji obecnego rytu Mszy Świętej. 
Tekstami źródłowymi są zatem: (Missale Romanum 2002) oraz (Missale Ro-
manum 2007).
4 Termin orientacja może występować w dwóch znaczeniach: jako zwró-
cenie się w określoną stronę lub jako zwrot w geograficznym kierunku 
wschodnim. 
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PL 2: 545). Drugie wyrażenie można przetłumaczyć zwrotem „ku Bo-
gu”5. Często zamiast przyimka ad można spotkać się z terminem ver-
sus oznaczającym „naprzeciw”. W takim przypadku wyrażenia versus 
orientem i versus Deum można oddać jako „naprzeciw wschodowi” 
i „naprzeciw Bogu”. Analogicznie w odniesieniu do postawy nazywa-
nej potocznie „przodem do wiernych” korzysta się z dwóch łacińskich 
wyrażeń: ad populum lub versus populum, które w języku polskim 
można oddać kolejno zwrotami „ku ludowi” i „naprzeciw ludu”. Ko-
notacje znaczeniowe obu wyrażeń są jednakowe i podkreślają zwrot 
w kierunku zgromadzenia. Dla wyrażenia postawy oznaczającej od-
wrócenie sią do ludu plecami używa się łacińskiego zwrotu contra po-
pulum, który można przełożyć „tyłem do ludu” (i analogicznie contra 
orientem). Na potrzeby niniejszego artykułu ważne jest wprowadze-
nie jeszcze jednego wyrażenia oznaczającego zwrot w stronę ołtarza. 
Analogicznie do wspomnianych przykładów ta postawa może być wy-
rażona łacińską frazą ad altare lub versus altare6. Dalsze badania będą 
prowadzone właśnie w oparciu o te trzy wyrażenia (ad orientem, ad 
populum, ad altare), gdyż ustalenie relacji pomiędzy nimi w obu 
analizowanych Mszałach pozwoli na stwierdzenie, czy obie liturgie 
(tradycyjna i odnowiona) zawierają takie same rozumienie celebracji 
w aspekcie przestrzenno-kierunkowym.

Kierunek celebracji w rubrykach Mszału Jana XXIII

W przypadku Mszału Jana XXIII przepisy dotyczące kierunku wy-
konywanych czynności liturgicznych rozpisane są przede wszystkim 
w dwóch miejscach: w tak zwanym Ritus servandus in celebratione 
Missae7 oraz w rubrykach ordo missae8. Jedynym miejscem, w którym 
w Mszale Jana XXIII pojawia się odniesienie do kierunku celebracji 
ad orientem, jest dział Ritus servandus, dotyczący kolekty mszalnej 
(5,3). Istotny dla dalszych analiz fragment brzmi w sposób następują-
cy: „Jeżeli ołtarz jest zwrócony na wschód, w stronę ludu, celebrans, 
zwracając się do ludu, nie odwraca się od ołtarza, kiedy należy powie-
dzieć: «Pan z wami», «módlcie się, bracia», «idźcie, ofiara spełniona» 
bądź udzielić błogosławieństwa, ale pocałowawszy ołtarz pośrodku, 
tam, rozkładając i składając ręce, jak wyżej, pozdrawia lud i udziela 
błogosławieństwa”9. W odniesieniu do tekstów zawierających aluzję 
do zwracania się w kierunku ludu należy uwzględnić pewną subtelną 
różnicę w rubrykach mszalnych. Mianowicie to samo łacińskie wyra-
żenie ad populum może być użyte do oznaczenia albo kierunku prze-
strzennego, albo adresata10. Drugi odcień znaczeniowy pojawia się 
np. w Rubrykach generalnych Mszy Świętej w kontekście informacji 
o wygłoszeniu homilii do ludu (474). Postawiony problem badawczy 

5 W ogólnym rozrachunku wyrażenia ad Deum i ad orientem są synonimami.
6 Konsekwentnie zwrot contra altare oznacza „tyłem do ołtarza”.
7 Ritus servandus jest szczegółowym opisem czynności wykonywanych przez 
celebransa podczas odprawiania Mszy Świętej.
8 Ordo missae jest częścią Mszału zawierającą skrócony opis czynności litur-
gicznych celebransa oraz mówionych tekstów stałych Mszy.
9 Łacińskie: Si altare sit ad orientem, versus populum, celebrans versa facie 
ad populum, non vertit humeros ad altare, cum dicturus est Dominus vobi-
scum, Orate, fratres, Ite, missa est, vel daturus benedictionem; sed osculato 
altari in medio, ibi, expansis et iunctis manibus, ut supra, salutat populum, 
et dat benedictionem. Jedyną różnicą tego zapisu w wersji Mszału Jana XXIII 
względem wariantu Mszału Piusa V jest obecność końcowej frazy: et dat 
benedictionem.
10 O ile pierwszy wariant implikuje jednocześnie drugi, o tyle odwrotnie już 
tak nie jest. W przypadku pierwszego wariantu łaciński zwrot ad populum 
można tłumaczyć „ku ludowi”, w przypadku drugiego – „dla ludu”.

wymaga wskazania tekstów o pierwszej konotacji znaczeniowej. Te 
można odnaleźć w pięciu częściach Mszału: w Ritus servandus, ordo 
missae, propriach, obrzędach Wielkiego Tygodnia oraz Mszach wła-
snych o świętych. Postawiony w niniejszym opracowaniu cel badaw-
czy pozwala na zawężenie obszaru analiz do dwóch działów: Ritus 
servandus oraz ordo missae, ponieważ te działy łączą się z celebra-
cją obrzędów podstawowej formy Mszy Świętej11. Z drugiej strony 
rubryki zawarte w ordo missae są określonymi zapisami wyjętymi 
z przepisów obecnych w rozbudowanej formie w Ritus servandus. Ten 
fakt z kolei upoważnia do wyłączenia z zakresu szczegółowych analiz 
rubryk ordo missae, ponieważ są one zduplikowaniem już podanej 
informacji w zakresie wykonywanych czynności12. W Ritus servandus 
odnaleźć można osiem fragmentów nawiązujących do przestrzen-
nego zwrócenia się celebransa w stronę ludu. Pierwsze dwa z nich 
znajdują się w części dotyczącej kolekty mszalnej (5,1.3). „Tam, złą-
czywszy ręce przed piersią, odwraca się od lewej do prawej strony 
ku ludowi, czyli od tej części od strony Epistoły13, i rozkładając oraz 
składając ręce przed piersią, jak wcześniej, mówi donośnym głosem: 
«Pan z wami»”14. Kolejne odniesienie do przestrzennego zwrócenia 
się celebransa w stronę ludu znajduje się w opisie obrzędów procesji 
z Ewangeliarzem podczas Mszy uroczystej. Według znajdujących się 
tam rubryk diakon, po ucałowaniu dłoni kapłana, „idzie z subdiako-
nem po jego lewej stronie od ołtarza na miejsce czytania Ewangelii 
ku ludowi” (6,5). W kontekście obrzędów offertorium przepisy Mszału 
Jana XXIII przewidują dwa momenty, kiedy celebrans zobowiązany 
jest do przestrzennego zwrócenia się w stronę ludu. Za pierwszym 
razem czyni to bezpośrednio przed odmówieniem antyfony na ofia-
rowanie. Rubryki, opisując jego czynność, czynią to bardzo podobnie, 
jak w przypadku opisu zachowania się kapłana bezpośrednio przed 
odczytaniem kolekty (7,1)15. Za drugim razem celebrans zwraca się 
do ludu podczas wypowiadania frazy: „módlcie się, bracia”. O ile sam 
moment zwrotu jest opisany przez rubryki w sposób podobny do już 
wspomnianych, o tyle przepisy posiadają inne wytyczne w odniesie-
niu do sposobu ponownego zwrócenia się w stronę ołtarza (7,7)16. 
W obrzędach zakończenia Mszy Świętej wytyczne zawarte w Ritus 
servandus przewidują trzy sytuacje, kiedy celebrans jest zobowiązany 
do przestrzennego zwrócenia się w stronę wiernych. Po pierwsze, ka-
płan czyni to bezpośrednio przed odmówieniem modlitwy po komunii 
(11,1), po drugie – przed wygłoszeniem rozesłania (11,1), po trzecie 
– na czas udzielania błogosławieństwa (12,1)17. Sposób wykonania 
tych gestów jest analogiczny do tego, który został przedstawiony, 
z wyjątkiem trzeciego przypadku, kiedy to kapłan zobowiązany jest 
jeszcze dodatkowo do uczynienia znaku krzyża nad ludem. Rubryki 

11 Przez „podstawową formę Mszy Świętej” Autor ma na myśli obrzęd bez 
dodatkowych ceremonii wynikających ze specyfiki danego dnia.
12 Gdyby podczas analiz okazało się, że rubryki ordo missae mimo wszystko 
zawierają istotną dla badań informację nieobecną w Ritus servandus, zosta-
nie to zaznaczone w opracowaniu.
13 Tzw. strona Epistoły jest to prawa część ołtarza.
14 Drugim fragmentem jest przytoczony już opis zachowania się celebran-
sa w przypadku gdy orientacja ołtarza jest tożsama z jego skierowaniem 
w stronę ludu (5,3).
15 W przepisach pojawia się nawet notka informująca, że celebrans ma wy-
konać opisane czynności „tak, jak zostało to powiedziane powyżej”.
16 Ponieważ jednak ta kwestia nie wchodzi w zakres problematyki badaw-
czej niniejszego opracowania, nie będzie ona rozwijana.
17 Przepisy zawarte w Ritus servandus posiadają więcej odniesień zwierają-
cych zwrot „do ludu”, niemniej są to wariacje różnych sytuacji (Msza uro-
czysta, modlitwa nad ludem), które z powodzeniem da się sprowadzić do 
trzech wyżej wymienionych.
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Rzymskiego oraz rubrykach ordo missae. W Mszale nie ma bezpo-
średnich aluzji do zwracania się w stronę wschodu. Znajdują się za 
to odniesienia do obracania się celebransa w stronę ludu. Rubryki 
informujące o konieczności zwrócenia się przez kapłana w stronę ludu 
można odnaleźć w Ogólnym wprowadzeniu, ordo missae, propriach, 
obrzędach Wielkiego Tygodnia, Mszach własnych o świętych oraz 
w apendyksie Mszału. Zgodnie z przywołaną już argumentacją w ni-
niejszym opracowaniu można zawęzić obszar badawczy do dwóch 
działów: Ogólne wprowadzenie oraz ordo missae. Tym razem jednak, 
ponieważ Ogólne wprowadzenie nie zawiera aż tak szczegółowego 
opisu przebiegu celebracji jak Ritus servandus, zasadne wydaje się 
niesprowadzanie rubryk ordo missae do przepisów obecnych w Ogól-
nym wprowadzeniu, co oznacza rozszerzenie materiału badawczego 
również na ordo missae22. Przepisy informujące o przestrzennym 
zwróceniu się celebransa w stronę wiernych pojawiają się w jedena-
stu miejscach Ogólnego wprowadzenia23. Dziewięć z nich (124, 138, 
146, 154, 157, 165, 181, 185, 243) związanych jest ze sposobem ce-
lebracji, dwa zaś dotyczą zagadnienia budownictwa sakralnego (299, 
310). Co więcej, część przepisów nakłada się na siebie, ponieważ 
dotyczy tego samego momentu liturgii, ale zapisanego w różnych 
formach celebracji24. W świetle powyższego materiału można stwier-
dzić, że autorzy Ogólnego wprowadzenia przewidują pięć momentów 
podczas Mszy, kiedy kapłan powinien obrócić się w stronę ludu. Cele-
brans czyni to, pozdrawiając lud (124), wypowiadając frazę: „módlcie 
się, bracia” (146), bezpośrednio przed wezwaniem do przekazania 
znaku pokoju (154), wypowiadając frazę: „oto Baranek Boży” (157) 
oraz odczytując modlitwę po komunii (165). Dodatkowo wytyczne 
zawarte w Ogólnym wprowadzeniu nakazują odwrócić się w stro-
nę ludu osobie odczytującej intencje modlitwy powszechnej (138)25 
oraz diakonowi podczas rozesłania (185). Dwa ostatnie przypadki 
nie są istotne dla dalszych badań. Przepisy obecne w ordo missae 
przewidują siedem momentów, kiedy celebrans powinien zwrócić się 
w stronę ludu26. Ma to miejsce podczas obrzędów wstępnych przed 
wypowiedzeniem formuły trynitarnej i uczynieniem znaku krzyża (1), 
wypowiadając frazę: „módlcie się, bracia” (29), bezpośrednio przed 
wezwaniem do przekazania znaku pokoju (127), wypowiadając we-
zwanie: „oto Baranek Boży” (132), odczytując modlitwę po komunii 
(140), przed udzieleniem błogosławieństwa (141) oraz na czas roze-
słania (144). Również i przepisy informujące o przestrzennym zwróce-
niu się kapłana w stronę ołtarza można odnaleźć w różnych częściach 
Mszału: Ogólnym wprowadzeniu, ordo missae, obrzędach Wielkiego 
Tygodnia, Mszach własnych o świętych, Mszach obrzędowych oraz 
w apendyksie. Również i w tym przypadku, z powodów wcześniej 
wspomnianych, materiałem badawczym będą Ogólne wprowadzenie 
oraz ordo missae27, które zostaną przeanalizowane osobno pod kątem 

22 Również i w tym przypadku istotne dla analiz są tylko te przepisy, które 
zwrot ad populum wiążą z kierunkiem przestrzennym, a nie z adresatem.
23 W punkcie 166 zwrot ad populum wiąże się z adresatem, nie kierunkiem 
przestrzennym.
24 W związku z tym materiał badawczy z punktu 181 Ogólnego wprowadzenia 
można sprowadzić do zapisu z punktu 154, a z punktu 243 – do punktu 157.
25 Tłumaczenie polskie Ogólnego wprowadzenia nie uwzględnia tego szczegó-
łu, mimo iż tekst łaciński go posiada (zob. Ogólne wprowadzenie 2004: 52).
26 Punkt 140 dotyczy ogłoszeń duszpasterskich, gdzie zwrot „ad populum” 
przyjmuje znaczenie adresata.
27 Również i w przypadku tego wydania Mszału wyrażenie ad altare moż-
na rozumieć nie tylko w znaczeniu przestrzenno-dynamicznym, ale również 
przestrzenno-statycznym. Cel postawiony w niniejszym opracowaniu wy-
maga jedynie analizy miejsc z pierwszym rozumieniem tego zwrotu.

Ritus servandus przywołują jeszcze przypadek, gdy celebrans, będąc 
zwrócony w stronę ołtarza, jest jednocześnie zwrócony w stronę ludu. 
Według zawartych tam przepisów w takiej sytuacji kapłan, żeby udzie-
lić błogosławieństwa, nie musi odwracać się od ołtarza (12,2).

Co do zapisów informujących o konieczności zwrócenia się cele-
bransa w stronę ołtarza należy poczynić pewne rozróżnienie dotyczą-
ce łacińskiego wyrażenia ad altare. W Mszale występuje ono w dwóch 
podstawowych znaczeniach. Przyjmuje ono konotacje przestrzenno-
-statyczne, opisując miejsce, gdzie dokonuje się jakaś akcja liturgiczna, 
albo – przestrzenno-dynamiczne, określając kierunek i wyznaczając 
ruch18. Zapisy informujące o konieczności zwrócenia się w stronę 
ołtarza można odnaleźć w takich częściach Mszału jak Rubryki ge-
neralne, Ritus servandus, De defectibus, ordo missae, propria, Msze 
własne o świętych oraz apendyks Mszału. Zgodnie z poczynionymi 
wcześniej uwagami, analizy mogą zostać zawężone tylko do Ritus 
servandus. W Ritus servandus znajduje się osiemnaście zapisów na-
wiązujących do przestrzenno-dynamicznego rozumienia zwrotu ad 
altare. Część z nich opisuje tę samą czynność, co daje podstawę do 
ich pogrupowania. Owe nawiązania w obrzędach wstępnych Mszy 
Świętej wspomniane są w kontekście procesji celebransa do ołtarza 
na początku liturgii (2,1.2.5) oraz zwróceniem się kapłana do ołtarza 
w szczegółowych przypadkach (3,2)19. W dalszej kolejności wytyczne 
informują o konieczności zwrócenia się w stronę ołtarza podczas od-
mawiania introitu (4,2) i pierwszego okadzenia ołtarza (4,4)20. Istotny 
zapis pojawia się w kontekście odczytania antyfony na ofiarowanie. 
Rubryki przewidują, że celebrans „złożywszy ręce, jak wcześniej, mówi 
antyfonę na ofiarowanie i wszystko, co ma powiedzieć aż do końca 
Mszy pośrodku ołtarza. Mówi tam, stojąc zwrócony do ołtarza, jeżeli 
nie zarządzi się inaczej” (7,1). W pozostałych przypadkach jest mowa 
o przyjściu do ołtarza po udzieleniu Komunii wiernym (10,7) oraz 
o zwróceniu się w stronę ołtarza po rozesłaniu (11,1)21. W innych przy-
padkach przepisy wspominają o podejściu do ołtarza zarówno diako-
na i subdiakona podczas odmawiania hymnu Gloria in excelsis Deo 
(4,7) i nicejsko-konstantynopolitańskiego wyznania wiary (6,5) oraz na 
czas recytacji antyfony na ofiarowanie (7,9) i hymnu Sanctus (7,11). 
Według przepisów są również zobowiązani do pochylenia się w stro-
nę ołtarza na czas komunii celebransa (10,8). Dwa razy wspomniane 
jest przystąpienie subdiakona do ołtarza: po odmówieniu Modlitwy 
Pańskiej (10,8) oraz przed przekazaniem znaku pokoju akolicie (10,8), 
a raz zwrócenie się diakona w stronę ołtarza na czas odmawiania tzw. 
modlitwy nad ludem. Te wzmianki jednak, jako że nie są związane 
z celebransem, nie są istotne dla dalszych analiz.

Kierunek celebracji w rubrykach Mszału Pawła VI

W odniesieniu do trzeciego wydania typicznego Mszału Pawła VI 
wytyczne określające kierunek wykonywanych czynności liturgicznych 
zawarte są przede wszystkim w Ogólnym wprowadzeniu do Mszału 

18 W pierwszym rozumieniu kluczowe wyrażenia pojawiają się choćby w Ru-
brykach generalnych 135, 136, 137. W tych przypadkach łaciński zwrot ad 
altare można przełożyć polskim wyrażeniem „przy ołtarzu”.
19 W punkcie 3,5 Ritus servandus chodzi o przestrzenno-statyczne rozumie-
nie zwrotu ad altare.
20 Odniesienie do zwrotu w kierunku ołtarza w punkcie 5,3 zostało już omó-
wione podczas analizowania występowania zwrotu ad orientem w Mszale 
Jana XXIII.
21 W punkcie 11,1 opisany jest również przypadek nie odwracania się do 
wiernych, ale pozostawanie zwróconym w stronę ołtarza.
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sugerują jednak i inną możliwość orientacji celebransa. Dzieje się tak 
w przypadku gdy kościół nie jest zorientowany, a wejście do niego, 
zamiast od strony zachodniej, jest od wschodu34. Wtedy, żeby kapłan 
mógł zwrócić się ku wschodowi, musi stanąć za ołtarzem skiero-
wany w stronę wejścia do świątyni. W dalszym ciągu jednak jest to 
postawa ad altare oraz ad orientem. Niemniej w takim przypadku, 
ponieważ wierni znajdują się pomiędzy ołtarzem i wejściem do ko-
ścioła, jest to jednocześnie postawa ad populum. Obecność spójnika 
warunkowego w obu powyższych zapisach sugeruje jednak, że taki 
przypadek jest wyjątkowy35. W przypadku Mszału Pawła VI sytuacja 
jest bardziej skomplikowana. Sprawowanie czynności liturgicznych 
przez celebransa przy ołtarzu jest przewidziane w zasadzie dopiero 
od momentu przygotowania darów. Z tego powodu zapis informu-
jący o konieczności zwrócenia się celebransa w stronę ludu już na 
samym początku liturgii należy raczej rozumieć jako jego stałe zwró-
cenie się w tym kierunku, aż do liturgii eucharystycznej. Ponieważ 
kapłan, po pozdrowieniu ołtarza, ma zająć miejsce przewodniczenia 
(Ogólne wprowadzenie 124), które zasadniczo powinno być zwrócone 
w stronę wiernych (310) oznacza to, że zajmuje on postawę ad po-
pulum, która w pewnych przypadkach, w zależności od wyposażenia 
konkretnej świątyni, może implikować również postawę ad orientem 
i ad altare36. Niemniej nawet wtedy w sensie ścisłym nie jest to po-
stawa ad orientem czy ad altare, ponieważ prawodawca punktem 
odniesienia kapłana wyraźnie czyni zgromadzony lud, a nie ołtarz czy 
kierunek wschodni, a jednoczesne zwrócenie się celebransa w stro-
nę ludu, ołtarza i wschodu wydaje się jedynie „skutkiem ubocznym” 
wyposażenia danego kościoła. Od momentu przygotowania darów 
sytuacja się zmienia. Przepisy rozróżniają już wtedy przypadek, gdy 
kapłan ma stać zwrócony do ołtarza oraz do wiernych (Malesa, Rokita 
2012: 205). Znamienne jest, że o ile podczas dalszych obrzędów litur-
gii wytyczne wspominają cztery przypadki, gdy kapłan ma zwrócić się 
w stronę ludu, o tyle tylko raz (podczas przyjęcia Komunii) jest mowa 
o tym, że celebrans ma się z powrotem odwrócić w stronę ołtarza, co 
czyni zawarte w Mszale instrukcje trochę niekonsekwentnymi i nielo-
gicznymi37. Najistotniejszy dla dalszych analiz wydaje się zapis zawarty 
w opisie komunii celebransa. Według punktów 157 i 158 kapłan „od-
wrócony do ludu mówi: «oto Baranek Boży» i razem z ludem doda-
je: «Panie, nie jestem godzien». Później, stojąc zwrócony do ołtarza, 
kapłan mówi po cichu: «Ciało Chrystusa niech mnie strzeże na życie 
wieczne» i z szacunkiem przyjmuje Ciało Chrystusa”. Przepis ten jest 
o tyle ważny, że tylko tutaj następuje rozpisanie w bliskim sąsiedztwie 
zwrotów: „do ludu” oraz „do ołtarza” (Draguła 2007: 18). Zgodnie 
z logiką tego zapisu należałoby przyjąć, że sytuacje, kiedy kapłan stoi 
zwrócony do ludu i do ołtarza, nie są ze sobą tożsame. W przeciw-
nym razie powyższe wytyczne byłyby niepotrzebne. Oznacza to, że 
prawodawca za normalną postawę celebransa przyjmuje jego zwrot 
ad altare, które jest jednocześnie zwrotem contra populum. W pew-
nych sytuacjach, które zostały już przywołane, kapłan zwraca się ad 
populum, będąc wtedy jednocześnie contra altare. Taka sytuacja nie 

wstęp miały tylko osoby należące do stanu duchownego.
34 Taka sytuacja ma miejsce choćby w przypadku niektórych bazylik rzym-
skich (zob. Uspienski 2010: 108; Ratzinger 2002: 71).
35 Por. zapis u Duranda (Durand 1998: 44).
36 Msza celebrowana według Mszału Jana XXIII wymaga, aby celebrans nie-
mal przez cały czas, z nielicznymi wyjątkami, stał przy ołtarzu.
37 Ritus servandus Mszału Jana XXIII wyraźnie zawierało zapisy nakazujące 
kapłanowi ponownie odwrócić się w stronę ołtarza po wygłoszeniu odpo-
wiednich formuł do ludu (por. np. Andireu 1971: 84-85).

przedmiotu formalnego pracy. W Ogólnym wprowadzeniu informacja 
o przestrzennym zwrocie w kierunku ołtarza pojawia się w dwudzie-
stu trzech punktach28. Ponieważ wielokrotnie użyte w tym znaczeniu 
wyrażenie ad altare dotyczy tych samych sytuacji, można dokonać 
następujących pogrupowań zawartych w poszczególnych punktach 
zapisów: punkt 249 do punktu 246, punkt 183 do punktu 163, punkty 
268 i 244 do punktu 158, a punkty 256, 211, 210, 195, 194, 188, 173, 
172, 123, 122 oraz 121 do punktu 120. Z pogrupowanego w ten spo-
sób materiału wynika, że przepisy obecne w Ogólnym wprowadzeniu 
trzykrotnie wspominają o zwróceniu się celebransa w stronę ołtarza. 
Najpierw podczas procesji do ołtarza (120), następnie podczas przy-
jęcia Komunii (158) i wreszcie po rozdaniu Komunii wiernym (163). 
Pozostałe zapisy dotyczą podejścia do ołtarza nadzwyczajnych sza-
farzy na czas rozdawania Komunii (162), akolitów podczas pełnienia 
ich posługi (189, 190) oraz koncelebransów (215, 246). Pięć ostatnich 
punktów nie jest istotnych dla dalszych analiz. W ordo missae infor-
macja o przestrzennym zwróceniu się celebransa w stronę ołtarza 
pojawia się dwa razy: podczas procesji do ołtarza (1) oraz podczas 
komunii (133)29.

Porównanie aspektów prawnych obu Mszałów

Na początku należy zaznaczyć, że w obu Mszałach nie ma ogól-
nego zapisu ustalającego kierunek liturgicznej celebracji. Przywołane 
w poprzednich częściach opracowania zapisy dotyczą sytuacji szcze-
gółowych oraz poszczególnych momentów Mszy Świętej. Z tego po-
wodu dojście do intencji prawodawcy w zakresie kierunku celebracji 
jest możliwe tylko przez ustalenie wymowy poszczególnych zapisów 
odnoszących się do konkretnych momentów liturgii. W przypadku 
Mszału Jana XXIII istotny dla dalszych analiz jest zapis z Ritus servan-
dus 5,3, ponieważ zawarte w nim są wszystkie kluczowe dla badań 
wyrażenia. Ważny jest również zapis z 12,2, ponieważ opisuje sytuację 
wyjątkową, która może pomóc w ustaleniu reguły przewidzianej przez 
prawodawcę30. Na podstawie pozostałych informacji można ustalić, 
że zwrócenie się w stronę ludu przez celebransa następuje tylko na 
czas określonej czynności liturgicznej, która ze swej natury jest do 
nich skierowana. Zaraz po zakończeniu danej akcji kapłan ponownie 
odwraca się w stronę ołtarza, pozostając w pozycji contra populum. 
W związku z dokonanymi zestawieniami można stwierdzić, że nor-
malnym sposobem celebracji liturgii według Mszału Jana XXIII jest 
odprawianie Mszy w taki sposób, że kapłan zwrócony jest w stronę 
ołtarza, czyli w pozycji ad altare. Jednocześnie jednak, ze względu na 
orientację budynku sakralnego, czyli celowe zwrócenie go w kierunku 
wschodnim31, ta postawa jest celebracją ad orientem32. Równocześnie 
taka pozycja jest celebracją contra populum, ponieważ orientacja ko-
ścioła uniemożliwia bądź bardzo utrudnia znalezienie się wiernych 
świeckich po drugiej stronie ołtarza33. Zapisy obecne w 5,3 oraz 12,2 

28 W przypadku punktów 141, 163, 165, 171, 182, 247, 248, 249, 270 chodzi 
o rozumienie przestrzenno-statyczne wyrażenia ad altare.
29 Punkty 23 oraz 139 dotyczą rozumienia przestrzenno-statycznego wyra-
żenia ad altare.
30 To samo dotyczy również zapisu w 5,3.
31 Aluzje do takiego sposobu budownictwa sakralnego można odnaleźć już 
u najstarszych pisarzy chrześcijańskich (zob. Konstytucje apostolskie 2007: 
70; Paulinus PL 61: 337).
32 To, że postawa ad altare jest jednocześnie postawą ad oriente, wynika 
z zapisu obecnego w Ritus servandus 5,3.
33 Zresztą dawniej było to niemożliwe, ponieważ kiedyś do prezbiterium 



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 2(23)/2017                                                                                                    

46

punktem odniesienia nie czyni wschodu, lecz miejsce przebywania 
wiernych. Ze względu na różne punkty wyznaczające sposób orien-
tacji kapłana w obu rytach mszalnych nie można zatem zrównywać 
celebracji ad populum z Mszału Jana XXIII z celebracją ad populum 
z Mszału Pawła VI. W dalszej perspektywie badawczej cenne byłoby 
podjęcie badań dotyczących przyczyn odejścia od tradycyjnej formy 
orientacji celebransa podczas liturgii Mszy Świętej. Jak pokazało ni-
niejsze studium, powszechna celebracja Eucharystii ad populum nie 
była intencją autorów odnowionego Mszału. Ta forma orientacji, 
mimo że była tylko dopuszczona, to jednak stała się powszechną 
praktyką, która prawie całkowicie wyeliminowała tradycyjną orien-
tację kapłana. Badania w zaproponowanej problematyce pomogłyby 
w ustaleniu, co tak naprawdę zadecydowało o jednej z najbardziej 
rzucających się w oczy zmian w liturgii Kościoła katolickiego.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autora.
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stwarzałaby żadnych problemów, gdyby nie zapis z punktu 299 Ogól-
nego wprowadzenia, według którego „ołtarz niech zostanie zbudowa-
ny jako oddzielny od ściany, aby łatwo był obchodzony i mogła na nim 
odbywać się celebracja twarzą do ludzi”. Ten przepis dopuszcza dwa 
sposoby celebracji: przed ołtarzem, po stronie ludu oraz za ołtarzem, 
naprzeciw ludu. Pierwszy z tych sposobów zachowuje logikę omówio-
nych wytycznych dotyczących kierunku celebracji. Drugi natomiast już 
nie, ponieważ w tym przypadku zapis informujący o chwilowym zwró-
ceniu się w stronę ludu, po czym następuje ponowne odwrócenie 
się kapłana w kierunku ołtarza, jest po prostu niepotrzebny. Napięcie 
rozwiązywałoby ujęcie tych wytycznych w formę zdania warunkowe-
go, tak jak czynią to przepisy obecne w Ritus servandus Mszału Jana 
XXIII, ale prawodawca tego nie robi. Na podstawie przeprowadzo-
nych badań można stwierdzić, że oba Mszały zakładają dwa sposoby 
orientacji kapłana podczas liturgii: ad altare, ale contra populum, oraz 
ad altare i ad populum. W przypadku Mszału Jana XXIII powszechną 
formą celebracji jest pierwsza orientacja, druga natomiast jest do-
puszczalna tylko w sytuacjach wyjątkowych, wynikających z budow-
nictwa sakralnego. W przypadku Mszału Pawła VI same przepisy wy-
dają się nie faworyzować żadnego sposobu orientacji38, aczkolwiek 
zapisy obecne w Ogólnym wprowadzeniu są rozpisane na wypadek 
pierwszego sposobu orientacji celebransa. Trzeba również pamiętać, 
że właściwa celebracja przy ołtarzu jest przewidziana dopiero od 
przygotowania darów. W Mszale Jana XXIII celebracja ad altare jest 
nieodłącznie związana z celebracją ad orientem. Z tego powodu nie-
zależnie od tego, czy celebrans stoi ad populum czy contra populum, 
jest on skierowany ku wschodowi39. W Mszale Pawła VI postawa ad 
orientem została praktycznie wyeliminowana i nie jest ona punktem 
odniesienia dla orientacji kapłana. Punktem odniesienia stała się na-
tomiast postawa ad populum, jak to wynika z przepisów dotyczących 
sposobu budowy ołtarza.

Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była ocena prawdziwości twier-
dzenia, że sposób celebracji ad populum był znany jeszcze przed refor-
mami liturgicznymi i wprowadzeniem Mszału Pawła VI. Materiałem 
badawczym były dwa wydania typiczne Mszałów z 1962 oraz 2002 
roku. Metodą, która została wybrana do osiągnięcia postawionego 
celu, była analiza przepisów obu Mszałów zawierających aluzję do 
orientacji kapłana podczas Mszy Świętej. W świetle przeprowadzo-
nych analiz należy stwierdzić, że tradycyjna liturgia rzymska celebro-
wana do czasów reform liturgicznych w drugiej połowie XX wieku 
według wydania typicznego Mszału Jana XXIII nie znała celebracji 
ad populum. Punktem odniesienia dla orientacji celebransa w tym 
Mszale nie jest miejsce przebywania wiernych, ale kierunek wschod-
ni. Z tego powodu, nawet w przypadkach gdy kapłanowi zdarzało się 
stać ad populum, działo się tak tylko dlatego, że musiał być odwróco-
ny w geograficznym kierunku wschodnim. Mszał Pawła VI tymczasem 

38 To, czy autorzy Mszału Pawła VI chcieli faworyzować którykolwiek spo-
sób celebracji, w znacznej mierze wydaje się zależeć od interpretacji wyrazu 
„possit” w 299 punkcie Ogólnego wprowadzenia.
39 Dotyczy to nawet sytuacji, gdy absyda kościoła nie jest zwrócona w geo-
graficznym kierunku wschodnim. W takim przypadku rolę wschodu przej-
muje ołtarzowy krucyfiks, którego pasyjka jest zwrócona w stronę kapłana 
i wiernych. W tej sytuacji można mówić o tzw. orientacji symbolicznej (zob. 
Marini 2010: 51).
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Normy społeczne jako niezbędnik życia 
każdego człowieka. Analiza problemu 
na przykładzie norm moralnych

Social norms as a necessity in every person’s life – an analysis 
of the problem on the example of moral norms

The purpose of this article is to take up the issue of social 
norms as a necessity of every person’s life and and analysis of the 
problem on the example of moral norms. In the first part, the au-
thor presents the definition of a norm, social norms, moral norms 
and the issue of the most important values for people. The article 
focuses on the research carried out by the Public Opinion Research 
Center on “Values and norms.” In the second part, the author pre-
sents the problem of moral norms in the workplace, which is an 
important element of every human life. 

Keywords: social norms, moral norms, values, workplace.

Celem niniejszego artykułu jest podjęcie tematyki norm spo-
łecznych jako niezbędnika życia każdego człowieka i analiza tego 
problemu na przykładzie norm moralnych. W pierwszej części 
przedstawiono definicję normy, normy społecznej, normy moralnej 
oraz problematyki najważniejszych wartości wyznawanych przez 
ludzi. Artykuł przedstawia badania przeprowadzone przez Cen-
trum Badania Opinii Społecznej pt. „Wartości i normy”. Natomiast 
w drugiej części przedstawiono problem norm moralnych w pracy 
będącej ważnym elementem życia każdego człowieka. 

Słowa kluczowe: normy społeczne, normy moralne, wartości, praca.
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Normy społeczne stanowią niezbędny składnik życia każdego 
człowieka. To one kształtują nasz system wartości oraz nas samych. 
Wyznaczają pewne wzory zachowań i sposoby postępowania w kon-
kretnej sytuacji. Mają charakter powszechny i ogólny, ponieważ do-
tyczą wszystkich osób w danej grupie społecznej. Ponadto należy 
im przypisać cechę abstrakcyjności ze względu na fakt, że nie są 
skierowane do konkretnej osoby znanej z imienia i nazwiska, lecz 
dotyczą każdego człowieka. Ciężko jest wyróżnić normy ważniejsze 
od tych mniej ważnych. 

Rysunek 1. Podział norm społecznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://eszkola.pl/wos/nor-
my-spoleczne-przyklady-4271.html [15.02.2017].

Należy podkreślić, że wszystkie są w równym stopniu niezbęd-
ne do życia. Jedna norma jest uzupełnieniem drugiej i odwrotnie. 
Tytułem wstępu należy wyjaśnić pojęcie „normy” oraz „norm spo-
łecznych”. Zgodnie z definicją zaczerpniętą ze słownika współcze-
snego języka polskiego, norma to ustalona, przyjęta zasada; wzór, 
reguła, kanon (Sikorska-Michalak, Wojniłko 1998: 621). Normy spo-
łeczne to zasady określające funkcjonowanie jednostki w obrębie 
grupy lub społeczeństwa (http://encyklopedia.pwn.pl 2017). Podział 
norm społecznych przedstawia rysunek 1. Mogą mieć one charakter 
formalny (są jasno skodyfikowane i spisane) lub nieformalny (obo-
wiązują w sposób zbliżony do obowiązywania obyczaju); przestrze-
gania norm formalnych strzegą wyspecjalizowane instytucje, norm 
nieformalnych – nacisk społeczny i opinia publiczna; nieprzestrze-
ganie norm społecznych łączy się ze stosowaniem sankcji (http://
encyklopedia.pwn.pl 2017).

Po co nam normy moralne?

Powiązane z normami moralnymi jest niewątpliwie poję-
cie wartości. Zgodnie z definicją D. Dobrowolskiej, wartością jest 
wszystko to, co stanowi przedmiot potrzeb, postaw, dążeń i aspi-
racji człowieka. Może to więc być przedmiot materialny, osoba, in-
stytucja, idea, rodzaj działania (Mariański, Zdaniewicz 1991: 175). 
Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, do czego potrzebne są nam 
wartości i czy bez nich świat nie mógłby istnieć? Wartości, a w szcze-
gólności te moralne, są podstawą bytu. Sprawiają one, że ludzie 
mając ukształtowane pewne zasady są osobami wartościowymi 
oraz podejmują decyzje niekrzywdzące nikogo. Świat bez wartości 
byłby ogromnym chaosem. Nikt niemiałby żadnych barier działa-
nia, poczucia empatii do drugiej osoby. Należy pielęgnować swoje 
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wartości i szanować wartości uznawane przez innych. Normy mo-
ralne są nieodłącznym elementem życia każdej osoby. Mają charak-
ter powszechny, obiektywny i bezwarunkowy. Ową powszechność, 
obiektywność i bezwarunkowość norm rozumie się mniej więcej 
następująco (http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/ 2017):

• norma jest powszechna, czyli obowiązuje wszystkich ludzi; 
• norma jest obiektywna, czyli jest zastana, a nie skonstru-

owana przez nich; 
• norma jest bezwarunkowa, czyli bezwzględnie nakazuje lub 

zakazuje wszystkich czynów należących do klasy przez tą 
normę określonych. 

Niezbędne będzie również wyjaśnienie pojęcia „etyka”. Zgodnie 
z definicją zaczerpniętą ze słownika współczesnego języka polskiego, 
etyka jest systemem wartości i norm postępowania, obowiązującym 
w danej zbiorowości lub w danej epoce; to także moralność (Sikor-
ska-Michalak, Wojniłko 1998: 241).

 
Najważniejsze wartości wyznawane przez Polaków

Centrum Badania Opinii Społecznej w 2013 roku przeprowadzi-
ło badania pt. Wartości i normy. W badaniach tych zauważono, że 
od 2005 roku hierarchia wartości cenionych przez Polaków pozosta-
je dość stabilna (http://www.cbos.pl 2017). Wykres 1 przedstawia 
poszczególne wartości w odczuciach Polaków w latach: 2005, 2010 
oraz 2013. Badania te są najbardziej aktualne, ponieważ po 2013 
roku nie dokonano jeszcze ich aktualizacji.

Wykres 1. Najważniejsze wartości w życiu Polaków

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Centrum Badania 
Opinii Społecznej, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_111_13.PDF 
[16.02.2017].

Warto zauważyć, że mimo nieustannie zmieniającego się świata 
i społeczeństwa, pewne kluczowe wartości pozostają nienaruszone. 
Najlepszym na to przykładem jest szczęście rodzinne. Mimo różnicy 
8 lat pomiędzy pierwszym i ostatnim badaniem jest ono uważane 
za najważniejsze. Co więcej, na kolejnych miejscach plasują się m.in. 
zachowanie dobrego zdrowia i uczciwe życie. Najmniej cenioną 
przez Polaków wartością jest możliwość udziału w demokratycznym 
życiu społeczno-politycznym. Tutaj zauważyć można tendencję spad-
kową w roku 2013. Niektóre z wartości z każdym rokiem cieszyły się 
mniejszą aprobatą obywateli. Przykładem na to jest wiara religijna, 
dobrobyt, bogactwo oraz pomyślność ojczyzny. Należałoby zadać 
pytanie, dlaczego te wartości zanikają? Ciężko jest jednoznacznie 
na nie odpowiedzieć. Coraz to nowe pokolenie zastępuje starsze. 
Ich mentalność, sposób wychowania i późniejszego życia znacząco 
różni się od tego dotyczącego osób w starszym wieku. Poza tym 
społeczeństwo staje się coraz bardziej sfragmentaryzowane, zdecen-
tralizowane, podlega rozbiciu na wiele rozmaitych grup społecznych 
o zróżnicowanych poglądach, preferencjach, wartościach i normach, 
gustach i modzie (Mariański 2015: 8). Odnosząc się do jednej z war-
tości, niezaprzeczalny pozostaje fakt, że współczesne społeczeństwo 
potrzebuje nowego spojrzenia na kategorię patriotyzmu (Mrugała 
2013: 77). W dzisiejszych czasach zaciera się jego sens i należałoby 
przedefiniować to pojęcie tak, aby przystawało ono do obecnych 
warunków, okoliczności, przemawiało do współczesnego Polaka 
i było „związane z realnością współczesnej polskiej demokracji” 
(http://www.omp.org.pl 2017). Na podstawie przeprowadzonych 
badań, rysunek 2 ukazuje pewne różnice w ujmowaniu najważniej-
szych życiowych wartości w zależności od wieku. 

Rysunek 2. Wykaz wartości najważniejszych w życiu osób w różnym wieku

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Centrum Badania 
Opinii Społecznej, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_111_13.PDF 
[16.02.2017].

Odnosząc się do rysunku 2 należy zauważyć dużą różnorodność 
w postrzeganiu tego samego tematu. Wynika to z faktu innego po-
strzegania świata osób w różnym wieku. To, co w danym czasie nas 
dotyczy, uznajemy za najważniejsze. Z biegiem lat każdy człowiek, 
bazując na swoich doświadczeniach i przeżyciach, dostrzega war-
tości ważne i te mniej ważne, bez których można żyć dalej. Nie na-
leży krytykować osób młodych za to, że mają swój własny system 
wartości. Każdy z nas przechodzi przez poszczególne etapy życia 
i wraz z nimi nasz światopogląd ulega zmianie. Zarówno kobiety, jak 
i mężczyźni mimo podobnego wieku posiadają odmienne systemy 
wartości. Na rysunku 3 zostały ukazane te różnice.
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strzegać norm etycznych. Niestety niemal w każdym przedsię-
biorstwie można wskazać osobę lub grupę osób niepostępujących 
zgodnie z nimi. W 2011 roku przeprowadzono badania pilotażowe 
o zasięgu ogólnopolskim, dotyczące wartości w środowisku pracy. 
Wyniki przedstawiono na wykresie 2.

Wykres 2. Wartości w środowisku pracy oczami pracowników

Źródło: opracowanie własne na podstawie Cieślikowska, Pieczewski 
2013: 301. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, najważniejszą war-
tością dla pracowników jest sprawiedliwa płaca. Zgodnie z arty-
kułem 4. Europejskiej Karty Społecznej jest to taka płaca, która 
między innymi zapewnia im i ich rodzinom właściwy poziom życia. 
W związku z tym, chcą zarabiać godnie, stosownie do podjętych 
działań i wysiłku. Kolejną ważną wartością jest równe traktowanie 
płci. Niewątpliwie jest to bardzo obszerna i ważna problematyka. 
Warto zauważyć, że ustawodawca nie bagatelizuje tego i poświęca 
kilka przepisów w kodeksie pracy właśnie tej tematyce, m.in. jest 
to artykuł 113 oraz cały rozdział IIa Kodeksu prawa pracy. Pozostałe 
wartości są traktowane w podobny sposób. Większość z nich doty-
czy relacji pracownik-pracodawca. Nie są to wygórowane oczeki-
wania. Pracownicy wymagają pewnych standardów, dzięki którym 
praca będzie przyjemnością i nie będzie kojarzyć się z problemami 
i nieprzyjemnościami. Nawiązując do powyższych badań, pracodaw-
ca powinien traktować wszystkich pracowników sprawiedliwie i nie 
dyskryminować nikogo ze względu na płeć. 

Ponadto wymaga się od nich, aby doceniali i dbali o swoich 
pracowników oraz zapewniali im godne warunki pracy, poczucie 
bezpieczeństwa, dobrą atmosferę. Podejście to zakłada, że jeżeli ja-
kaś organizacja wykazuje troskę o zatrudnionych pracowników i liczy 
się z ich potrzebami, będą oni efektywniej wykonywali swoją pracę 
(Cieślikowska, Pieczewski 2013: 298). Przechodząc do kolejnych ba-
dań przeprowadzonych dla Work Service S.A. przez Instytut Badań 
Homo Homini w 2013, roku należy stwierdzić, że wartości w pracy 
są bardzo istotne. 

Większość ankietowanych pracowników przyznała, że nie tyl-
ko wie, jakie wartości liczą się w firmie, lecz także kieruje się tymi 
wartościami w pracy (http://www.workservice.pl 2017). W badaniu 
tym zostało zadane pytanie: Czy firma, w której pracujesz, ma jasno 
określony kodeks wartości i normy etyczne, którymi kierujesz się 
w pracy? Wyniki ukazuje wykres 3.

Rysunek 3. Najważniejsze wartości w życiu kobiet i mężczyzn

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Centrum Badania 
Opinii Społecznej, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_111_13.PDF 
[16.02.2017].

Normy moralne (etyczne) a praca zawodowa

Jednym z przykładów na ukazanie niezbędności norm moral-
nych w życiu jest praca. Dotyczy ona niemal każdego dorosłego czło-
wieka. Etyką zawodową będą więc spisane normy odpowiadające 
na pytanie: jak – ze względów moralnych – przedstawiciele danego 
zawodu powinni, a jak nie powinni postępować? (Lazari-Pawłow-
ska 1969: 58). Normy moralne nie tylko są przekazywane ustnie, 
lecz również podlegają spisaniu. Najlepszym przykładem na to są 
kodeksy etyczne, które zawierają spis moralnych standardów, okre-
ślający pożądane wzorce zachowań. Tworzy się go z kilku powodów. 
Pierwszy, to wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy. Drugi, to 
chęć uniknięcia prawnych konsekwencji grożących za zachowania 
nieetyczne (Cieślikowska, Pieczewski 2013: 299). Wiele badań prze-
prowadzonych w firmach zachodnich wykazało, że normy etyczne 
mają pozytywny wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw 
(Cieślikowska, Pieczewski 2013: 300). Moralność, służąc zachowa-
niu ludzkiej tożsamości, ma ścisły związek z pracą, która opiera się 
na następujących przesłankach:

• jest podstawą i źródłem egzystencji oraz rozwoju człowieka 
i społeczeństwa; 

• stanowi zasadniczy sposób samorealizacji człowieka, będąc 
racjonalną formą wykorzystania jego energii twórczej; 

• jest zasadniczym czynnikiem organizacji relacji międzyludz-
kich, kontekstem generującym powszechnie przyjęte zasady 
ogólnoludzkie, specyficzne wartości, regulatory etyczne za-
chowań, stanowiąc w ten sposób etos zawodowy poszcze-
gólnych grup zawodowych. 

W zawiązku z powyższym etyka pracy zawodowej wyrasta ze 
społecznych „korzeni” pracy (Drzeżdżon 2013: 23). Dla poszcze-
gólnych grup zawodowych są tworzone odrębne kodeksy etyczne. 
Możemy wyróżnić na przykład: kodeks etyki lekarskiej, dziennikar-
skiej, adwokackiej czy radcy prawnego. Każdy z nich przedstawia 
normy etyczne niezbędne dla danego zawodu. Etyka zawodowa 
stoi na straży zasad, które chronią pracowników przed różnego 
typu nadużyciami w pracy zawodowej, przed zachowaniami nie-
moralnymi (Drzeżdżon 2013: 24). Normy moralne kształtują spo-
łeczną postawę pracowników, od której zależą w dużym stopniu 
efekty ekonomiczne przedsiębiorstw. Powinni oni zawsze prze-
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że im lepiej jesteśmy wyedukowani tym większa nasza świadomość, 
że firma w ogóle posiada kodeks wartości (http://www.workservice.
pl/ 2017).

Podsumowanie

Wartości moralne powinny stanowić maksymę życiową każ-
dego człowieka. Są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania. 
Towarzyszą ludziom na każdym etapie życia, niezależnie od wieku, 
płci czy wykształcenia. Kształtują ich osobowości, uczą bycia dobrym 
człowiekiem. Są obecne zarówno w życiu osobistym, jak i zawo-
dowym. System wartości odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu 
społeczeństwa. Ze względu na obszerność tematu, niniejsze opra-
cowanie przedstawia jedynie mały fragment spojrzenia na normy 
moralne.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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Wykres 3. Odpowiedź pracowników na pytanie dotyczące kodeksu war-
tości i norm etycznych stosowanych w pracy

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych 
dla Work Service S.A. przez Instytut Badań Homo Homini na reprezentatyw-
nej próbie N=1100 dnia 8.11.2013 r., http://www.workservice.pl/Centrum-
-prasowe/Informacje-prasowe/Ekspert-HR-komentuje/Nie-tylko-pieniadze-
-co-jest-dla-nas-naprawde-wazne-w-pracy [26.02.2017].

Jak wynika z danych przedstawionych na wykresie 3, aż 80% 
osób posiada w pracy kodeks i normy etyczne oraz kieruje się nimi. 
Nieduża liczba ankietowanych (14%) wie o ich istnieniu, lecz ich nie 
stosuje. Zaledwie mała grupa osób nie ma kodeksu wartości lub nie 
wie czy takowy istnieje. Wyniki te ukazują, że większość społeczeń-
stwa respektuje normy moralne. Stosując je, aprobują ich istnienie. 
Na podstawie tych badań można sformułować pewne wnioski. Przy-
wiązanie do wartości jest w dużej mierze uzależnione od: 

• wysokości zarobków;
• płci;
• wykształcenia.

Nawiązując do wysokości zarobków, tabela 1 przedstawia ade-
kwatność przywiązania do wartości w stosunku do płacy.

Tabela 1. Proporcjonalność przywiązania do wartości w stosunku do płacy

PRZYWIĄZYWANIE 
WAGI DO WARTOŚCI PŁACA

niewiele ponad 40 % 
pracowników poniżej 1 000 zł

88% powyżej 2 000 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.workservice.pl/
Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/Ekspert-HR-komentuje/Nie-tylko-
-pieniadze-co-jest-dla-nas-naprawde-wazne-w-pracy [27.02.2017].

Jak wynika z tabeli 1, przywiązywanie wagi do wartości jest 
zależne od wysokości wynagrodzenia. Co ciekawe, osoby zarabia-
jące od 2 000 do 5 000 zł netto to w większości zatrudnieni w fir-
mach, które mają jasno określony kodeks wartości i normy etyczne 
(http://www.workservice.pl 2017). Mając na względzie płeć, kobiety 
częściej niż mężczyźni wykazują przywiązanie do norm etycznych. 
Nawiązując do ostatniego kryterium, wśród pracowników ze śred-
nim i wyższym wykształceniem około 80% przyznało, że wartości 
odgrywają w pracy istotną rolę. Poziom wykształcenia wpływa też 
na naszą wiedzę na temat tego, co jest w firmie ważne. Okazuje się, 

80%

14%

2% 4% Tak, stosuję je w pracy

Tak, ale nie stosuję ich w pracy

Nie mamy kodeksu wartości

Nie wiem, czy mamy kodeks
wartości
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Etyczne działanie jako wolność 
od niezdrowych czynników mentalnych

Ethical conduct as freedom 
from unhealthy mental factors

In the teachings of Abhidharma, one of the important ele-
ments determining whether some activity can be called ethical 
or unethical is the nature of the mental factor accompanying the 
actual action. The action performed under the influence of un-
healthy mental factor should be called unethical, while under the 
influence of beautiful (healthy) factor – ethical. If someone is in-
terested in achieving perfection in ethics, they should make an 
effort to recognize these factors in their mind stream. A helpful 
practice in acquiring this knowledge may be meditation.

Keywords: Abhidharma, mental factors, ethics, freedom, medita-
tion.

W naukach Abhidharmy jednym z ważnych elementów decy-
dującym o tym, czy dane działanie można nazwać etycznym, czy 
nieetycznym, jest natura czynnika mentalnego towarzyszącego 
konkretnemu działaniu. Działanie wykonane pod wpływem nie-
zdrowego czynnika mentalnego należy nazwać nieetycznym, na-
tomiast pod wpływem pięknego (zdrowego) czynnika – etycznym. 
Jeśli komuś zależy na doskonaleniu w zakresie etyki, powinien 
wydobywać wysiłek w kierunku rozpoznawania tych czynników 
w swoim strumieniu umysłu. Pomocną praktyką w zdobywaniu tej 
wiedzy może być medytacja.

Słowa kluczowe: Abhidharma, czynniki mentalne, etyka, wolność, 
medytacja.
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W naukach Abhidharmy wyróżnia się cztery kategorie, za 
pomocą których można opisać całość rzeczywistości, którą ro-
zumie się jako skomplikowane i różnorodne ludzkie doświad-
czenie. 

Te cztery kategorie, które w terminologii filozofii zachod-
niej można by nazwać arché, to: świadomość (citta)1, czynniki 
mentalne (cetasika), materia i nirwana (Dhamma, Bodhi 2000). 

Jako arché należy je rozumieć jako elementy nieoznaczo-
ne, które zawsze występują w doświadczeniu, choć oczywiście 
w konkretnym zdarzeniu przybierają one postaci oznaczone, do 
czego odnoszą się klasyfikacje Abhidharmy dzielące je ze wzglę-
du na naturę, na przykład na zdrowe (oraz piękne) i niezdrowe, 
która to dychotomia z punktu widzenia etyki jest najbardziej 
istotna. 

Należy podkreślić, że świadomości, czynniki mentalne i ma-
teria opisują całość rzeczywistości uwarunkowanej, doświad-
czanej przez każdego człowieka, choć często nie są przez niego 
rozpoznawane, natomiast nirwana jest stanem wolności, całko-
witego nieuwarunkowania, którego może doświadczyć osoba 
potrafiąca w swoim doświadczeniu wyodrębnić trzy wcześniej-
sze elementy, rozpoznać ich naturę za pomocą etycznych kate-
gorii i być w stanie działać zgodnie z tym rozpoznaniem. 

Celem artykułu jest wyjaśnienie związku między pozna-
niem działających w umyśle czynników mentalnych i etycznym  
działaniem oraz wskazanie, w jaki sposób medytacja może być 
pomocna przy doskonaleniu etycznym.

1 Zastosowano uproszczoną transkrypcję.

 Klasyfikacja czynników mentalnych w Abhidharmie

Czynniki mentalne to druga z wyróżnionych w Abhidharmie ka-
tegorii ostatecznej rzeczywistości. Występują one razem ze świado-
mością, mają ten sam przedmiot co świadomość i tę samą podsta-
wę. Inspirujący się naukami Abhidharmy N. Nord tłumaczy, że zakres 
znaczeniowy terminu „czynnik mentalny” najbardziej przypomina 
wypracowany w naukach psychologii i filozofii Zachodu termin „po-
pęd” (Nord 2017a: 125). Można zatem powiedzieć, że są to obecne 
w człowieku popędowe siły, które ze względu na swój pierwotny 
charakter mają ogromną moc wpływania na podjęty kierunek dzia-
łania. Oczywiście kierunek ten nie jest zgodny z celem ustalonym 
w sposób świadomy przez daną jednostkę, lecz wynika z natury 
samej siły. Sklasyfikowano pięćdziesiąt dwa czynniki mentalne i po-
dzielono je na etycznie zmienne (13), niezdrowe (14) i piękne (25). 
Określenie „piękne” ma szerszy zakres znaczeniowy niż „zdrowy”, 
ponieważ ten drugi jest ściśle związany z gromadzeniem się zdro-
wych skutków, natomiast termin „piękny” stosuje się także do tych 
świadomości, które są zdrowe, towarzyszą im piękne czynniki men-
talne, lecz w rozumieniu prawa przyczyny i skutku oraz nagroma-
dzeń, są one karmicznie nieokreślone (Dhamma, Bodhi 2000: 31). 

Dla rozważań etycznych najważniejsze wydaje się rozróżnienie 
dotyczące kategorii niezdrowy – zdrowy (oraz piękny). Dhamma 
i Bodhi podają co prawda definicje tych terminów przy omawianiu 
typów świadomości, jednak wydaje się uzasadnionym, by uznać te 
wyjaśnienia za obowiązujące także dla czynników mentalnych, gdyż 
te dwa elementy ostatecznej rzeczywistości, jakimi są świadomości 
i czynniki mentalne, nigdy nie występują jeden bez drugiego i mają 
one tę samą podstawę. To współzależne występowanie oraz wspól-
na podstawa sugerują, że w określonym momencie w jednym i dru-
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gim powinna ujawniać się taka sama natura. Gdy zatem mamy do 
czynienia z niezdrowym typem świadomości, towarzyszyć mu będzie 
także niezdrowy czynnik mentalny, którego charakterystyka będzie 
zgodna z podaną definicją: „Niezdrowa świadomość to świadomość, 
której towarzyszą trzy niezdrowe korzenie: chciwość, nienawiść 
i złudzenia. Taką świadomość nazywa się niezdrową, ponieważ jest 
mentalnie niezdrowa, moralnie godna potępienia, a jej rezultatem 
jest ból. Zdrowa świadomość to świadomość, której towarzyszą 
zdrowe korzenie: nie-chciwość lub szczodrość, nie-nienawiść lub 
miłująca dobroć, nie-złudzenia lub mądrość. Taka świadomość jest 
mentalnie zdrowa, moralnie bez zarzutu i wytwarza przyjemne re-
zultaty” (Dhamma, Bodhi 2000: 45-46). Definicja ta wskazuje trzy 
obszary, w obrębie których dany czynnik mentalny może być badany 
i oceniony jako zdrowy lub niezdrowy, a są nimi: 1) sposób oddzia-
ływania danego czynnika na stan umysłu (czy powoduje niepokój 
umysłu, czy uspokojenie); 2) kierunek, który dany czynnik wyznacza 
względem celu do osiągnięcia, jakim jest nirwana (czy otwiera prze-
strzeń wolności od uwarunkowań, czy powoduje zniewolenie) oraz 
3) wytwarzane skutki rozważane w kategoriach cierpienia (bólu) 
i przyjemności (czy efektem działania na jego podstawie jest cier-
pienie czy błogość2). Przykładowymi niezdrowymi czynnikami men-
talnymi są: złudzenia, chciwość, nienawiść, skąpstwo, lenistwo czy 
brak wstydu, a do pięknych zalicza się m.in. takie czynnik jak: zaufa-
nie, współczucie, wstyd czy określonego rodzaju wstrzemięźliwość.

Jak możemy zatem ustalić normę etycznego postępowania? 
Można ją określić na kilka sposobów, w zależności od tego, czy 
termin „etyczne działanie” ma odwoływać się przede wszystkim 
do działania obiektywnie dobrego – czyli opartego na pięknych 
czynnikach mentalnych i w nich biorącego swój początek, czy też 
do działania wytwarzającego pozytywne skutki – czyli uwalniające-
go od wpływu niezdrowych czynników mentalnych, które ujawniły 
się w momencie poprzedzającym podjęte działanie, ale ostatecznie 
nie zdeterminowały jego kierunku, gdyż zostały zdezaktywowane. 
W pierwszym przypadku norma etyczna brzmiałaby: działaj jedy-
nie pod wpływem pięknych czynników mentalnych (działanie czło-
wieka można nazwać etycznym wtedy, kiedy jest ono wykonane 
pod wpływem pięknego czynnika mentalnego – podkreślony jest 
trwały stan bycia wolnym do niezdrowych czynników mentalnych); 
w drugim przypadku natomiast norma brzmiałaby następująco: nie 
działaj pod wpływem niezdrowych czynników mentalnych (w tym 
przypadku działanie człowieka można nazwać etycznym wtedy, gdy 
uwalnia ono człowieka od działającego w jego umyśle niezdrowego 
czynnika mentalnego – podkreślony jest proces uwalniania się od 
niezdrowych czynników mentalnych). Taki podział wskazuje również 
na związek czynników mentalnych z typami świadomości. Jak wspo-
mniano, zdrowa świadomość, czyli ta, którą należy uznać za świado-
mość towarzyszącą etycznemu działaniu, nie musi być zakorzeniona 
w szczodrości, miłującej dobroci lub mądrości – co wskazywałoby 
na pierwszą rozpatrywaną przez nas normę etyczną, lecz wystarczy, 

2 Termin „błogość” odwołuje do buddyjskiego terminu sukha, który jest ści-
śle powiązany z przyjemnością wynikającą z uspakajania się umysłu i z dzia-
łaniem zdrowych czynników mentalnych, w przeciwieństwie do terminu 
vedana, odnoszącego się do pierwotnej przyjemności, której człowiek może 
doświadczać niezależnie od tego, czy umysł jest spokojny, czy nie i czy dzia-
łają w jego strumieniu czynniki piękne czy niezdrowe (Bhikkhu 1991, Nord 
2017b). Te kategorie wymagają bardziej szczegółowych analiz, które wykra-
czają poza ten artykuł. 

by jej korzeniem była nie-chciwość, nie-nienawiść lub nie-złudze-
nia – co wydaje się być powiązane z drugą zaproponowaną normą 
etyczną.

Rozpoznawanie czynników mentalnych 
podczas medytacji

Zdolność rozpoznawania czynników mentalnych działających 
w strumieniu świadomości nie jest powszechnie spotykana. Część 
ludzi ma problem z dostępem do swoich emocji, a czynniki mental-
ne to zjawisko dużo bardziej pierwotne, a zatem znacznie trudniej-
sze do uświadomienia. Dlatego większa część ludzi do rozwijania tej 
zdolności będzie potrzebowała treningu. Jednym z narzędzi takiego 
treningu mogą być techniki medytacyjne. 

Omawiając znaczenie i cel medytacji nauczyciel duchowości 
N. Nord wskazuje: „podstawą medytacji jest stawanie się przy-
tomnym i rozszerzanie percepcji. Jeśli nie stajesz się bardziej przy-
tomny, twoja praktyka nie jest medytacją. Medytacja to proces 
budzenia, jeśli nie budzisz się, lecz zasypiasz w sensie dosłownym 
i egzystencjalnym, nie jest to medytacja. Medytacja to proces de-
automatyzacji, który powoli ma przenikać całe życie” (Nord 2017b: 
35). Jedną z płaszczyzn, której mają dotyczyć związane z medy-
tacją rozszerzenie percepcji i proces budzenia, jest docieranie do 
działających w strumieniu świadomości czynników mentalnych, 
a w szczególności pilnowanie, by takie niezdrowe czynniki jak złu-
dzenia (niewiedza), żądza czy nienawiść nie determinowały działa-
nia danej jednostki (Nord 2017b). Dodatkowo K. Y. Zangpo wskazuje, 
że: „przyczyna trwałego, niewzruszonego szczęścia tkwi w naszym 
umyśle. Metody odkrycia go mogą być praktykowane przez każdego, 
niezależnie od jego stylu życia. Te metody to różne rodzaje medyta-
cji, dzięki którym zaczynamy uświadamiać sobie prawdziwą naturę 
rzeczywistości. (…) Każdy rodzaj szczęścia, tego najzwyklejszego, czy 
też subtelnego, ma swe źródło w umyśle i pojawia się dzięki zrozu-
mieniu i przekształceniu własnego umysłu” (Zangpo 1986: 6). Słowa 
te wskazują, że także zdaniem Zangpo medytacja jest narzędziem 
dającym możliwość odkrycia zależności, jaka występuje między do-
świadczanymi przez człowieka stanami cierpienia (bólu) lub błogości 
(szczęścia) i dzia łającymi  w jego umyśle niezdrowymi lub pięknymi 
czynnikami mentalnymi.

Należy uświadomić sobie bardzo ważną kwestię związaną 
z docieraniem do czynników mentalnych podczas praktykowania 
medytacji, jaką jest możliwość wystąpienia nieprzyjemnych stanów 
lub niechcianych rezultatów ćwiczeń. Na ten aspekt wykonywania 
ćwiczeń medytacyjnych wskazują niektóre naukowe badania psy-
chologiczne i psychiatryczne (np. Craven 1989; Kutz i inni 1985; 
Shapiro 1992). Zagadnienie to może stanowić przypomnienie, że 
istotnym elementem praktykowania ćwiczeń medytacyjnych jest 
ciągłe uzupełnianie wyjaśnień do techniki, co może spowodować 
niwelację możliwych nieprzyjemnych stanów lub w dużej mierze ich 
uniknięcie. Jednym z wyjaśnień niemal nieobecnym w popularnym 
nauczaniu medytacji jest konieczność oddzielenia obserwacji od 
mentalnego czynnika uwagi (według Abhidharmy jest to mentalny 
czynnik uniwersalny, czyli stale obecny w ludzkim doświadczeniu). 
Jeśli w początkowej fazie ćwiczeń medytacyjnych to rozdzielenie 
nie zostało skutecznie przećwiczone, w momencie docierania do 
czynników mentalnych najprawdopodobniej będzie miało miejsce 
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jednoczenie się z nimi umysłu, co w przypadku niezdrowych czyn-
ników wywoła nieprzewidywalne, niechciane rezultaty. Być może 
taką sytuację miał na myśli F. Nietzsche, kiedy pisał: „kto walczy 
z potworami, niech uważa, by sam nie stał się potworem. A gdy 
długo spoglądasz w otchłań, również otchłań spogląda w ciebie” 
(Nietzsche 2012: 103). W tym kontekście zastanawiające jest sta-
nowisko J. Maina, który twierdzi, że: „uczenie się medytacji jest naj-
prostszą rzeczą pod słońcem. Żeby zacząć, potrzeba tylko jednego: 
naprawdę chcieć się nauczyć medytować” (Main 2007: 14), a jed-
nocześnie wskazuje, że: „celem medytacji jest dotarcie do tego, co 
stanowi nasze centrum. (…) Właśnie w medytacji, w jej dyscyplinie, 
odkryjemy na podstawie własnego doświadczenia, że bycie zjed-
noczonym ze swoim centrum oznacza bycie zjednoczonym z tym, 
co stanowi centrum wszystkiego i wszystkich” (Main 2007: 10). 
Wydaje się, że docieranie do centrum, do najbardziej pierwotnego 
stanu człowieka, do czystego stanu umysłu jest koniecznie zwią-
zane z konfrontacją z niezdrowymi czynnikami mentalnymi, które 
zakłócają funkcjonowanie oparte na owym centrum, a konfrontacja 
ta wydaje się raczej sprawą trudną, ponieważ może być nieprzy-
jemna, może wzbudzać strach i odepchnięcie nieuświadomionych 
treści psychicznych. Być może mówiąc o prostocie Mainowi chodzi-
ło o wyćwiczenie elementów poprzedzających właściwą technikę 
medytacyjną, jak wylogowanie, czucie ciała, rozluźnianie czy zarzą-
dzanie uwagą i obserwacją (Nord 2017b), a może chciał wskazać na 
to, że aby bardziej trwałe osiągnięcia medytacyjne stały się możliwe, 
konieczne jest rozwijanie bardzo silnej i nieprzerwanej motywacji, 
dzięki której wszelkie przeciwności i trudności wydają się łatwiejsze 
lub w ogóle możliwe do przezwyciężenia. 

Umiejętność rozpoznania czynników mentalnych może być 
podstawą do doskonalenia etycznego, gdyż jedynie uzyskując świa-
domość tego, co jest pierwotnym elementem warunkującym dzia-
łanie, można to działanie w sposób autonomiczny i celowy zmienić, 
można stawać się jednostką wolną od niechcianych stanów umysłu. 
Dlatego oprócz ćwiczeń związanych z technikami medytacyjnymi, 
które powinny doprowadzić do rozszerzenia percepcji i zdolności 
do rozpoznawania czynników mentalnych, konieczne jest wykorzy-
stanie zdobytej na własny temat wiedzy w życiu codziennym i nie-
ustanny trening polegający na korekcie działania.

Działanie uwalniające od niezdrowych 
czynników mentalnych

Jeśli doskonalenie etyczne ma stanowić część rozwoju, a nie je-
dynie dowolnej zmiany, to konieczne jest ustalenie celu, do którego 
ta zmiana ma zmierzać, co wiąże się z określeniem szczebli rozwoju, 
które w widoczny sposób wartościują stany bliższe i bardziej odle-
głe odnośnie do wyznaczonego celu (Kałużna-Wielobób, Wielobób, 
Opyrchał 2015; Nord 2015). Zgodnie z naukami Abhidharmy za taki 
cel należy uznać ostatnią kategorię, do której można zredukować 
ludzkie doświadczenie, czyli nirwanę. Oczywiście w związku z tym, 
że taki cel dla przeciętnego człowieka jest niewyobrażalny i nie dają-
cy się pojąć, to z powodów praktycznych ustalane są indywidualnie 
etapowe cele do urzeczywistnienia (jak np. pokora czy współczu-
cie). Aby zmiana działania na coraz bardziej etyczne była możliwa, 
konieczny jest nie tylko wysiłek rozpoznawania stanu docelowego, 
który ma posłużyć za miarę doskonałego działania, lecz również zdo-

bywanie wiedzy na temat tego, co ma być obserwowane we wła-
snym zachowaniu i co ma podlegać zmianie. Doskonalenie etyczne 
polega na nieustannej korekcie, lecz by ta korekta była możliwa, 
należy stale wyodrębniać te elementy działania, które – jako nie-
zdrowe – powinny być porzucone, oraz te, które – jako zdrowe – 
powinny być rozwijane i wzmacniane (Nord 2014; Nord 2015; Nord 
2017a; Nord 2017b). N. Nord podkreśla, że: „z rozwojem osobistym 
i duchowym związana jest obserwacja naszego zachowania, jak 
również działanie, które podąża w tym samym kierunku, co nasze 
praktyki, studia, modlitwy czy medytacja” (Nord 2017a: 84). Wiedza 
uzyskana podczas ćwiczeń medytacyjnych na temat natury i sposo-
bów funkcjonowania czynników mentalnych staje się zatem zobo-
wiązaniem do ciągłej praktyki, do ciągłej uważności i budzenia się, 
do ciągłej korekty, „jest decyzją na rozwijanie w życiu codziennym 
tej samej świadomości, co w medytacji. Jeśli w medytacji rozwijamy 
stan X, a w życiu stan nie-X, to jest to dosyć skuteczna droga do 
wewnętrznego rozdarcia i zachwiania równowagi” (Nord 2014: 86). 
Ostatecznie to działanie w życiu codziennym weryfikuje sensowność 
i skuteczność stosowanych ćwiczeń medytacyjnych. 

Nawiązując do nauczania sufickiego, Nord wyróżnia trzy etapy 
doskonalenia działania: przekraczanie impulsu (czyli niedziałanie 
zgodne z impulsem), działanie przeciwne do impulsu i służba (Nord 
2015; Nord 2017a). Pojawiające się na powierzchni świadomości 
człowieka impulsy mogą być źródłowo związane z niezdrowymi lub 
pięknymi czynnikami mentalnymi. Powstrzymanie się od działania 
pod wpływem określonego czynnika mentalnego i ćwiczenie dzia-
łania przeciwnego stwarza możliwość zmiany sposobu istnienia, 
a zatem czyni prawdopodobnym, że wydarzająca się zmiana będzie 
mieć bardziej trwały charakter. Nord wskazuje, że „celem naszej ob-
serwacji sposobu istnienia jest odkrycie czynników mentalnych, któ-
re nim zarządzają. Jeśli jesteśmy w stanie wymknąć się spod wpływu 
czynnika mentalnego i działać w przeciwnym kierunku, wywołuje 
to krystalizację nowego sposobu istnienia, co z czasem konstytuuje 
bardziej trwałą zmianę” (Nord 2017a: 126). Sposób istnienia, który 
wiąże się z pięknymi czynnikami mentalnymi, zwraca umysł czło-
wieka do jego czystego stanu, do stanu braku uwarunkowania, czyli 
wolności, a doświadczany jest jako błogość i szczęście. 

Wolność ujawnia się zatem jako cel dyscyplinowania umysłu. 
Dzięki dyscyplinie etycznej działanie danej jednostki uzyskuje coraz 
większy margines wolności, rozumianej jako niezależność od uwa-
runkowanego, automatycznego działania pod wpływem nieświado-
mie działających czynników mentalnych. Uświadomienie sobie ich 
natury i funkcjonowania, co daje coraz bardziej realną możliwość 
wyboru i otwiera horyzont całkowitej odpowiedzialności za podjęte 
działanie.

Podsumowanie

Wartościowanie danego działania na podstawie towarzyszące-
go mu czynnika mentalnego z pewnością nie jest łatwym sposo-
bem na etyczne doskonalenie się. Norma etyczna odwołująca się do 
czynników mentalnych nie stanie się z pewnością normą obowiązu-
jącą społecznie, gdyż ze względu na ograniczenia i błędy percepcji 
wielu ludzi nie dałoby się jej w praktyce zastosować jako powszech-
nej. Etyka opierająca się w szczególności na ocenie wewnętrznej 
zawartości czynności, a nie jedynie na jej zewnętrznym przejawie, 
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zawsze budziła wątpliwości co do możliwości jej powszechnego sto-
sowania. Mimo tych trudności takie podejście do zagadnienia etyki 
wydaje się istotne z punktu widzenia egzystencji danej jednostki, 
szczególnie jeśli jest ona zainteresowana rozwojem i trwałymi zmia-
nami swojego działania, jak również doświadczaniem błogości, wy-
nikającej z uspakajania się umysłu. To właśnie etyka pomagająca 
kształtować umysł, a nie taka, która jedynie podkreślaja zewnętrzny 
wymiar działania, może w realny sposób pomóc człowiekowi do-
świadczyć stanu wolności i szczęścia. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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w kształtowaniu współczesnych modeli wielokulturowości odegra-
ły zjawiska kolonizacji i migracji” (Paleczny 2002: 1). Zetknięcie co 
najmniej dwóch osób lub grup o odmiennych charakterystykach kul-
turowych stanowi kontakt kulturowy (Paleczny 2002: 1). Współcze-
śnie, obserwując wydarzenia związane z migracjami, wydaje się być 
niemożliwym uniknięcie tego rodzaju kontaktu. Dlatego też różno-
rodność kulturowa, a także multikulturowość wielu rejonów świata 
stała się nie tylko faktem społecznym, lecz także motywem do pod-
jęcia decyzji wyjazdu. Uwidacznia się także coraz bardziej w prze-
mianach dotyczących definicji, funkcji czy struktury rodziny. Celem 
artykułu jest ukazanie zmian zachodzących w rodzinie, jej strukturze, 
formie oraz relacjach w kontekście zjawiska wielokulturowości. 

Wielokulturowość a rodzina 

Ryszard Kapuściński w swojej twórczości podkreślał fakt, że 
„świat niewątpliwie był i jest kulturowo różnorodny, skomplikowany 
i zapewne takim długo pozostanie, niezależnie od pewnych unifor-
mizacyjnych trendów, będących pochodnymi postępującej globali-
zacji” (Kapuściński 2004: 107). To sformułowanie, nieustannie po-
twierdzające się w rzeczywistości, nie stanowi specjalnie oryginalnej 
treści, konieczne jest jednak w punkcie wyjścia rozważań nad rodzi-
ną w kontekście wielokulturowości. Wynika to z faktu, iż „zróżnico-
wanie kulturowe przejawia się w wielu sferach: językowej, religijnej, 
obyczajowej, twórczości artystycznej, budownictwie, wzornictwie, 
środkach płatniczych, sposobach ubierania, kuchni, preferowanych 
grach i zabawach, zwyczajach pogrzebowych, używaniu form grzecz-
nościowych czy ekspresji emocji, w seksualności, etykiecie, w tym 
nawet w tak osobliwych kwestiach jak nakrycie głowy” (Kapuściń-
ski 2007: 133). Dlatego też rodzina nie jest i nie może być wolną 

Wstęp

Współcześnie wielokulturowość jest obecna w nas i obok nas. 
Dawniej obserwowana była wyłącznie różno-kulturowość. Różno-
rodność kulturowa współczesnego świata jest trudna do całkowite-
go ogarnięcia i zdefiniowania, a jednak imponująca. Wielokulturo-
wość stała się tematem dotyczącym już nie tylko rozważań socjolo-
gicznych czy antropologicznych. Można przypuszczać, że europejskie 
społeczeństwa (w tym polskie) coraz częściej będą się stykać z pro-
blemami zróżnicowania kulturowego, takimi jak napięcia i konflikty 
powstające wskutek niezrozumienia różnic, dążenia do ich wyraża-
nia celem podkreślania własnej tożsamości oraz utrzymywania się 
negatywnych postaw czy stereotypów. Na oczach świata realizują 
się wydarzenia, dzięki którym obserwujemy wielokulturowość w jej 
praktycznym wymiarze oraz procesie oddziaływań. Jedną z wielu 
płaszczyzn, na których wyłania się problematyka wielokulturowości 
jest jej wpływ i obecność w jednostce rodziny, która stanowi funda-
mentalną i pierwotną grupę społeczną, podstawę społeczeństwa, 
najmniejszą komórkę. Jednak im więcej uwagi poświęca się tema-
tyce wielokulturowości, tym mniej przejrzysta staje się jej definicja. 
Dlatego też słuszne i konieczne wydaje się wskazanie ujęcia, które 
posłuży za punkt wyjścia poniższych rozważań. T. Paleczny w swoim 
artykule pt. Meandry wielokulturowości: Oblicza pluralizmu w spo-
łeczeństwach wielokulturowych – USA i Brazylia określa, że „wielo-
kulturowość jest zjawiskiem polegającym na współwystępowaniu na 
ograniczonej granicami państwowo-terytorialnymi przestrzeni dwu 
lub większej ilości grup o odrębnych językach, wyznaniach, obycza-
jach, tradycjach i systemach organizacji społecznej. Współwystępo-
wanie kultur jest następstwem kontaktu kulturowego, powstającego 
na skutek podboju, kolonizacji, aneksji i migracji. Największą rolę 
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wielokulturowości

Family in multicultural
 situation 

This article present the theme of family in the context of 
multiculturalism and the resulting processes that affects the 
structure, function or forms of family life. It describes the issue 
of globalization, migration, pluralism of values and multicultur-
al learning as base for identity and family functioning changes.           
It highlights that the participation of family in the processes re-
lated with multicultural contact is indispensable and unavoidable 
in our modern world. It briefly presents the competence that 
multicultural family should have for compatible functioning in                       
a multicultural society.

Keywords: multiculturalism, family, pluralism of values, globaliza-
tion, migration, multicultural learning.

Artykuł przedstawia tematykę rodziny w kontekście wielo-
kulturowości i wynikających z niej procesów, które wpływają na 
strukturę, funkcję czy formy życia rodzinnego. Ukazuje zagadnienie 
globalizacji, migracji, pluralizmu wartości oraz edukacji wielokultu-
rowej jako podłoża zmian tożsamości oraz funkcjonowania rodziny. 
Podkreśla, że udział rodziny w procesach związanych z kontaktem 
wielokulturowym jest we współczesnym świecie nieodzowny i nie-
możliwy do uniknięcia. Przedstawia pokrótce kompetencje multi-
kulturowe, jakie rodzina powinna posiadać, aby zgodnie funkcjo-
nować w multikulturowej społeczności. 

Słowa kluczowe: wielokulturowość, rodzina, pluralizm wartości, 
globalizacja, migracja, edukacja wielokulturowa.
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i niezależną od tych zróżnicowań. Nawet na terenie jednego kraju 
wyłaniają się trendy, które wpływają na zmiany w strukturze, funk-
cjonowaniu czy definiowaniu rodziny. Być może nie zawsze są to 
sięgające Dalekiego Wschodu przemiany, aczkolwiek obserwować 
możemy te bezpośrednio związane z kontaktem kulturowym, jak 
i te, które w sposób dalece przekształcony wpływają na rodzinę, a ich 
korzenie sięgają właśnie odmiennej kultury. Z. Tyszka określił rodzinę 
jako „zbiorowość ludzi powiązanych ze sobą więzią małżeństwa, po-
krewieństwa, powinowactwa lub adopcji” (Tyszka 1979: 74). Z. Bau-
man w swojej ogólnej definicji podkreśla znaczenie społeczne-
go wpływu na rodzinę. Określając ją jako „grupę osób połączonych 
więzami małżeństwa, pokrewieństwa lub adopcji, na ogół wspólnie 
zamieszkującą i współdziałającą wewnętrznie odpowiednio do spo-
łecznie określonego i uznanego podziału ról i również społecznie 
określonego zestawu jej zadań” (Bauman 1962: 250). Tyszka dodaje, 
że „jest nierozerwalnie związana z istnieniem ludzkiego społeczeń-
stwa i kultury” (Tyszka 1998: 78). Niezależnie jednak od przyjmowa-
nej przez badacza definicji rodziny, ulega ona pewnym przemianom 
i jest osadzona w rzeczywistości „płynnej” i zmiennej kulturowo. 
Powstaje więc pytanie, jak kształtuje się, wygląda i funkcjonuje ro-
dzina w kontekście wielokulturowości – tej wynikającej z kontaktu 
na styku dalece odmiennych kultur, jak również wynikającej z od-
mienności bardziej lokalnych – mniejszych grup, zróżnicowanych 
pod względem płci, języka, religii czy orientacji seksualnej. Na obraz 
rodziny w kontekście wielokulturowości wpływa wiele czynników. 
Wynikają one z rozległych obszarów definicji wielokulturowości 
oraz obszaru świata, w którym analizujemy kontekst. Trendy zmian 
będą inne na Dalekim Wschodzie, czy w Niemczech, a inne w Pol-
sce. Jednakże wyróżnić można kilka ogólnych płaszczyzn i zmian 
społecznych, które wpływają na powszechność wielokulturowości 
i sprzyjają jej afirmacji. 

Globalizacja a tożsamość rodziny

Iwona Sobieraj określa, że „proces globalizacji jakkolwiek zacho-
dzący bardzo intensywnie nie prowadzi równocześnie do globalnej 
integracji, czy tym bardziej unifikacji, a integracja polityczna i gospo-
darcza Europy nie jest ściśle związana z takimi samymi procesami 
kulturowymi” (Sobieraj 2011: 190). Zachowanie własnej odrębności 
kulturowej od zawsze stanowiło silny element narodowej tożsamo-
ści społecznej, co bezpośrednio wpływa na przebieg integracji. Ele-
mentem narodowej tożsamości społecznej jest przyjmowana forma 
modelu życia rodzinnego. W Polsce obserwowano trend do trwania 
w wielowiekowej już definicji rodziny, która bazuje na małżeństwie 
osób odmiennych płciowo, monogamii, wierności oraz tracącej na 
znaczeniu w niektórych regionach kraju „skłonności” do patriar-
chatu. Patriarchalna forma życia rodzinnego mocno zakorzeniona 
w społeczeństwach obszaru Śląska czy Opolszczyzny nie jest już tak 
wartościowa dla mieszkańców rejonu Małopolski, czy Warszawy. Na 
poziomie ogólnospołecznym preferencje w zakresie modelu rodziny 
oddalają się od stosunków patriarchalnych ewoluując w kierunku re-
lacji bardziej egalitarnych. W badaniu CBOS z 2013 roku prawie po-
łowa ankietowanych (46%) wyraziła aprobatę modelu partnerskie-
go, w którym kobieta i mężczyzna w zbliżonym stopniu angażują się 
w sprawy rodzinne i zawodowe. Od roku 1997 poparcie dla modelu 
rodziny tradycyjnej jako dominującej w życiu maleje. W roku 2000 

wyrażało go 42% respondentów, w 2004 – 27%, a w 2013 – już 23%. 
Poprzez rodzinę tradycyjną rozumie się sytuację, w której jedynie mąż 
(partner) pracuje, zarabiając wystarczająco na zaspokojenie potrzeb 
rodziny, gdy żona (partnerka) zajmuje się prowadzeniem domu, wy-
chowywaniem dzieci itp. (CBOS, BS/30/2013). Nie da się ukryć, że 
takie zmiany form życia małżeńsko-rodzinnego wynikają ze starań 
o integrację społeczną i gospodarczą świata, która pomimo braku 
bezpośredniego związku z wpływem kulturowym, właśnie pośrednio 
taki generuje. Zainteresowanie innymi kulturami nie jest zjawiskiem 
nowym. Mimo że socjologowie dają pierwszeństwo etnocentryzmowi 
jako jednemu z podstawowych zachowań grupowych, to ciekawość 
„innych światów” czy „odmienności” zapisała się w sławnych dzie-
łach obszaru geografii czy historii. W dobie globalizacji poznawanie 
innych kultur i ciekawość świata nabrała szczególnego znaczenia. 
Umiejętność wchodzenia w interakcje z innym kulturami, dzięki me-
diom masowego przekazu, stała się udziałem każdego z nas. A. Flis 
przypominając słowa L. Kołakowskiego podkreśla, że „cechą cywili-
zacji Zachodu jest zdolność częściowego porzucenia perspektywy 
poznawczej własnej kultury i wola intelektualnego <zakorzenienia 
się> w innej” (Flis 2003: 165). Aby współistnieć mogły ze sobą róż-
ne kultury, pragnienie dopasowania jednych do drugich ewoluowało 
w pluralizm kulturowy – polegający na zbudowaniu systemu, w któ-
rym społeczeństwo zasiedziałe, jak i grupa migrantów, mogą żyć ze 
sobą bez utraty swojej tożsamości i bez długotrwałych konfliktów. 
W takim systemie obie grupy chronią swoją tożsamość, natomiast 
dostosowują się do siebie strukturalnie. Rozpoczyna się wówczas 
proces interakcji i wzajemnych identyfikacji, a także negocjacji (Mach 
1998: 41). W kontekście rodziny przykładem zmian wynikających 
z pluralizmu kulturowego mogą być między innymi alternatywne 
formy życia małżeńsko-rodzinnego. Nie trzeba bowiem odmienności 
etnicznej, aby dokonała się zmiana wielokulturowa. Jej katalizatorem 
może być rodzaj jakiejś mniejszości, zróżnicowanej ze względu na: 
płeć, religię, orientację seksualną czy jakiś inny rodzaj „odmienno-
ści” od grupy pojmowanej jako „tradycyjnej”. W kontekście zmian 
dotyczących form życia małżeńsko-rodzinnego wpływ miały: liczba 
partnerów małżeńskich, lokalizacja władzy w małżeństwie czy dzie-
dziczenie majątku. Wieloaspektowość życia rodziny oraz jej zmiany 
na przestrzeni dziejów sprawiają, że posiada ona odmienne struktury 
w różnych kulturach. Znamienny dla powstania nowych form życia 
małżeńsko-rodzinnego jest także proces przechodzenia z małżeństwa 
instytucjonalnego, w kierunku koleżeńskiego. Kierunek tych zmian ma 
podłoże między innymi związane z poznaniem nowych kultur i stylów 
życia odmiennych dla danej społeczności. Zostają one w procesie plu-
ralizmu kulturowego poznane. Następuje wówczas interakcja pomię-
dzy reprezentantami odmiennych stylów życia oraz rozpoczyna się 
proces wzajemnej identyfikacji, często wpływający na decyzje o tym 
jak powinna wyglądać „nasza własna struktura rodzinna”. Początkowo 
trendy do związków kohabitacyjnych czy konkubinatów utożsamiane 
były z czymś nieakceptowalnym społecznie. Jednak w miarę procesu 
identyfikacji i negocjacji stały się formą alternatywną życia rodzinne-
go. Współcześnie, wobec zmian kulturowych i wpływów wynikających 
z asymilacji pewnych wartości czy stylu życia, wyłania się szereg form: 
rodziny zrekonstruowane, niepełne, patchworki, związki egalitarne, 
koleżeńskie, nieformalne związki jedno i dwupłciowe. Należy podkre-
ślić, że zmiany kulturowe nie są jedynym czynnikiem transformacji 
struktur rodziny. Zmianom tym towarzyszyło wiele innych: np. kryzys 
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dziej ujawniającymi potrzebę posiadania kompetencji multikulturo-
wych są: media masowe, Internet, migracje zarobkowe, inwestycje 
zagraniczne, współpraca międzynarodowa, turystyka, handel, napływ 
imigrantów, współpraca transgraniczna i rozwój pograniczy, współ-
praca naukowa i edukacyjna, praca zarobkowa (Sobieraj 2011: 204). 
Według raportu CBOS z 2015 roku niemal połowa Polaków (48%) zna 
osobiście obcokrajowca mieszkającego w Polsce (CBOS BS/93 2015). 
Można zatem stwierdzić, że konieczność kontaktów międzykultu-
rowych jest akceptowalna przez istotną część społeczeństwa. Stają 
się one rzeczywistością dominującą na rynku pracy, w którym udział 
ma stanowić dla rodziny gwarancję stabilizacji finansowej, a zatem 
i życiowej. Kompetencje międzykulturowe stają się więc pożądaną 
cechą, nie tylko jednostek, lecz także rodzin. Ze względu na różno-
rodność kultur trudno jest właściwie określić, co się na nie składa. 
A. Flis zauważył, iż „poznawalność obcej kultury nie jest jednak toż-
sama z możliwością jej wyjaśnienia” (Flis 2003: 162). Zakładając, że 
trudno jest zdefiniować w sposób jednoznaczny kompetencje multi-
kulturowe do jednego wzorca, można próbować sformułować zespół 
wartości i postaw, umiejętności, które powinny ułatwić komunikację 
międzykulturową w określonym kontekście społecznym i historycz-
nym. Próby te pojawiają się w publikacjach między innymi w raporcie 
Europejskiej Sieci Kształcenia Interkulturowego w Edukacji Dorosłych 
(NILE) w latach 2002-2005. Wskazane zostały w nim stadia procesu 
nabywania kompetencji: akceptacja wpływu kultury na ludzkie zacho-
wania; umiejętność dostrzegania kulturowo różniących się wzorców, 
przy równoczesnym braku ich oceny; zdolność identyfikacji własnych 
wzorców kulturowych; rozszerzenie wzorców zachowania; anga-
żowanie się w relacje z ludźmi o innym pochodzeniu kulturowym; 
nabywanie wiedzy o kulturze; postawa szacunku (Sobieraj 2011: 206-
207). Kompetencje te wymagają kwestionowania własnego punktu 
odniesienia i stereotypów w każdej interakcji międzykulturowej. Wy-
magają one zatem, aby człowiek posiadał jakiś zakres samoświado-
mości i samokontroli, świadomość stereotypów. Należy nadmienić, 
że każdy człowiek, a zatem członek jakiejś rodziny, posiada pragnienie 
kompetencji międzykulturowych na różnym poziomie. Wiele zależeć 
będzie od dotychczasowych doświadczeń, wartości przekazanych we-
wnątrz struktury rodzinnej, stopnia, w jaki różne kultury pozwalają 
na „otwarcie się”, lecz także umiejętność radzenia sobie z wpływami: 
języków, ludzi oraz zdolności odczytywania symbolicznego przekazu. 
Dlatego też w związku z dużymi wymaganiami kompetencyjnymi 
pojawia się koncepcja dotycząca wytwarzania się typów tożsamości 
w procesie globalizacji: kosmopolici i lokalni. Kosmopolici – zorien-
towani są na „obcego” i chętnie podejmują z nim dialog – to często 
rodziny pomagające uchodźcom, czy wspierające mniejszości etnicz-
ne. Lokalny charakter wielokulturowości jest charakterystyczny dla 
regionu Polski. Obserwujemy w niej bowiem zróżnicowanie kulturo-
we na tle geograficznym.

Pluralizm wartości

W społeczeństwie zróżnicowanym przez wiele przemian i wiele 
kultur pojęcie wartości będzie kluczowym obszarem problematycz-
nym dla rodziny. „Fenomen wielokulturowości opiera się na dwóch 
zasadniczych wartościach: wolności i równości. Wolność oznacza 
możliwość kultywowania wybranej kultury, równość to równość 
i prawo kultur do istnienia i rozwoju. To właśnie rozprzestrzenianie 

małżeństwa i rodziny, wzrost liczby rozwodów, spadek urodzeń liczby 
dzieci, kryzys ekonomiczny. Jednak wpływy międzykulturowe okazują 
się znaczącym udziałem w tych przemianach. J. J. Smolicz zauważa, że 
realizowanie ideologii wielokulturowości w naturalny sposób winno 
prowadzić do umożliwienia współistnienia różnorodnych grup w ra-
mach społeczeństw zróżnicowanych kulturowo, przy jednoczesnym 
zachowaniu ich wartości rdzennych. Jednakże proces ten powinien 
także prowadzić do wyłonienia się wartości wspólnych, które umoż-
liwią zgodną koegzystencję (Smolicz 2005: 376-379). Tak rozumiana 
wielokulturowość oznacza dynamiczną równowagę między inte-
grującymi, wspólnymi wartościami dla całego społeczeństwa oraz 
rdzennymi wartościami grup etnicznych. Zaś wartości wspólne, takie 
jak język czy postawy oby watelskie, nie oznaczają uniformizmu, lecz 
stanowią o dodatkowych kompetencjach danego społeczeństwa – za-
tem i rodziny. Kolejną odpowiedzią na wielokulturowość i wynikającą 
z niej potrzebę istnienia polityki kulturowej jest idea kosmopolityzmu. 
Zgodnie z ideą U. Beck’a oraz E. Grande narody europejskie są równe 
i RÓŻNE ze względu na swoją historyczną godność oraz brzemię, ale 
uznając się wzajemnie w odmienności i różności stanowią dla siebie 
wzajemnie bogactwo (Beck, Grande 2009: 14). Zasada ta w odniesie-
niu do człowieka, a zatem i rodziny, ukazuje bogactwo różnorodności. 
Rodziny integrujące się z odmiennymi od siebie uzyskują dostęp do 
historyczności i barwności drugiej rodziny, przy jednoczesnym posza-
nowaniu dla swojej godności i brzemienia doświadczenia życiowego. 
Nieodzownym elementem życia społecznego jest integracja. Rodzina 
w czasie swego istnienia podlega temu procesowi w różny sposób. 
Uzyskując tym samym dostęp do zasobów wielu innych rodzin. Być 
może takich samych, z którymi dzielą wspólną historię, być może od-
miennych – od których może nauczyć się i zdobyć wiele innych per-
spektyw patrzenia na świat i możliwości rozwoju własnej struktury, 
zaczerpnąć mechanizmy służące polepszeniu jej funkcjonowania lub 
przedstawić swoje. Środowisko kulturowe rodziny wymaga akcepta-
cji i dostosowania się do kontaktu z wielokulturowością, a także do 
gotowości życia w warunkach transkulturowych. Wielokulturowość 
pojawia się u styku kultur. W granicach jednego Państwa żyją różne 
grupy, czy to grupy emigrantów, czy mniejszości etniczne. Rodzina jest 
zatem postawiona w sytuacji, w której konieczna jest nauka współist-
nienia w tej rzeczywistości. Niemożliwe jest bowiem uniknięcie styku 
różnorodności kultur, ale także życia w warunkach transkulturowych: 
w dobie wysokich technologii informacyjno-komunikacyjnych czy 
społeczeństwa sieciowego. „Niezbędne do takich interakcji są własna 
świadomość kulturowa oraz kompetencje międzykulturowe” (Sobieraj 
2011: 203).

Kompetencje międzykulturowe współczesnej rodziny

Wiele czynników przemawia za ukazaniem kompetencji mię-
dzykulturowych jako jednego z najistotniejszych elementów kapitału 
człowieka. W strukturze rodziny kapitał poszczególnych jej członków 
staje się potencjałem całości. Zatem należałoby to stwierdzenie 
skonstruować w kontekście rodziny: wiele czynników przemawia za 
ukazaniem kompetencji międzykulturowych jako najistotniejszych 
elementów kapitału rodziny. Coraz częściej naszym udziałem stają 
się sytuacje wymagające zrozumienia innych kultur bądź przez pra-
cę z ich reprezentantami – poprzez bezpośrednią komunikację, bądź 
przez pośrednie przepływy elementów kultury. Obszarami najbar-
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przybyszów (Romaniszyn 2003: 10). Nie miałoby to kontrowersyjne-
go znaczenia, gdyby dotyczyło całych emigrujących rodzin, jednak-
że w przypadku migracji zarobkowych dotyczy najczęściej jednego 
członka rodziny. Jego styl życia, religia, codzienność ulegają integra-
cji i identyfikacji z odmienną kulturą, podczas gdy kultura rodziny 
migranta pozostaje rdzenna. Pomimo wielu korzyści, jakie może 
nieść ze sobą kontakt tego rodzaju, może on także okazać się zagro-
żeniem dla integralności tożsamości rodziny migranta. Problema-
tyka ta jest niezwykle trudna, ale i wszechobecna. „Powszechność 
zjawiska migracji determinuje zmiany współczesnej rodziny, czego 
skutkiem jest powstanie rodzin rozłączonych. Coraz trudniejsza sy-
tuacja w kraju zmusza rodziny do rozłąki. Obecnie migracje stają 
się swoistego rodzaju modą, a także jedyną możliwością poprawy 
sytuacji materialnej. Ruchy migracyjne w istotny sposób wpływają 
na przeobrażenia, jakie dokonują się podczas rozłąki” (Gromadzka 
2009: 90). Wyjazd wpływa na funkcjonowanie dzieci i ich poczucie 
bezpieczeństwa, często zmienia relacje między współmałżonkami, 
osłabia więzi z innymi członkami rodziny. W wyniku wyjazdu rodzi-
na „zostaje rozłączona przestrzennie; na co dzień zanika wspólnota 
zamieszkania. Jej członkowie zaczynają funkcjonować w różnych 
przestrzeniach – migranci w nowej, zwykle nieznanej i niedoświad-
czanej przez pozostałych członków rodziny” (Danilewicz 2009: 70). 
Jednym z najbardziej widocznych problemów rodziny jest dylemat 
pomiędzy potrzebą zachowania swojej kultury, a integracją z kul-
turą przyjmującą, która pojawia się na styku obszarów aktywności 
rodziny (Bojar 2006: 176). W kontekście migracji całej rodziny poja-
wiają się dodatkowo inne kwestie problematyczne. Obejmują one 
zmiany pokoleniowe, które dotyczą różnych sposobów odczuwania 
rodzinnej kultury, rozpoczynając od całkowitego jej odrzucenia po 
jej waloryzację lub rewaloryzację (Bojar 2006: 176). Dzieci z rodzin 
migranckich napotykają także na specyficzne problemy szkolne. 
Przeszkodę stanowi język, próba dostosowania się do odmiennego 
systemu edukacyjnego oraz trudności w nawiązaniu kontaktu z ró-
wieśnikami. Jednakże wysoki poziom zróżnicowania społeczno-kul-
turowego zbiorowości stanowi wyzwanie dla kształtowania się kapi-
tału społecznego oraz realną potrzebę edukacji międzykulturowej. 

Edukacja międzykulturowa

Zróżnicowanie to może okazać się wielkim potencjałem lub 
źródłem otwartych czy ukrytych konfliktów. W dużej mierze od 
edukacji zależy, jak będą wyglądać relacje międzyludzkie oraz ro-
dziny w środowiskach kulturowo zróżnicowanych. W tym kontekście 
wielkiego znaczenia nabiera realizacja edukacji międzykulturowej 
trwającej przez całe życie, zdefiniowanej jako proces nabywania 
kompetencji międzykulturowych. Przejawy zróżnicowania kultu-
rowego w edukacji obserwować możemy już od dawna. T. Lewo-
wicki (2009: 18) informuje, że istniały od wieków – już w czasach 
starożytnych. Głównymi obszarami problemowymi edukacji wie-
lokulturowej były: równe traktowanie, kultywowanie własnej toż-
samości, języka, kultury, dialog międzykulturowy, dyskryminacja, 
marginalizacja, wykluczenie. Edukacja oparta była na paradygmacie 
wielokulturowości i promowała różnorodność w społeczeństwach. 
Z biegiem czasu spotkała się z wielka krytyką, ze względu na trak-
towanie jej jako model oparty na dążeniu do objęcia kontroli przez 
państwo. Ostatnie dekady XX wieku i początek wieku XXI wiążą się 

sfery wolności i równości prowadzi do ukształtowania społeczeń-
stwa wielokulturowego” (Sadowski 1999: 34-35), „a tym samym 
sprawia, że mamy w życiu społecznym wielorakość przejawiania 
tego, co powyżej zostało nazwane wielokulturowością” (Śliz, Szcze-
pański 2011: 12). Rodzina jest zaś podstawowym nośnikiem i prze-
kazicielem wartości. W sytuacji gdy kontakt i przenikanie się różnych 
tradycji, wzorców, systemów myślowych, stosunek do świata i Boga 
stały się czymś nieodzownym i nieuchronnym, wielokulturowość 
staje się z pewnością ubogaceniem przestrzeni kulturowej (Kosiba 
2014: 64). Może jednak wywołać kontrowersje, prowadzić do kon-
fliktów lub dylematów, wynikających z pluralizmu wartości – zwłasz-
cza tych moralnych. Problematyka ta wynika stąd, że „każda grupa 
tworząca taką społeczność wnosi swoją kulturę w postaci własnego 
systemu norm, zasad, wartości, które mogą być tożsame lub całkiem 
różne od zastanej” (Kosiba 2014: 61). Wartości, których przekaz na-
stępuje przez i w rodzinie są ściśle związane z rozumieniem kultury 
– do tego stopnia, że kultura jest definiowana przez uznane warto-
ści (Krąpiec 2016). Przyjęcie pluralizmu wartości zakłada koniecz-
ność pewnego rodzaju subiektywizmu, który uzależnia poznanie od 
podmiotu poznającego. Konsekwencją takiego podejścia może być 
relatywizm, który w odniesieniu do kwestii moralnych jest niebez-
pieczny zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym czy 
kulturowym (Kosiba 2014: 64). Ten rodzaj relatywizmu jest szczegól-
nie niebezpieczny dla jednostki rodziny. Wielokulturowość bowiem 
nie jest tylko współistnieniem obok siebie kultur, jest procesem 
interakcji międzyludzkich, które prowadzić mogą do zaniechania 
wartości rdzennych czy chociażby pluralizmu moralnego. „Jeżeli 
zaś przyjmie się, że wartości zależą od indywidualnego uznania, od 
stanów emocjonalnych czy przeżyć estetycznych, to dochodzi się 
do aksjologicznego chaosu, w którym nie ma punktu odniesienia 
moralnej wartości działania” (Kosiba 2014: 64). W odniesieniu do 
wielokulturowości w rodzinie powodować to może powstanie wie-
lu dylematów etycznych i politycznych, które trudno jednoznacznie 
rozstrzygnąć. Wielokulturowość bowiem domaga się poszanowania, 
równości i uznania wszystkich kultur. 

Społeczno-kulturowe zmiany rodziny a migracja

Obszarem wartym uwagi jest także korelacja wielokulturowości 
z procesem przenoszenia wzorców kulturowych w rodzinie. Dotyczy 
to wzorców budowania domów, gospodarowania, stylu urządzenia 
mieszkań, a także pewnych elementów stylów życia. Przenoszenie 
określonych wzorców pojawia się u styku obszarów różnych kultu-
rowo. Najczęściej uwidacznia się podczas procesu czasowej migracji 
zarobkowej. Należy nadmienić, że to zjawisko ma w dużej mierze 
charakter lokalny – odnosi się bowiem do pewnych społeczności 
lokalnych – i w konsekwencji wpływa nie tylko na życie poszczegól-
nych rodzin, lecz także całych społeczności (Bojar 2006: 178). Kon-
sekwencje kulturowe zjawisk migracyjnych mają ogromne znacze-
nie i wpływ na zmiany zachodzące w rodzinie. Badacze podkreślają, 
że wynikające z migracji sytuacje: bezpośredniego zetknięcia się 
z inną kulturą, koegzystencji, współpracy osób różnej narodowości, 
religii, różnych stylów życia, czy codziennych przyzwyczajeniach są 
czynnikiem zmian kulturowych prowadzących przede wszystkim do 
pogłębienia zróżnicowania kulturowego w doświadczających ich 
społeczeństwach, ale prowadzą także do zasadniczych zmian wśród 
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Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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z redefinicją edukacji wielokulturowej i próbą stworzenia edukacji 
międzykulturowej, opartej na polityce społecznej. W tym kontekście 
rozwija się ona bardzo prężnie. J. Niktorowicz zauważa, że „edukacja 
międzykulturowa jest swoistą odpowiedzią wobec faktu zaistnienia 
społeczeństw wielokulturowych, ustawicznych migracji, konieczno-
ści wymiany informacji, zmian i przeobrażeń w systemie wartości 
jednostek i grup, rozpadu wzorców, dylematów identyfikacji, nada-
wania rangi tożsamości kulturowej grupy i ambiwalencji kulturo-
wej” (Niktorowicz 2009: 934). W takiej rzeczywistości funkcjonują 
rodziny. Edukacja międzykulturowa traktuje wszystkie kultury jako 
równorzędne. Zadaniem edukacji jest wielopłaszczyznowe rozwija-
nie tożsamości jednostki oraz stymulowanie procesu samopoznania. 
W Europie podkreślana jest konieczność edukacji przez całe życie, ze 
względu na dystans w stosunku do odmiennych kultur. Zajęcia takie 
mają ułatwiać korzystanie z potencjału wielokulturowości i zmierza-
ją w kierunku międzykulturowości. Idea edukacji międzykulturowej 
w kontekście rodziny i całego życia nie jest łatwa do implementacji. 
Może wydawać się w pewnym zakresie utopijna – jednak jest pew-
nym kierunkiem, który wyznacza świat. Współczesna rodzina, chcąc 
istnieć w sposób zgodny w obecnych realiach, musi osiągnąć mini-
malny poziom kompetencji międzykulturowych, bo to ona stanowi 
fundament kapitału społecznego.

Podsumowanie

Na fakt, że rodzina powinna zajmować szczególne miejsce 
w analizach wielokulturowości, zwraca uwagę wielu badaczy. Jest 
bowiem grupą społeczną, w ramach której dokonują się podsta-
wowe procesy socjalizacji jednostek do uczestnictwa w szerszych 
społecznościach. L. Korporowicz wskazuje, że „procesy zaawanso-
wania różnorodnych form komunikacji i integracji europejskiej co-
raz częściej stawiać nas będą wobec faktu (…) wielokulturowości 
rodzin i wielojęzyczności socjalizacji, przed różnorodnymi przejawa-
mi stresu kulturowego, jak również przed poszukiwaniem nowych 
form tożsamości kulturowej i osobowej jednostek, znajdującej się 
w sytuacji pogranicza, wielości, a często i rozbieżności identyfikacji” 
(Korporowicz 1997: 45). Dlatego też celem niniejszego artykułu było 
przedstawienie najbardziej widocznych i wpływowych procesów za-
chodzących w rodzinie, związanych z kontekstem wielokulturowości. 
Nie do podważenia jest fakt, iż rodzina nie może uniknąć kontak-
tu wielokulturowego oraz że problematyka ta na stałe wpisała się 
w perspektywę rodziny. Niewątpliwie perspektywa styku kultur do-
starcza wiele bogactwa społeczeństwu oraz stanowi o jego kapitale. 
Procesy, które jej towarzyszą – globalizacja, migracja, pluralizm kul-
turowy – mogą stać się zarówno szansą, jak i zagrożeniem dla rodzi-
ny. Jednak tempo zmian, jakie gwarantuje świat, w pewien sposób 
wymaga od rodziny, aby uposażyła się w kompetencje międzykul-
turowe. Możliwością do zdobycia owych kompetencji jest edukacja 
wielokulturowa zwrócona ku międzykulturowym przemianom. Wie-
lokulturowość bowiem stała się rzeczywistością kształtującą funkcje 
rodziny, formy jakie rodzina przyjmuje, a także w pewnym sensie 
wpływającą na styl życia, codzienność, czy religię. Trend ten niesie 
ze sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia – jednak niemożliwe jest 
uniknięcie funkcjonowania rodziny w świecie multikulturowym. 
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Tradycyjne małżeństwo czy nowoczesny związek 
partnerski? Współczesne postrzeganie alternatyw
życia małżeńskiego przez młodych ludzi

Ordinary marriage or modern common-law relationship? 
Alternatives to marriage as perceived by contemporary young people

Due to progressing globalization and rapid changes in the so-
cial reality, the accepted and declared patterns of family change as 
well. Young people, faced with numerous alternatives to life in mar-
riage, must decide whether they want to enter into a rela tionship or 
to contract it later, and then – whether to have children. The article 
presents an overview of the phenomena that have in fluenced the 
multitude of family-related solutions as well as the alternatives and 
their characteristics. Finally, the theory was referred to the results 
of empirical research. The study’s results contributed to not quite 
explicit, however, interesting conclusions, proving at the same time 
that generalizations and stereotypical perceptions of particular so-
cial categories are highly unauthorized.

Keywords: marriage, concubinage, emancipation, tradition, mo-
dernity.

W związku z postępującą globalizacją oraz gwałtownymi 
przemianami rzeczywistości społecznej, zmianie ulegają również 
aprobowane i deklarowane wzorce odnoszące się do sfery ro-
dzinności. Młodzi ludzie, stając przed licznymi alternatywami ży-
cia małżeńsko -rodzinnego, muszą zdecydować, czy chcą wstąpić 
w związek póź niej, czy sformalizować go, a następnie - czy posiadać 
potomstwo. Artykuł prezentuje przegląd zjawisk, które wpłynęły 
na mnogość rozwiązań dotyczących rodziny, jak również przedsta-
wia te alternatywy i ich charakterystykę, by w końcu oprzeć dane 
teoretyczne na wynikach własnych badań empirycznych. Badania 
te pokazały nie do końca oczywiste, a przez to ciekawe wnioski, 
udowadniając, że uogólnienia i stereotypowe postrzeganie po-
szczególnych kategorii społecznych jest dalece nieuprawnione. 

Słowa kluczowe: małżeństwo, konkubinat, emancypacja, tradycja, 
nowoczesność.
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Rodzina to najważniejsza grupa społeczna, która wywiera 
niebagatelny wpływ na każdą jednostkę. Tak mocno jak kształ-
tuje każdego człowieka jej istnienie, tak istotnie wpływa na nie-
go fakt nieposiadania jej w ogóle (w przypadku śmierci bliskich 
bądź porzucenia przez nich) lub też brak któregoś z jej członków. 
Niewątpliwie forma i kształt rodziny uległy w ostatnim czasie za-
sadniczym przemianom, które z kolei przełożyły się na zmiany 
w życiu każdego z jej członków. 

Tradycyjny model rodziny, który tworzony był przez małżeń-
stwo z dziećmi, staje się coraz mniej praktykowaną formą ro-
dzinności. Niegdyś jedyna akceptowalna konfiguracja rodzinna 
zaczęła być jedynie jedną z alternatyw, obok konkubinatu czy 
innych form życia małżeńsko-rodzinnego. Przemiany te nie wyni-
kały znikąd – są pochodną fundamentalnych procesów społecz-
nych, takich jak emancypacja, indywidualizacja oraz pluralizacja 
aksjonormatywna. Niniejszy artykuł to próba syntetycznej analizy 
przemian małżeństwa i rodziny, w której akcent będzie położo-
ny na ludzi młodych, którzy są jeszcze przed podjęciem decyzji 
o wyborze, w jakim typie związku będą żyli i czy w ogóle chcą 
taką relację stworzyć.

Analiza teoretycznych założeń zostanie pogłębiona poprzez 
odniesienie do badań własnych w tym obszarze, które ujawniły 
dość nieoczekiwane i nieoczywiste wnioski.

Indywidualizacja, pluralizacja aksjonormatywna, 
emancypacja

W ciągu ostatnich dekad znacznie zmienił się status jednostki, 
jeśli chodzi o jej prawa do dokonywania wyborów według własnych 
upodobań. Jeszcze do niedawna trajektoria życia człowieka była 
w bardzo dużym stopniu określona przez społeczne nakazy oraz za-
kazy, zaś opinia publiczna obserwowała oraz oceniała każde działa-
nie przez niego podjęte. Zmieniło się to istotnie m.in. poprzez pro-
ces emancypacji. Emancypacja czyli „uwolnienie jednostek i grup 
społecznych od zależności i zdobycie lepszej pozycji w strukturze 
społecznej” (Słownik Języka Polskiego PWN 2017) to proces, który 
pozwolił jednostce żyć z dala od ograniczeń, które niegdyś hamowa-
ły jej aspiracje oraz potrzeby. W wyniku emancypacji m.in. możliwe 
było pojawienie się kobiet na rynku pracy czy zaistnienie osób ho-
moseksualnych w przestrzeni publicznej. Ważnym czynnikiem, który 
był główną podwaliną pod emancypację kobiet, było wykształcenie, 
czyniące je kompetentnymi pracownikami, które z powodzeniem 
mogą dorównać mężczyznom (choć badania w dalszym ciągu wska-
zują na rozbieżność dochodów między kobietami, a mężczyznami 
z identycznym wykształceniem (GUS 2012). Emancypacja związana 
jest nie tylko z uwolnieniem od ograniczeń którejś z płci czy orien-
tacji seksualnej, lecz z wyzwoleniem jednostki w ogóle. Wyzwolenie 
to dokonuje się na wielu płaszczyznach. Człowiek emancypuje się 
z tradycji rodzinnej i więzi z członkami rodziny, która niegdyś była 
uznawana za podstawową grupę społeczną określającą jednostkę. 
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Jednostka sama tworzy własną hybrydę aksjonormatywną ze zna-
nych jej już powstałych systemów. Oczywiście wybór ten odbywa 
się, jak wszystko, w ramach określonych norm i reguł postępowania. 
Znaną teorią, która traktuje o transformacji wartości społeczeństwa 
jako całości, jest koncepcja R. Ingleharta. Zakłada ona, że społeczna 
sfera wartości przechodzi przekształcenia dwojakiego typu – nastę-
puje przejście od wartości tradycjonalizmu do tych związanych ze 
świeckością oraz racjonalnością, jak również następuje odejście od 
hołdowania wartościom przetrwania na rzecz wyrażania samoeks-
presji (Inglehart 2001). Tendencje te odzwierciedlają się w bada-
niach opinii społecznej. W opiniach Polaków wartości świadczące 
o „przetrwaniu”, związane z materialnymi aspektami egzystencji, 
zajmują dopiero 10 miejsce (na 16) pod względem ważności, ustę-
pując wartościom, które świadczą o realizowaniu się na płaszczyźnie 
rodzinnej, towarzyskiej i zawodowej (CBOS 2013b). W związku 
z gwałtownymi przemianami ma miejsce (zwłaszcza na gruncie pol-
skim) zjawisko nazwane „wichrowatością aksjologiczną”. Koncepcja 
ta metaforycznie traktuje o gwałtownych przemianach (odwołując 
się do zjawisk wiatru i burzy) oraz sprzecznych tendencjach, które 
powodują nakładanie się na siebie sprzecznych wartości oraz stylów 
życia, co powoduje chaos i poczucie zagubienia jednostki w nowym 
porządku. Miniona rzeczywistość i prezentowane przez nią wartości 
nie zostają zastąpione nowymi, odpowiedniejszymi. Nie następuje 
też płynne przejście i ustalenie nowego porządku. Jednostka nie 
adap tuje się od razu do zaistniałych warunków – ma problem 
z dostoso waniem się do nich, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że 
jest to wynik zmian gwałtownych. Wobec ciągłych przemian jedy-
nym stałym elementem rzeczywistości jest zmienność. Zmiany te 
dotyczą w bardzo dużym stopniu również sfery rodzinności. Przede 
wszystkim zwiększa się liczba dostępnych alternatyw życia małżeń-
sko-rodzinnego oraz częstotliwość ich występowania względem do 
tej pory najczęstszej formacji – tradycyjnej rodziny (złożonej ze 
związku małżeńskiego i dzieci z niego zrodzonych). Wzrasta liczba 
jednoosobowych gospodarstw domowych, spada poziom dzietno-
ści. Za rodziny coraz częściej uznaje się również małżeństwa czy 
związki osób homoseksualnych. Gwałtownie wzrasta liczba mał-
żeństw, które się roz wodzą, a spada liczba osób, które decydują się 
na jego zawarcie.  Dodatkowo zwiększa się liczba związków, które 
dobrowolnie decydują się pozostać bezdzietne (Świątkiewicz 2005). 
Z drugiej jednak strony, wciąż najwięcej dzieci rodzi się w sformali-
zowanych związkach. Wzrosła tolerancja dla inicjacji seksualnej 
przed ślubem, jednak nie ma to zastosowania do stosunków seksu-
alnych poza małżeństwem (Górny 2010). Rzeczywistość społeczna 
tak dobrze znana dotychczas przybiera całkowicie inny kształt. Jej 
głównymi cechami są zmienność i niepewność. Niepewność odnosi 
się nie tylko do samej rzeczywistości, lecz także do zagubienia w niej 
jednostek. Nachodzące na siebie procesy związane z przekształce-
niami w sferze społecznych relacji przynoszą nowe wyzwania i nowe 
formacje, w ramach których trwa codzienne życie ludzi. 

Rodzina – definicje, implikacje historyczne, 
alternatywne formy 

„Zmiana modernizacyjna przebiegająca na różnych płaszczy-
znach rozbija rodzinę tradycyjną, która przestaje być autorytarną, 
trwałą, sakralną, stabilną, wielodzietną, wielopokoleniową, wie-

Emancypacja społeczna czyni jednostki bardziej mobilnymi – nie są 
one określane przez swoją pozycję społeczną związaną z urodze-
niem, aktywnie mogą na nią wpływać. Zmienia się położenie ekono-
miczne jednostek – główną kategorią, która ją określa jest zawód. 
Jednostka emancypuje się również od miejsca swojego urodzenia, 
w którym niegdyś spędzała większość, jeżeli nie całe swoje życie. 
Zmianie ulegają style życia, które człowiek zaczyna przejmować w toku 
swojej egzystencji – dokonuje się emancypacja kulturowa. Warto 
dodać, że rozluźnienie następuje również w sferze moralności – za-
nikają wzajemne zobowiązania jednostek wobec siebie, co pozbawia 
je również wsparcia drugiej osoby w problematycznej sytuacji (Bok-
szański 2007). Wyswobodzenie jednostki spod jarzma tradycyjnych 
ram narzuconych przez kulturę, społeczeństwo czy instytucję ma jak 
widać odzwierciedlenie w każdej sferze jej życia i prowadzi do bar-
dzo dużych zmian w ludzkiej egzystencji w porównaniu do minio-
nych epok. Innym procesem, który umożliwił tak duże przemiany 
m.in. w sferze rodzinności było zjawisko indywidualizacji. Odmieni-
ło ono spojrzenie na społeczeństwo i jest jednym z częściej przywo-
ływanych w kontekście naszej epoki. Zjawisko to jawi się jako „dość 
złożona całość, w której możemy dostrzec zarówno zjawiska składa-
jące się na wyodrębnienie się jednostki ze zbiorowości, jaki i jej dą-
żenie do ukształtowania siebie w taki sposób, aby stać się podmio-
tem unikalnym, nieporównywalnym z innymi i niepodobnym do 
innych” (Bokszański 2007: 80). W obrębie procesu jest widoczna 
pewna sprzeczność – z jednej strony każda z jednostek dąży do uni-
kalności, tworzenia własnego stylu i wyróżniania się spośród innych, 
zaś z drugiej – w swoich dążeniach jest ona ograniczana przez struk-
turę społeczną oraz instytucje. Zachowania ludzkie muszą być wpa-
sowane w ramy wyznaczone przez organizacje oraz społeczeństwo, 
co czyni indywidualizm zjawiskiem, które nie ma prawa być absolut-
nie zrealizowane. Jego realizacja może dokonywać się jedynie w gra-
nicach określonych przez struktury i instytucje. Najczęściej indywi-
dualizacja realizuje się na gruncie państw kapitalistycznych, demo-
kratycznych, gdzie hołduje wartościom, takim jak samorealizacja, 
kreatywność, innowacyjność oraz nagradza dążenie do ustalonych 
celów (Średnicka 2011). Odnosząc proces ten do zmian na gruncie 
rodzinności, należy wskazać na fakt, że małżeństwo zmieniło właści-
wie całkowicie swoją rolę w życiu jednostki. O ile kiedyś małżeństwo 
głównie zabezpieczało ekonomiczny byt jednostki oraz zapewniało 
ciągłość rodu poprzez posiadanie potomstwa, o tyle w czasach nam 
współczesnych jego rolą jest przede wszystkim dawanie satysfakcji 
osobom je tworzącym. Coraz większy nacisk kładzie się na satysfak-
cjonujące kontakty seksualne ze współmałżonkiem. Mniejszym obo-
strzeniom moralnym podlega czystość seksualna kobiet oraz seks 
przedmałżeński (Slany 2002). Prócz udanych relacji intymnych mał-
żonkowie bardzo cenią sobie więź emocjonalną, która niegdyś nie-
koniecznie musiała być obecna, by małżeństwo uchodziło za szczę-
śliwe, przynajmniej z zewnątrz. Ten wizerunek właśnie zmienia 
spojrzenie na związek małżeński przez pryzmat indywidualizacji – 
coraz mniejsze znaczenie ma opinia innych osób, a na znaczeniu 
zyskuje satysfakcja z udanego pożycia małżonków i to ona jest nie-
zbędnym warunkiem, by małżeństwo przetrwało. Ostatnim, lecz nie 
mniej ważnym procesem jest pluralizacja aksjonormatywna, która 
również zmieniła znany dotąd porządek rzeczywistości społecznej. 
Przede wszystkim należy podkreślić to, że zmianie ulegają systemy 
wartości jednostek, lecz także że systemów tych jest coraz więcej. 
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lofunkcyjną, opartą na interesie instytucją społeczną” (Slany 2002: 
52) Zmienia się najczęściej występująca konfiguracja rodzinna, któ-
ra zazwyczaj przybiera teraz postać tzw. „2+1” czyli małżeństwa 
z jednym potomkiem (w 2013 roku współczynnik dzietności wynosił 
1,29 dziecka na kobietę). Spada liczba zawieranych małżeństw, przy 
jednoczesnym wzroście liczby związków kohabitacyjnych, które czę-
sto wychowują potomstwo (GUS 2016). Dodatkowo coraz rzadziej 
mamy do czynienia z rodzinami wielodzietnymi (dziś definiowanymi 
jako posiadającymi troje dzieci lub więcej, kiedyś zaś – przynajmniej 
w potocznym rozumieniu – mających ich przynajmniej pięcioro). 
Wielopokoleniowe rodziny również występują coraz rzadziej – życie 
w takiej formacji rodzinnej deklaruje około 20% Polaków (CBOS 
2013a). Małżeństwa trwają coraz krócej i coraz więcej z nich kończy 
się rozwodem. Ponad 60% małżeństw w Polsce kończy się przed 14 
rokiem swojego trwania (GUS 2015). Przekształceniu ulega również 
główny powód wstępowania w związek małżeński – nie łączy ono 
już bezpośrednio zabezpieczenia sfery ekonomicznej jej członków 
oraz nie konotuje zapewnienia ciągłości rodu poprzez wydanie po-
tomków na świat. Współcześnie chodzi przede wszystkim o emocjo-
nalną więź oraz satysfakcjonujące kontakty seksualne między mał-
żonkami. Rodzina niegdyś definiowana po prostu jako małżeństwo 
mężczyzny i kobiety wraz z potomstwem z niego zrodzonym, dziś nie 
jest już widziana w tak oczywistych i jednoznacznych kategoriach. 
Dziś oprócz małżeństwa z dziećmi za rodzinę Polacy (ponad 50% 
respondentów) uznają również matkę lub ojca samotnie wychowu-
jących dziecko, związki kohabitacyjne wychowujące potomstwo oraz 
małżeństwo bezdzietne. Z najmniejszym stopniem akceptacji dla 
zyskania miana rodziny pozostają związki homoseksualne, wycho-
wujące lub też nie potomstwo – odpowiednio 23 i 14% poparcia ze 
strony respondentów (CBOS 2013a). Widać wyraźnie, iż główną ce-
chą konstytutywną, która pozwala Polakom uznać daną strukturę za 
rodzinę, jest posiadanie potomstwa – w każdym wypadku (niezależ-
nie od stopnia sformalizowania związku czy orientacji seksualnej 
partnerów) dana konfiguracja ma szansę częściej zostać uznana 
przez społeczeństwo polskie za rodzinę wówczas, gdy posiada i wy-
chowuje dzieci. Co ciekawe, nieco większa część respondentów 
(49% do 44% badanych) nie uznaje „singielstwa” za alternatywę, 
którą można by nazwać rodziną. Warto dodać, że większość Polaków 
(61% do 19% badanych) uważa życie w pojedynkę za mniej intere-
sujące od życia w parze (CBOS 2013c). Definicja rodziny w ostatnich 
latach bardzo mocno poszerzyła swój zakres. Choć w dalszym ciągu 
jako główną formację rodzinną uznaje się małżeństwo z dziećmi, 
jednak do świadomości społecznej zaczęły przenikać również inne 
wzorce rodzinności, takie jak kohabitacja czy samotne rodzicielstwo. 
Alternatywy te istniały już wcześniej, jednak w mentalności Polaków 
nie posiadały one statusu rodziny. W wyniku procesów, o których 
pisałam w poprzednim podrozdziale, taka zmiana zaistniała w umy-
słach i pozwoliła zacząć myśleć o tym, że formalizacja związku i po-
siadanie przez niego dzieci nie są niezbędnymi warunkami, by za-
cząć myśleć o nim jak o rodzinie. Rodzina nie zawsze posiadała taki 
kształt i rolę, jak ta nam współczesna. W Starożytności (przede 
wszystkim w Grecji i Rzymie) rodzina to silna, patriarchalna struktu-
ra, bezwarunkowo monogamiczna w swojej istocie. Już wówczas 
pisało się o partnerskim podziale obowiązków, który jednak był tyl-
ko iluzoryczny – o ile mężczyzna rzeczywiście pomagał w domu ko-
biecie, o tyle ona nie miała prawa reprezentować rodziny na ze-

wnątrz (Gizowski 2007). Związek małżeński w tych czasach to przede 
wszystkim środowisko reprodukcji obywateli, którzy mają stanowić 
o sile państwa. W Rzymie, prócz członków rodziny zaliczani do niej 
byli również niewolnicy, którzy stanowili jej integralną część. Warto 
nadmienić, że małżeństwo było nie tylko instytucją mającą zapewnić 
ciągły napływ nowych obywateli, lecz także ściśle powiązane było 
z polityką – ożenek z działaczem politycznym stanowił „furtkę” do 
zaistnienia w tej sferze (Gizowski 2007). Silna władza ojca i męża 
w strukturze rodzinnej miała miejsce właściwie nieprzerwanie do 
XIX wieku, do czasów rewolucji przemysłowej. Rodzina była wów-
czas bardzo mocno związana ze społecznością lokalną, w której 
funkcjonowała, była wspólnotą samowystarczalną ekonomicznie. 
Wspólne przebywanie razem w życiu codziennym sprzyjało tworze-
niu się silnej wspólnoty (Cęcelek 2005). Przekazywane w toku wy-
chowania normy i wartości były w miarę ujednolicone, konkretne, 
prezentowały obowiązujące nakazy i zakazy, które określały jak żyć, 
by wpisać się w ramy funkcjonowania wspólnoty (Segiet, Słupska 
2013). Początek XIX wieku przyniósł duże zmiany w funkcjonowaniu 
i strukturze rodziny, która do tej pory była określona swoim kształ-
tem i funkcją. „Powstające na masową skalę przedsiębiorstwa za-
częły wypierać preindustrialną, rodzinną, przydomową produkcję, 
całkowicie zmieniając ekonomiczne podstawy funkcjonowania ro-
dziny” (Cęcelek 2005). Ekonomiczna niezależność przestaje być do-
meną rodziny jako wspólnoty, w tym momencie nie jest w stanie 
zapewnić ona swoim członkom realizacji wszystkich podstawowych 
potrzeb. Kobiety - emancypując się - wkraczają  wkraczają na rynek 
pracy, zyskując (przynajmniej teoretycznie) równe szanse odnośnie 
zarobków i rozwoju swoich aspiracji zawodowych. Patriarchat – do 
tej pory jedyny obowiązujący i słuszny model funkcjonowania rodzi-
ny - okazuje się być mało użyteczny i nieprzystający do warunków 
epoki. Związek małżeński przestaje być instytucją spełniającą tylko 
funkcję reprodukcyjną. Funkcja ta zostaje wręcz odseparowana od 
małżeństwa za sprawą upowszechnienia się antykoncepcji. Małżeń-
stwo kontroluje oraz planuje narodziny kolejnego dziecka. Dodatko-
wo nie jest niezbędna formalizacja związku, by mogły narodzić się 
z niego dzieci, które będą traktowane na równi z tymi, urodzonymi 
w ramach związku małżeńskiego. Dziecko przestaje być przede 
wszystkim pracownikiem, w ramach gospodarstwa domowego swo-
ich rodziców, staje się ich życiową inwestycją. Członkowie rodziny 
zaczynają postrzegać siebie jako odrębne, autonomiczne jednostki, 
do tej pory nierozerwalnie połączone i określane przez rodzinę. Za-
czynają podzielać one inne wartości i żyć według innych schematów 
niż starsi członkowie rodziny (Cęcelek 2005). Największe przemiany, 
które wpłynęły bezpośrednio na kształt rodziny współczesnej, zaszły 
w latach 90. XX wieku. „Zmniejszył się odsetek osób pozostających 
w związkach małżeńskich, a wzrosła liczba osób rozwiedzionych 
i owdowiałych” (Warzywoda-Kruszyńska, Krzyszkowski 2001: 66). 
Dodatkowo zmieniło się również podejście społeczeństwa do same-
go zjawiska rozwodów. Zjawisko, które niegdyś uznawane było za 
porażkę i było piętnowane, zaczyna być synonimem uwolnienia się 
z niesatysfakcjonującej relacji. Wzrasta liczba niepełnych rodzin oraz 
urodzeń pozamałżeńskich. Wszystkie te zjawiska składają się na kon-
stytuowanie alternatyw rodziny w tradycyjnym jej rozumieniu. Co-
raz częściej występującą formą życia rodzinnego (przez niektórych 
nieuznawaną za takową) jest tzw. single life czyli singielstwo. „Single 
life oznacza wszystkich ludzi żyjących samotnie, niezależnie od ich 
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jest mniejsza), dobrze oraz gorzej sytuowane materialnie (podczas 
gdy jeszcze do niedawna na tego typu relacje mogły pozwolić sobie 
tylko elity, które nie musiały się liczyć ze społeczną reakcją na taki 
fakt), uprzednio stanu wolnego, lecz również rozwodnicy, wdowy 
oraz osoby w separacji. Związki kohabitacyjne są najczęściej wystę-
pującą formą życia małżeńsko-rodzinnego w stosunku do tradycyj-
nego małżeństwa (Szukalski 2008: 49). Najbardziej kontrowersyjną 
możliwą strukturą rodzinną jest rodzina homoseksualna. „Rodziny 
tworzone przez lesbijki i gejów przybierać mogą różnorodne formy 
strukturalne. Wśród nich znajdują się i takie, które składają się z ho-
moseksualnej pary oraz wychowywanych przez nią dzieci” (Majka-
-Rostek 2013: 11). Najczęściej rodziny te są rodzajem rodziny zre-
konstruowanej, w ramach której partnerzy czy partnerki wychowu-
ją wspólnie dziecko, które jest zrodzone z poprzedniego, heterosek-
sualnego związku jednej ze stron. Rzadziej ma miejsce adopcja 
(która w wielu krajach w dalszym ciągu albo nie jest usankcjonowa-
na prawnie, albo wręcz zabroniona), a jeszcze bardziej sporadyczne 
jest skorzystanie z usług surogatki, która za odpowiednie wynagro-
dzenie donosi biologicznego potomka jednego z partnerów. Pomi-
mo rosnącej liczby rodzin tego typu nie wzrasta współmiernie do 
nich tolerancja dla takiego rodzaju rodzinności – ostracyzm społecz-
ny jest w dalszym ciągu bardzo obecny, również w przestrzeni pu-
blicznej, z czym mamy do czynienia na co dzień w Polsce. Pomimo 
że rodziny tego typu istniały już wcześniej, do piero w XXI wieku za-
gościły na stałe w publicznej debacie i dokonały swoistego coming 
outu, by walczyć o swoje prawa. Chociaż badania nie wykazały żad-
nych znaczących różnic w ich codziennym funkcjonowaniu wzglę-
dem rodziny heteroseksualnej, nadal zostają one dyskryminowane 
i oceniane jako dysfunkcjonalne. Ostatnim aspektem, który należy 
poruszyć, by dopełnić charakterystyki form rodzinności, o których 
pisałam wcześniej, jest ich społeczny wizerunek. Nie istnieją właści-
wie badania, które pytałyby respondentów wprost o to, którą alter-
natywę życia małżeńsko-rodzinnego uważają za najlepszą na pozio-
mie deklaratywnym oraz którą chcieliby wcielić w życie w odniesie-
niu do własnego życiorysu. Możemy jedynie przedstawić w miarę 
syntetyczny opis wyników badań, które są ogólnodostępne. Najwię-
cej badań traktuje o postrzeganiu homoseksualistów i rodzin przez 
nich tworzonych. Opinia społeczna jest zdecydowanie przeciwna 
zawieraniu przez osoby homoseksualne związków małżeńskich 
(wskaźnik ten wynosi od 69% do 78% na przestrzeni 12 lat badań), 
jednak jeszcze mniejszy stopień tolerancji przejawia ona wobec ad-
opcji dzieci przez osoby nieheteroseksualne (brak akceptacji na po-
ziomie 84% do 90% podczas tych samych badań). Mimo wszystko 
większej akceptacji tych zjawisk sprzyjała osobista znajomość osoby 
homoseksualnej oraz orientacja lewicowa (CBOS 2013d). Z badań 
wynika, że Polacy dużo częściej byliby w stanie przyznać osobom 
homoseksualnym prawo do zawierania związków partnerskich, jed-
nak nadal małżeństwo osób o takiej orientacji seksualnej pozostaje 
społecznie nieuznawane. Badania opinii społecznej właściwie nie 
dotykają tematu singli, jednak można powiązać z nim badanie od-
nośnie domniemanych przyczyn, dla których jednostki decydują się 
żyć samotnie, poza małżeństwem. Najczęściej wskazywanym był 
wybór życia bez zobowiązań, problem ze znalezieniem odpowied-
niego kandydata czy kandydatki, czy brak sposobności, by posiadać 
potomstwo (CBOS 2008). Wzrasta społeczna akceptacja dla kohabi-
tacji, jednak to małżeństwo jest najbardziej cenioną wartością – po-

sytuacji cywilno-prawnej (panny, kawalerowie, osoby rozwiedzione, 
separowane, stanu wdowiego, samotni rodzice)” (Slany 2002: 116). 
Kwestią, która jest tutaj kluczowa, nie jest „formalne” bycie same-
mu, lecz przede wszystkim mentalność takiej osoby (czy uznaje się 
ona za osobę prowadzącą samotny tryb życia), jak również etykie-
tyzacja społeczna takiej osoby jako singla lub singielki. Niegdyś ne-
gatywnie waloryzowany styl życia staje się dziś coraz powszechniej-
szy, a bycie singlem niejednokrotnie jest podkreślane jako satysfak-
cjonujące dla osób, które taki styl życia prowadzą.   Upowszechnie-
nie się tego stylu życia jest przede wszystkim wiązane z gwałtowną 
modernizacją oraz industrializacją – przejściem dużej rzeszy społe-
czeństwa ze wsi do metropolii, które charakteryzowały się m.in. 
rozpadem rodziny w w znanym, wielopokoleniowym kształcie na 
rzecz mniejszej, nuklearnej wspólnoty. Motywami, dla których czę-
sto (zwłaszcza młodzi) ludzie decydują się styl ten uczynić swoim 
własnym sposobem na życie, jest przede wszystkim potrzeba stano-
wienia o sobie, swoim budżecie i życiu, jak również daleko idąca 
wolność, niezależność (Slany 2002: 116). Inną alternatywą dla tra-
dycyjnej rodziny może być samotne rodzicielstwo, zwane inaczej 
monoparentalnym. Taka forma życia rodzinnego nie jest wytworem 
nowoczesności, ale to w niej zjawisko to przybrało na sile. „W lite-
raturze przedmiotu specyfika niepełności rodziny podnoszona jest 
w odniesieniu do „nieobecności” dorosłego, wywołującej koniecz-
ność przedefiniowania ról pozostałych członków rodziny, zmodyfi-
kowania funkcji pełnionych przez grupę rodzinną, organizacji życia 
rodzinnego oraz pozarodzinnego” (Racław, Trawkowska 2013: 9). 
Należy odnotować fakt, że to nie przyczyny naturalne są najczęstszy-
mi powodami zaistnienia zjawiska monoparentalności. Najczęściej 
wynika ono z woli jednostek, które tworzyły niegdyś zzwiązek, nie-
zależnie od stopnia jego formalizacji. Wskazuje się na szereg trud-
ności wynikających z niepełnego składu formacji rodzinnej na życie 
rodzica, który samotnie wychowuje dziecko (trudności z wejściem 
na rynek pracy, pogodzeniem obowiązków wychowawczych i zawo-
dowych i zapewnieniem bytu ekonomicznego rodzinie) oraz na trud-
ności adaptacyjne dziecka z niepełnej rodziny (problematyczne re-
lacje z partnerem w przyszłości, niepewność co do przyszłości). Taka 
forma rodzinności niejednokrotnie musi być wspierana przez dzia-
łalność różnorakich struktur i instytucji, by spełniać (a przynajmniej 
próbować) funkcje dedykowane pełnej (w sensie składu osobowe-
go) rodzinie. Kolejną możliwą konfiguracją rodzinną jest kohabitacja. 
„Przez kohabitację rozumie się najczęściej wspólne zamieszkiwanie 
dwóch niespokrewnionych dorosłych osób, połączone z utrzymywa-
niem intymnych kontaktów i prowadzeniem wspólnego gospodar-
stwa domowego, przy czym związek ten nie jest zalegalizowany” 
(Szukalski 2008: 49). Za przyczyny coraz większej powszechności 
alternatywy rodzinności tego typu uznaje się mniejsze zaufanie jed-
nostek względem małżeństwa jako instytucji, mniejszą presję spo-
łeczną związaną z potrzebą poczęcia dziecka jedynie w sformalizo-
wanym związku małżeńskim, upowszechnienie skutecznych metod 
kontroli urodzeń, zmniejszenie poziomu religijności przy jednocze-
snym zwiększeniu tolerancji społecznej dla nieformalnych związków, 
a także wzroście świadomości, jak łatwo związek taki można sforma-
lizować. Ze względu na zmienne społeczno-demograficzne można 
stwierdzić, że w związki kohabitacyjne wstępują jednostki o bardzo 
zróżnicowanych cechach – zarówno młode, jak i starsze (przy czym 
im wyższy wiek tym tendencja do wstępowanie w związki tego typu 
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spora część partnerów w tego typu związkach jest oddzielona od 
siebie małymi odległości geograficznymi lub mieszkają oni w swo-
im najbliższym sąsiedztwie (45%), co oznacza, że dzieli ich mniej 
niż pół godziny drogi samochodem. Powodami, dla których part-
nerzy decydują się tworzyć związek czy małżeństwo tego typu, są 
najczęściej zobowiązania ze względu na okoliczności, takie jak m.in. 
studia, sytuacja finansowa i zawodowa (48%). Jednostki są skłon-
ne podjąć taką decyzję ze względu na niegotowość do zamieszka-
nia z partnerem (48%) (Lyssens-Danneboom, Mortelmans 2014). 
Prawie 3/4 badanych par (70%) w momencie badania deklaruje, 
że w najbliższej przyszłości chce zamieszkać z partnerem w jednym 
gospodarstwie domowym (Turcotte 2013). Drugim typem nietrady-
cyjnego małżeństwa jest małżeństwo nomadyczne, inaczej zwane 
również wizytowym. Jest to rodzaj małżeństwa typu LAT, z tą istotną 
różnicą, że o ile w małżeństwie pierwszego typu decyzja o osob-
nym zamieszkaniu partnerów jest w pełni świadoma i dobrowolna, 
o tyle w przypadku małżeństw wizytowych już nie. Za T. Szlendakiem 
(2006) możemy wyróżnić dwa podtypy małżeństw o tej specyfice – 
czyniące je prolongatą przyjemności lub będące sposobem na prze-
trwanie małżeństwa, co prowadzi do jego destrukcji. Pierwszy z nich 
zakłada, że sporadyczne spotkania małżonków mają spowodować 
dłuższą ekscytację na myśl o ponownym spotkaniu się partnerów, 
mają nawiązywać swoją intensywnością do początkowego stadium 
związku – zakochania. Drugi zasadza się na konieczności zamieszki-
wania osobnych gospodarstw domowych podyktowanej względami 
ekonomicznymi. Szlendak szacuje, że blisko 1/3 małżeństw funkcjo-
nujących w ten sposób rozpada się, głównie z obawy przed zdradą 
jednego z małżonków, lecz także w wyniku zmniejszonej codziennej 
komunikacji, a co za tym idzie – nieznajomością problemów życia 
codziennego drugiej osoby. W pewnych okolicznościach w ramach 
tej struktury rodzinnej zaistnieć może jeszcze jedna, małżeństwo 
wiedeńskie. Jego istotą jest założenie przez jedną ze stron mał-
żeństwa (najczęściej tę, która opuściła kraj) drugiej rodziny, przy 
czym żadna z rodzin nie wie o istnieniu tej drugiej. W momencie, 
w którym dowiadują się one nawzajem o swoim funkcjonowaniu 
i powiązaniu z jedną osobą – męża czy żony następuje, najczęściej 
rozpad dwóch rodzin jednocześnie. Innym problemem, który jest 
spowodowany utrzymywaniem przez małżonków relacji tego typu, 
jest tzw. eurosieroctwo. „Według badań Fundacji Prawo Europejskie 
z 2008 roku, w Polsce było co najmniej 110 tysięcy rodzin, w któ-
rych dziecko wychowuje się w ojczyźnie, podczas gdy rodzice są za-
granicą” (Grodek 2014). Zjawisko emigracji obojga rodziców poza 
granice kraju i pozostawienie go pod opieką dziadków czy innych 
opiekunów, mimo że bliskich, rodzi szereg problemów. Problemy 
w szkole, trudności w kontaktach z rówieśnikami, problemy emo-
cjonalne związane z traumą, porównywalną do poczucia „porzuce-
nia” – to wszystko wpływa na negatywny wizerunek migracji obojga 
małżonków poza miejsce zamieszkania, nawet jeśli ma ona cel w po-
staci zapewnienia bytu ekonomicznego rodzinie. Ostatnim nietra-
dycyjnym małżeństwem jest małżeństwo dobrowolnie bezdzietne, 
zwane inaczej małżeństwem typu DINKs (ang. Double Incone No 
Kids – Podwójny dochód, bez dzieci). Małżeństwa takie decydują 
się, by świadomie nie posiadać potomstwa, a wybór taki najczęściej 
podyktowany jest chęcią prowadzenia swobodnego życia bez zobo-
wiązań oraz z dokonywaniem wydatków na własną osobę lub osobę 
współmałżonka nie zaś dziecko. Często decyzja ta wynika również 

nad połowa badanych (54%) opowiada się za legalizacją istniejących 
związków kohabitacyjnych (CBOS 2013c). Co ważne w kontekście 
badań empirycznych, zaprezentowanych w jednym z kolejnych pod-
rozdziałów, również ludzie ludzie młodzi cenią sobie wartość mał-
żeństwa. Według nich małżeństwo „ma dziś i będzie mieć w przy-
szłości duże znaczenie” (Biernat, Dyczewski, Sobierajski, Szulich-Ka-
łuża 2007: 139). Młode osoby zazwyczaj same chcą w przyszłości 
wstąpić w związek małżeński oraz posiadać potomstwo. Prezentują 
oni głównie neutralny stosunek względem kohabitacji (70%) jako 
alternatywy wobec tradycyjnego małżeństwa. Przeprowadzone ba-
dania, mimo że nie reprezentatywne, dostarczają cennych wniosków, 
które pozwalają w młodych ludziach zobaczyć nośniki tradycyjnych 
wartości rodzinnych, przynajmniej na poziomie deklaratywnym. Po-
twierdzeniem są kolejne badania przeprowadzone przez I. Jaguś 
wśród lubelskich studentów, które również akcentują fakt, jak dużą 
rolę przypisują w swoim życiu małżeństwu młodzi ludzie (Jaguś 
2007). Zdecydowana większość młodych respondentów (92%) uwa-
ża małżeństwo za ważną instytucję. Wśród alternatyw mimo wszyst-
ko najbardziej tolerowaną jest kohabitacja (49,5%), a najmniej – 
związek homoseksualny (17%). Bardzo mała część respondentów 
nie planuje wstąpić w formalny związek małżeński (3,2% chce pozo-
stać w wolnym związku z dziećmi, a 2,4% – w wolnym związku bez 
dzieci). Społeczne opinie na temat rodzinności choć skupiają w so-
bie naprawdę wiele wątków, mają istotny punkt styczny – odniesie-
nie do małżeństwa. Pomimo rosnącej popularności alternatywnych 
form życia małżeńsko-rodzinnego, to wciąż tradycyjne małżeństwo, 
które w przyszłości posiadać będzie potomstwo, jest celem dla mło-
dych osób i jest najwyższą wartością, jeśli chodzi o sferę rodziny. Nie 
zmienia to faktu, że wzrasta akceptacja ku temu, by inni żyli w ra-
mach niesformalizowanych związków, co pozwala na większą swo-
bodę w wyborze odpowiedniej i satysfakcjonującej dla każdego 
ścieżki życia rodzinnego. 

Wybrane modele małżeństw nietradycyjnych

By mówić o opinii młodych osób również względem nietrady-
cyjnych form rodzinności, a właściwie nietradycyjnych małżeństw 
jako takich, należy najpierw scharakteryzować je, przynajmniej po-
krótce. Pierwszym, nietradycyjnym modelem małżeństwa jest mał-
żeństwo typu LAT (ang. Living Apart Together – razem, ale osobno). 
Główną cechą konstytutywną małżeństwa tego rodzaju jest fakt 
sformalizowania związku przy jednoczesnym zamieszkiwaniu przez 
małżonków osobnych gospodarstw domowych, przy czym decyzja 
ta nie jest wymuszona żadnymi okolicznościami, a wynika jedynie 
z decyzji partnerów. Szacunki dotyczące liczebności małżeństw 
tego typu są bardzo utrudnione, wręcz niemożliwe (przynajmniej 
na gruncie polskim – rzadko odróżnia się małżeństwo tego typu od 
związku kohabitacyjnego, który jednak zamieszkuje jedno gospo-
darstwo domowe). W odniesieniu do Stanów Zjednoczonych, gdzie 
szacunki takie mają miejsce, mówi się o 3,5 miliona małżeństw typu 
LAT; ich liczba wzrosła dwukrotnie od 1990 roku (Parramore 2013). 
Związki tego typu (niezależnie już od stopnia sformalizowania) naj-
częściej (przynajmniej w Kanadzie, która jest nielicznym krajem 
badającym specyfikę zjawiska) są tworzone przez osoby w wieku 
20-24 lat, najrzadziej przez osoby mające 70 lat lub więcej. Blisko 
2/3 związków typu LAT trwa mniej niż 3 lata. Co warte podkreślenia 
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w związku kohabitacyjnym. Najliczniejszą kategorię pod względem 
wyznania wśród badanych stanowiły osoby wyznania katolickiego 
(88%), w większości wierzące i zarazem praktykujące (56%). Pierw-
sze pytanie, z którym spotkali się badani dotyczyło najbardziej ce-
nionych przez nich wartości w życiu. Spośród wymienionych 12 
wartości badani mieli za zadanie wybrać trzy dla nich najważniejsze 
i ułożyć je według hierarchii ważności dla nich. Bezsprzecznie naj-
ważniejszą wartością było zdrowie, które wybrało aż 70% badanych. 
Drugą spośród wskazywanych wartości było szczęście małżeńskie 
i rodzinne, które jako jedną z trzech najważniejszych dla siebie war-
tości wskazało 60% respondentów. Trzecia wartość była również 
powiązana z życiem rodzinnym i dobrymi kontaktami z rodziną 
(36%). Warto podkreślić, że najbardziej interesująca mnie tutaj war-
tość szczęścia małżeńsko-rodzinnego najczęściej wybierana była 
przez osoby młode, które mieszkają w dużym mieście (66%), zaś 
najrzadziej – przez mieszkańców wsi (48%), co stoi w opozycji z po-
tocznym wyobrażeniem o hołdującej rodzinności wiejskiej społecz-
ności. Na pytanie o swoje przyszłe plany matrymonialne ponad 2/3 
badanych odpowiedziało, że planuje w przyszłości wstąpić w zwią-
zek małżeński, zaś ponad 1/5 – że chciałaby w przyszłości tworzyć 
związek kohabitacyjny. Zawrzeć związek małżeński najczęściej chcą 
młodzi ludzie, którzy żyją w dużych miastach (66% spośród nich), 
częściej kobiety, niż mężczyźni (71% do 63%) oraz osoby, które w mo-
mencie badania tworzyły związek kohabitacyjny (72% z nich). Kore-
lując deklarowane plany rodzinne na przyszłość z dokonaną wcze-
śniej hierarchią wartości, można stwierdzić pewną nieścisłość – tyl-
ko 1/4 badanych, która chciałaby wstąpić w związek małżeński 
w przyszłości, umieściłaby szczęście małżeńskie i rodzinne wśród 
trzech najważniejszych wartości. Pozwala to ostrożnie domniemy-
wać, że albo szczęście w życiu osobistym nie jest związane tylko 
z małżeństwem, a np. kohabitacją bądź też małżeństwo jest warto-
ścią pożądaną przez narzucenie jej przez opinię społeczną. Chęć 
posiadania potomstwa deklarowało 3/4 badanych, najczęściej pro-
wadzących swoje życie w dużym mieście (86% z nich), częściej ko-
biety (54%). Wśród osób, które nie chciałyby posiadać dzieci, naj-
więcej jest zdeklarowanych singli (55%). Młodzi ludzie prezentują 
ambiwalentne stanowisko względem wagi małżeństwa i dzieci w ży-
ciu człowieka. Z jednej strony twierdzą oni, że „małżeństwo stanowi 
niepodważalny fundament życia rodzinnego” (59,3%), z drugiej 
jednak twierdzą, że „człowiek może się w pełni realizować, nie bę-
dąc w związku małżeńskim” (70,7%). Dodatkowo według badanych 
„brak dzieci nie wyklucza poczucia szczęścia w małżeństwie” 
(64,7%), jednak często uważają oni, że „prawdziwa rodzina to ta, 
tworzona przez małżeństwo z dziećmi” (44,7%). Choć nieco częściej 
młodzi respondenci deklarują bardziej liberalne podejście względem 
małżeństwa, podkreślając, że bez niego jednostka również może 
czerpać z życia i być spełniona, to jednak uwidacznia się mimo 
wszystko nawiązywanie do tradycyjnego wzorca rodzinności, który 
narzucony jest niejako z zewnątrz, jak ten, do którego każdy powi-
nien dążyć. Pytając o stanowisko wobec trzech wymienionych w po-
przednim podrozdziale,małżeństw nietradycyjnych, rozpoczęłam od 
małżeństw dobrowolnie bezdzietnych. Respondenci wskazali, iż 
najbardziej byliby skłonni zaakceptować małżeństwa tego typu 
wśród obcych sobie ludzi (88%), mniej wśród swoich znajomych 
(85,3%), zaś najmniej – wśród swojej rodziny (73,3%), przy czym 
trzeba przyznać, że stopień akceptacji w dalszym ciągu jest wysoki. 

z braku instynktu rodzicielskiego, brakiem sympatii wobec dzieci. 
U kobiet może ona brać się ze strachu przed niepowodzeniem ciąży 
lub traumą związaną z porodem (Przybył 2001). Często wskazuje się 
na pozytywne aspekty pozostawania w małżeństwie tego typu – na 
możliwość skupienia się na partnerze i pielęgnowaniu wzajemnych 
relacji oraz realizowanie wspólnych pasji (Milan 2014). Dobrowolnie 
bezdzietne małżeństwa spotykają się ze zróż nicowanymi reakcjami 
społecznymi odnośnie do swojej decyzji nieposiadania potomstwa. 
Z jednej strony doświadczają głębokiego ostracyzmu społecznego. 
Niejednokrotnie wzbudzane są w nich wyrzuty sumienia - jak mogą 
nie dążyć do posiada nia potomstwa będącego tak ważną społecznie 
wartością. Często w takich sytuacjach osoby, które nie chcą w rze-
czywistości posiadać dzieci, ukrywają to mówiąc, że myślą o tym, 
ale że nie jest to jeszcze odpowiedni moment, bądź też że starają się 
o potomstwo, ale na razie nie daje to rezultatów. Z drugiej jednak 
strony, z badań opinii publicznej wyłania się wizerunek szczęśliwego 
bezdzietnego małżeństwa, które może dbać o swoje wzajemne po-
trzeby, nie dzieląc uczucia jeszcze dodatkowo pomiędzy potomka. 
Akcentuje się, że małżeństwom takim nie można zarzucić bycia ra-
zem ze względu na dziecko, tak więc muszą być oni wspólnie szczę-
śliwi, by dalej trwać w związku małżeńskim (Milan 2014). Opisane 
powyżej wybrane rodzaje nietradycyjnych małżeństw czy form ro-
dzinności w ogóle, to jedynie wąski wycinek całego spektrum forma-
cji małżeńsko-rodzinnych, które wykształciły się w ostatnim czasie. 
Niemniej są to te rodzaje struktur rodzinnych, które mamy okazję 
coraz częściej obserwować, stąd zdecydowałam się, by to ich wize-
runek skonfrontować z opinią odnośnie tradycyjnego małżeństwa 
i jego wartością dla młodych ludzi.

Wyniki badań własnych

By zgłębić tematykę odbioru nietradycyjnych małżeństw przez 
młodych ludzi oraz by poznać ich przyszłe plany matrymonialne, 
przeprowadziłam badania empiryczne wśród młodych ludzi, którzy 
w momencie badania stali u progu dorosłości i wyboru, jak dalej 
pokierować swoim życiem rodzinnym. Badania te przeprowadzone 
zostały w ramach mojej pracy magisterskiej i miały miejsce w dniach 
11 września – 4 listopada 2014 roku. Badana populacja obejmowa-
ła 150 respondentów mieszkających na trzech różnych obszarach – 
wsi (w obrębie gminy Grodków oraz gminy Skoroszyce – w woje-
wództwie opolskim), małym mieście (Grodkowie – w województwie 
opolskim) oraz dużym mieście (Wrocławiu). Przyjęte kryteria zakła-
dały zbadanie w każdym typie miejscowości po 50 osób. Wśród 
mieszkańców miast przebadanych zostało 27 kobiet i 23 mężczyzn, 
zaś na wsiach – 26 kobiet i 24 mężczyzn. Rozkład taki wynika z ge-
neralnego rozkładu płci w polskim społeczeństwie (GUS 2013). Do-
datkowym kryterium był wiek respondentów – 18-35 lat oraz fakt, 
że w momencie badania nie mogli mieć za sobą lub być aktualnie 
w związku małżeńskim oraz posiadać dzieci, przy czym mogli oni być 
w jakiejkolwiek relacji nieformalnej lub być singlami. Badana zbio-
rowość w większości (79%) składała się z osób mających 26 lat lub 
mniej. Najwięcej było osób z wykształceniem wyższym (blisko 45%). 
Ponadto została stwierdzona zależność mówiąca o tym, że im więk-
sza miejscowość, w której respondent mieszka, tym wyższy poziom 
jego wykształcenia. Prawie 70% badanych to osoby, które w mo-
mencie badania były stanu wolnego, nieco ponad 15% z nich było 
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Podsumowanie

Analizując przemiany, które dokonały się w sferze rodzinności 
,należy być bardzo ostrożnym i niepodatnym na wszelkiego rodzaju 
uogólnienia. Badania, które zrealizowałam, są jednym z przykładów 
na to, że nie należy ulegać potocznym wyobrażeniom odnośnie do 
rzeczywistości społecznej i konkretnych zjawisk, jak również że nie 
należy łączyć kategorii społecznych z daną cechą czy konkretnym 
działaniem. Zarówno z kwerendy literatury, jak i na podstawie wyni-
ków badań  badań empirycznych, należy stwierdzić pewną ambi-
walentność, która przejawia się wśród ludzi młodych, zarówno jeśli 
chodzi o wizerunek małżeństwa i rodziny, jak i w odniesieniu do ich 
własnych planów w tej sferze. Z jednej strony, młode osoby dekla-
rują, w znakomitej większości, dążenie do zawarcia związku mał-
żeńskiego i posiadania potomstwa, z drugiej jednak – są w stanie 
pozwolić na coraz więcej zachowań, które nie konstytuują rodziny 
w tradycyjnym sensie (tymczasowe, a nawet stałe zamieszkiwanie 
osobno, nieposiadanie dzieci itp.). Można przypuszczać, że wzorce 
rodzinności, które młode osoby chciałyby realizować w swoim życiu, 
nie są doskonale zgodne z tymi, które są prezentowane jako społecz-
nie pożądane, lecz właśnie przez wzgląd na społeczną presję są na 
poziomie deklaratywnym często przedstawione jako te, do których 
młodzi ludzie dążą. Analizy jak ta, przeprowadzona w niniejszym 
artykule, wskazują na złożoność problemu oraz na jego dynamiczną 
zmianę. Ukazują one również potrzebę eksploracji słabo poznanych 
do tej pory zagadnień, które mogą wykazać nieznane dotąd prawi-
dłowości i prowadzić do nieoczekiwanych wniosków.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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Według badanych najczęstszymi motywami wstąpienia w taki zwią-
zek małżeński jest brak środków finansowych na posiadanie potom-
stwa (70%) oraz potrzeba realizacji zawodowej (65%). Najmniej 
prawdopodobne dla młodych osób są motywy niechęci wobec do-
datkowych kosztów (12%), obowiązków (21%) oraz brak czasu 
(22%). Najczęściej nieposiadanie potomstwa łączy się z negatywny-
mi następstwami dla małżeństwa (33,3%), takimi jak brak bliskości 
małżonków (48%) czy brak wspólnego celu (44%). Młodzi badani, 
którzy wskazali, że brak potomstwa konotuje więcej pozytywnych 
następstw dla małżeństwa, niż jego posiadanie (30,7%) wskazują, że 
taka sytuacja daje możliwość pełnej realizacji kariery zawodowej 
(100%) oraz pozwala na realizację własnych planów (66,6%). Drugi 
blok pytań dotyczył opinii wobec małżeństw typu wizytowego. Po-
czątkowe pytanie traktowało o domniemanych powodach, dla któ-
rych, według badanych, takie małżeństwa są tworzone, czy prze-
kształcane z małżeństw tradycyjnych. Najczęściej wskazywanymi 
były motywy ekonomiczne, zarobkowe (87,3%), najrzadziej – powo-
dy rodzinne, takie jak opieka nad członkiem rodziny czy odwiedziny 
(10%). Podobne pytanie zostało zadane badanym w odniesieniu do 
ich potencjalnego, przyszłego związku małżeńskiego. Młodzi respon-
denci w odpowiedzi na to, jakie powody byłyby dopuszczalne, by 
sami żyli w małżeństwie tego typu, wskazywali podobnie najczęściej 
na motywy zarobkowe (67,3%), najrzadziej – na potrzebę opieki lub 
odwiedzin kogoś bliskiego (40%). Uwidacznia się tendencja do więk-
szego przyzwolenia dla wszystkich motywów opuszczenia gospodar-
stwa domowego przez jednego z małżonków. Należy w tym momen-
cie dodać, że młode osoby są w stanie przyzwolić na osobne za-
mieszkiwanie w przyszłości ze swoją małżonką czy swoim mężem, 
jednak tylko na okres tymczasowy (51,3%). Częściej również nie 
przystałyby na taką sytuację (28%), niż byłyby skłonne nie mieszkać 
ze współmałżonkiem na stałe (10%). Taki rozkład odpowiedzi poka-
zuje tylko, że o ile młodzi ludzie są w stanie tymczasowo nie miesz-
kać ze współmałżonkiem (w hipotetycznej sytuacji), a więc tworzyć 
małżeństwo wizytowe, o tyle właściwie nie dopuszczają możliwości, 
by egzystować w małżeństwie typu LAT. Respondenci pytani o mo-
tywy, które według nich skłaniają małżonków do dobrowolnego 
zamieszkania osobnych gospodarstw domowych, wskazywali naj-
częściej na niechęć do całkowitego zaangażowania emocjonalnego 
przynajmniej jednej ze stron (38%) oraz na aspekt logistyczny, czyli 
wygodniejszy dojazd do szkoły czy pracy, aniżeli ten z miejsca za-
mieszkania męża/żony (32%). Najmniejsze znaczenie według bada-
nych ma tutaj potrzeba posiadania osobnych budżetów oraz potrze-
ba własnej przestrzeni (po 22%). W odniesieniu do własnego poten-
cjalnego małżeństwa badani najczęściej nie byliby skłonni zgodzić 
się na jakikolwiek z powodów przedstawionych przez współmałżon-
ka (72%). Jeśli jednak zdecydowaliby się na małżeństwo tego typu 
to najczęściej z powodów logistycznych (17,3%) oraz wyrażanej 
potrzeby posiadania własnej przestrzeni prywatnej (8,7%). Małżeń-
stwo żyjące na co dzień w jednym gospodarstwie domowym jest 
widziane jako szczęśliwsze niż to, w którym małżonkowie funkcjo-
nują powszednio z dala od siebie (56% do 6,7%). Najczęściej wska-
zuje się na fakt, że odległość konotuje brak uczestnictwa w codzien-
nym życiu rodziny, co powoduje nieznajomość jej trosk i problemów 
(34%). Jeśli któryś z badanych wskazywał na to, że małżeństwa funk-
cjonujące na odległość są szczęśliwsze, to głównie dlatego, że wyni-
ka to z braku rutyny i znudzenia małżonkiem (60%).
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Źródło norm społecznych 

Normą postępowania jest wypowiedź, która określonym pod-
miotom nakazuje albo zakazuje, aby w pewnych okolicznościach  
postąpiły w przewidziany w normie sposób (Wronkowska 2005: 
13). Podstawą uznania danej wartości za cenną z punktu widzenia 
jakiejś zbiorowości jest moralność – płynący z indywidualnych ocen 
system etycznych wskazań regulujących ludzkie postępowanie. Są 
to pojęcia trudno definiowalne i bardzo ocenne. Spotykane w lite-
raturze definicje moralności opisują ją jako „sublimację obyczaju” 
(Siewierski 2007: 51), „całość wieloaspektową i niespójną” (Lazari-
-Pawłowska 1966: 33), „życie moralne, a życie moralne to życie po 
prostu ludzkie, zarówno indywidualne, jak i społeczne, ujęte w świe-
tle norm” (Wojtyła 1979: 15). Normy społeczne mogą mieć różny 
charakter – w zależności od siły ich regulacji mogą się z nimi wiązać 
silniejsze lub słabsze oczekiwania społeczne (Sztompka 2002: 196). 
Można zatem mówić o swego rodzaju imperatywach właściwego 
postępowania, mogących mieć charakter pozytywny lub negatywny, 
o słabiej wiążących przyzwoleniach, które dopuszczają możliwość 
pewnego postępowania oraz o najswobodniejszym rodzaju norm, 
czyli o zaleceniach, które wskazują, jakie zachowania są pożądane 
(Sztompka 2002: 196-197). „Moc” danej normy w danej społecz-
ności przekłada się na sposób jej przestrzegania w społeczeństwie 
realizowany w formie kontroli społecznej. Nieprzestrzeganie norm 
słabiej wiążących prowadzić może do różnych form reakcji społe-
czeństwa, np. krytyki, nieprzychylnych opinii, a w stosunku do norm 
o silniejszym charakterze - do ostracyzmu  społecznego. Ilekroć dana 
norma moralna sprzęgnięta jest z normą prawną, jej złamanie może 
uruchomić odpowiednią odpowiedzialność prawną. Szczególnym 
tego rodzajem jest odpowiedzialność uruchamiana na drodze karnej 

Wstęp

Normy moralne w swym zasadniczym kształcie stanowią zbiór 
zasad etycznych, które w danej zbiorowości ludzi uznawane są za pod-
stawowe, powszechne, uniwersalne i z którymi powinny być zgodne 
podejmowane przez ludzi działania. Ze względu na różne kategorie 
klasyfikacji, liczebność danej grupy czy różnego rodzaju uwarunko-
wania społeczne może zachodzić rozbieżność, jeśli chodzi o to, jakie 
wartości zaliczyć można do zbioru norm moralnych. Katalog norm 
moralnych często pokrywać będzie się z normami religijnymi, po-
nieważ zasady wyznawanej wiary z reguły znajdują odzwierciedlenie 
w moralności, jak również z normami nieformalnymi czy obyczajo-
wymi, ponieważ jedną z ich cech jest powszechna akceptowalność. 
Stosunek norm moralnych do norm prawnych można z kolei określić 
jako stosunek krzyżowania – nie wszystkie bowiem zasady etyczne 
znajdują odzwierciedlenie w przepisach prawa. W przypadku zaś pra-
wa karnego zbieżność ta jest jeszcze dalej ograniczona. Zasadniczo od-
mienny bowiem jest cel sankcji karnych, których główne zadanie pole-
ga na ochronie określonych przez ustawodawcę dóbr prawnych. Z tej 
jednak racji, że system prawa stanowionego posiada pewien rdzeń 
i zakorzenienie w historycznym dorobku kulturalnym, niezbędne jest 
to, by pomiędzy prawem karnym i moralnością zachodziły pewnego 
rodzaju powiązania. Nikogo nie trzeba przekonywać, że zabijanie czy 
kradzież są czynami niemoralnymi czy że czyny te powinny  być pena-
lizowane. Wynika to z uznania w porządku prawnym życia i własności 
za dobra prawne, których ochrona jest realizowana na drodze prawa 
karnego. W kodeksie karnym znajdują się jednak również takie typy 
czynów zabronionych, których źródła ochrony próżno szukać w prze-
pisach prawa, a mimo to określone czyny są uznawane za przestęp-
stwa, co zostanie przedstawione w niniejszym artykule.

Jan Kluza, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Normy moralne jako element budujący normy
sankcjonowane w prawie karnym – analiza zjawiska 
na przykładzie przestępstwa kazirodztwa

Moral norms as an element building standards sanctioned 
under criminal law – an analysis of phenomena on the example of crime of incest 

The article deals with issues of links between ethical stand-
ards and norms of criminal law. Morality as a system of values of 
a given individual is reflected in the applicable state law by the fact 
that it is created by people. The morality of the law and its compli-
ance with ethics is one of the conditions of its universal acceptance. 
Under criminal law, the link between legal and moral norms is par-
ticularly visible. This relationship, however, must meet some specif-
ic characteristics in order to maintain rationality in the application 
of criminal law standards.

Keywords: moral norms, ethics, criminal law, incest.

Artykuł porusza problematykę powiązań mających miejsce 
między normami etycznymi i normami prawa karnego. Moral ność 
jako system wartości danej jednostki znajduje swoje odbicie w 
obowiązującym prawie państwowym przez to, że tworzone jest 
ono przez ludzi. Moralność prawa i jego zgodność z etyką jest jed-
nym z warunków jego powszechnej akceptacji. Na gruncie prawa 
karnego powiązania między normami prawnymi i moralnymi są 
szczególnie widoczne. Relacja ta musi jednak spełniać pewne okre-
ślone cechy, aby można było zachować racjonalność w stosowaniu 
norm prawa karnego. 

Słowa kluczowe: normy moralne, etyka, prawo karne, kazirodztwo.
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decyduje norma zawarta w przepisie, którą ustawodawca sformu-
łował na podstawie norm płynących ze wskazań społecznych, mo-
ralnych i obyczajowych. Prowadzi to do sytuacji, w której jedynym 
nakazem lub zakazem określonego zachowania jest przepis prawa 
karnego, sprzężony z ważną moralnie wartością. W przeciwieństwie 
do pozostałych przestępstw czyn taki nie pociąga za sobą złamania 
reguły postępowania określonej w pozakarnym prawie materialnym, 
ponieważ takiej reguły nie ma. Dobrem prawnym chronionym przez 
tak określony typ czynu zabronionego nie jest indywidualne bądź 
zbiorowe dobro chronione na podstawie przepisów prawa, a jedy-
nie abstrakcyjnie określona obyczajność. W tym miejscu poruszyć 
trzeba drugą kwestię, która ma zasadnicze znaczenie przy analizie 
tego typu przestępstw, a wynika z jego struktury. Czyn zabroniony, 
aby stanowił przestępstwo, musi być bowiem karygodny, co oznacza 
że musi być szkodliwy społecznie w stopniu wyższym niż znikomy. 
Dyrektywy oceny stopnia społecznej szkodliwości zawiera artykuł 
115 §2 k.k., zgodnie z którym przy ocenie tej bierze się pod uwagę 
m.in. rodzaj i charakter naruszonego dobra, sposób i okoliczności 
popełnienia czynu, postać zamiaru i motywację sprawcy. Ustawo-
dawca, wpisując jednak określone zachowanie do zespołu znamion 
danego czynu zabronionego, uznał a priori, że czyny te cechują się 
na tyle wysoką szkodliwością, że ich ściganie jest uzasadnione. Bu-
dzi to co najmniej pewne zastrzeżenia, biorąc pod uwagę funkcje, 
jakie realizować powinno prawo karne. Wśród tych funkcji wymienić 
należy funkcję ochronną – która sprowadza się do ochrony dóbr 
uznanych przez ustawodawcę za cenne z punktu widzenia społe-
czeństwa, obywateli lub państwa; funkcję sprawiedliwościową, któ-
ra stanowi podstawę dla uruchomienia odpowiedzialności karnej za 
zachowania naruszające obowiązujące wartości i będącą wyrazem 
odpłaty za wyrządzone zło; funkcję gwarancyjną, która stanowi 
zabezpieczenie praw i wolności jednostki przed arbitralnym w nie 
wkroczeniem państwa; oraz funkcję kompensacyjną, której rolą jest 
naprawienie wyrządzonej przez przestępstwo szkody (Wróbel, Zoll 
2013: 39-45). Z punktu widzenia moralności jako źródła norm praw-
nokarnych podstawowe znaczenie mają dwie pierwsze z wymienio-
nych – funkcja ochronna oraz sprawiedliwościowa. Prawo karne ma 
pełnić bowiem funkcję ochronną w stosunku do systemu wartości 
leżących u jego podstaw, co zobowiązuje ustawodawcę do takiego 
stanowienia nakazów i zakazów w jego obrębie, aby nie zdominowa-
ły one życia społecznego (Grześkowiak 2009: 13). Z zasadą tą kore-
sponduje funkcja sprawiedliwościowa prawa karnego, która wyma-
ga, by źródłem sprawiedliwości był szacunek dla godności człowie-
ka i przyrodzonych mu praw (Grześkowiak 2009: 14). Istota funkcji 
realizowanych przez prawo karne uwidacznia jego silne powiązania 
z pozaprawnymi kategoriami, takimi jak normy moralne czy etyczne, 
które warunkują czy ustanowiony w normie sankcjonowanej nakaz 
lub zakaz konkretnego zachowania się oraz przewidziane w normach 
sankcjonujących kary za niepodporządkowanie się tym nakazom, 
czynią zadość społecznemu poczuciu sprawiedliwości, którego wy-
znacznik stanowi pewien uniwersalny system wartości wspólny dla 
wszystkich członków tej zbiorowości. Prawo karne może być wtedy 
skuteczne, kiedy jest powszechnie akceptowane, czego warunkiem 
jest z kolei stanowienie tych norm w odpowiednim stosunku do 
obowiązujących w społeczeństwie wartości. Oznacza to więc, że 
między systemem norm zawartych w przepisach prawa karnego 
nie może zachodzić relacja wykluczania w stosunku do norm moral-

za popełnienie czynu zabronionego określonego w ustawie, którego 
norma sankcjonowana opierać będzie się na moralności.

Źródło norm sankcjonowanych w prawie karnym 

Normą sankcjonowaną w prawie karnym jest norma meryto-
ryczna mająca postać nakazu lub zakazu podejmowania określonych 
zachowań, adresowana do ogółu osób lub indywidualnych podmio-
tów znajdujących się w obszarze stosowania danej normy, która jest 
dekodowana z przepisów karnych opisujących czyny zabronione 
(Wróbel, Zoll 2013: 110). Norma sankcjonowana jest więc tym ele-
mentem, który odpowiada na pytania, kto ponosi odpowiedzialność 
za zachowanie wbrew danej normie, którą to odpowiedzialność re-
guluje norma sankcjonująca, zawarta w przepisie części szczególnej 
Kodeksu karnego. Podnosi się także, że z określonych przez ustawo-
dawcę norm nie wynika jedynie pozytywna lub negatywna ocena 
określonego zachowania (wartościowanie zachowań), lecz także 
motywują one ich adresatów do zachowania w kierunku ocenia-
nym przez ustawodawcę za pozytywny (Zoll 1990: 76). Źródłem tych 
norm, których ochrona jest odzwierciedlona w przepisach kodeksu, 
są co do zasady przepisy innych gałęzi prawa (konstytucyjnego, cy-
wilnego i administracyjnego). Zasadniczo zatem prawo karne nie po-
winno regulować obszarów życia społecznego ponad zasady płynące 
z innych dziedzin prawa, ponieważ stanowienie norm prawnych nie 
jest właściwą funkcją prawa karnego (Wróbel, Zoll 2013: 110). Reali-
zuje to zasadę subsydiarności prawa karnego, która polega na tym, 
że prawo karne ma charakter pomocniczy w stosunku do innych 
gałęzi prawa i znajduje zastosowanie w sytuacji gdy środki  ochrony 
przewidziane poza prawem karnym okazują się być niewystarczają-
ce. Nie wszystkie jednak normy sankcjonowane wyinterpretowane 
z treści przepisów Kodeksu karnego (dalej k.k.) znajdują oparcie 
w normach prawa materialnego innych gałęzi prawa. Sytuacja taka 
występuje szczególnie na gruncie przestępstw związanych z ochroną 
obyczajowości. W tym bowiem przypadku norma sankcjonowana, 
zakazująca określonych zachowań, zawarta jest wyłącznie w danym 
przepisie kodeksu, nie wynika natomiast z całości systemu prawne-
go obowiązującego w Polsce. W tym zakresie podstawą dla uznania 
przez ustawodawcę za powinność karania określonych zachowań 
na gruncie prawa karnego jest przeświadczenie ustawodawcy, że 
zachowania te są na tyle społecznie szkodliwe, że powinny być eli-
minowane poprzez ich karanie. 

Struktura przestępstwa i funkcje prawa karnego

Zgodnie z wypracowaną w doktrynie definicją przestępstwa, 
określone zachowanie może zostać uznane za przestępstwo, jeśli 
stanowi czyn bezprawny, karalny, karygodny i zawiniony. Bezpraw-
ność czynu rozumiana jest jako złamanie normy sankcjonowanej, 
jego karalność oznacza przewidzianą za dany typ sankcję karną; ka-
rygodność – społeczną szkodliwość czynu w stopniu wyższym niż 
znikomy, a zawinienie – możliwość przypisania sprawcy winy w cza-
sie popełnienia czynu. Z powyższej definicji dla niniejszych rozwa-
żań zasadnicze znaczenie mają dwie kwestie. Norma sankcjonowa-
na w przypadku przestępstw, które chronią dobra prawne związa-
ne z obyczajowością, nie jest możliwa do ustalenia na podstawie 
przepisów z innych gałęzi prawa. W tym przypadku o bezprawności 
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w przepisach innych gałęzi prawa. W grupie czynów zabronionych 
opisanych w k.k. znaleźć jednak można kilka typów, których podsta-
wę karania nie stanowi przepis zawarty w przepisach pozakodekso-
wych, lecz ich źródłem jest przekonanie ustawodawcy, że ze względu 
na ich donośne znaczenie społeczne, prawo karne powinno chronić 
również te normy. Wśród pozaprawnych kategorii dóbr chronionych 
w przepisach k.k. wymienić można reguły postępowania związane 
z obyczajowością, moralnością, a nade wszystko z wartościami re-
ligijnymi. Ważnym obszarem szeroko rozumianego prawa represyj-
nego, gdzie również ma miejsce prawna ochrona czynów godzących 
w moralne poczucie społeczeństwa, jest materialne prawo wykro-
czeń. Czyny jednak opisane jako wykroczenia cechują się znacznie 
niższym stopniem społecznej szkodliwości aniżeli przestępstwa (ar-
tykuł 1 § 1 Kodeksu wykroczeń). Przechodząc jednak do kategorii 
przestępstw biorących swoje źródło w normach moralnych, wśród 
przykładów wymienić należy przestępstwo kazirodztwa (artykuł 201 
k.k.), które zostanie po krótce niżej przedstawione, oraz bigamii (ar-
tykuł 206 k.k.). Wskazane wyżej czyny charakteryzują się tym, że ich 
popełnienie nie pociąga za sobą żadnych krzywd dla pokrzywdzo-
nych, ofiar czy strat. Przestępstwa te mają charakter formalny, zo-
stają one popełnione w momencie zrealizowania czynności spraw-
czej przewidzianej w opisie czynu zabronionego (wystąpienia stanu 
faktycznego odpowiadającego dyspozycji normy sankcjonowanej), 
nie jest zatem konieczne wystąpienie żadnego skutku w świecie 
zewnętrznym. Na gruncie artykułu 201 k.k. M. Bielski twierdzi, że 
„karalność zachowań kazirodczych tłumaczy się przełamaniem po-
wszechnie uznawanego w społeczeństwie, w zasadzie niezależnie 
od kręgu kulturowego, zakazu nawiązywania kontaktów seksualnych 
pomiędzy osobami ze sobą blisko spokrewnionymi. Jako pobocz-
ny przedmiot ochrony wskazuje się prawidłowe funkcjonowanie 
rodziny przejawiające się przede wszystkim w zakłóceniu akcepto-
wanych społecznie wzorców, dotyczących relacji rodzinnych w sy-
tuacji, w której dochodzi do kontaktów seksualnych o charakterze 
kazirodczym” (Bielski 2013: komentarz do artykułu 201 k.k., teza 
nr 2). Wyrazem objęcia przez ustawodawcę norm moralnych jest 
fakt, że przestępstwo zostaje popełnione mimo obopólnej woli 
podmiotów wskazanych w przepisie. V. Konarska-Wrzosek słusznie 
twierdzi, że „niewątpliwie każdy czyn kazirodczy narusza obowiązu-
jące normy obyczajowe, przy czym nie wszystkie czynności seksu-
alne podejmowane w układach kazirodczych są jednakowo nieoby-
czajne i groźne dla stosunków wewnątrzrodzinnych oraz z punktu 
widzenia możliwości dalszego funkcjonowania rodziny w sposób 
pozwalający na realizację jej podstawowych funkcji. Nie bez zna-
czenia z tego punktu widzenia jest także to, w jakim układzie per-
sonalnym między najbliższymi członkami rodziny i w jakim wieku 
dochodzi do kontaktów o charakterze seksualnym. Dlatego też nie 
wszystkie czynności seksualne, a tylko ich bardziej szkodliwa część, 
zostały objęte kryminalizacją w artykule 201 k.k. jako typ przestęp-
stwa kazirodztwa” (Wrzosek-Konarska 2016: komentarz do artykułu 
201, teza 1). O silnie negatywnym społecznie nacechowaniu czynu 
zabronionego z artykułu 201 k.k. świadczy jego potoczne określe-
nie jako „kazirodztwa”, co pochodzi od łacińskiego słowa incestus, 
czyli nieczysty (http://sjp.pl/incest 2017). Mimo wskazywania przez 
wielu autorów na artykuł 18 Konstytucji RP oraz artykuł 1 Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego jako źródło dla normy sankcjonowanej 
uzasadniającej funkcjonowanie tego typu w kodeksie, to źródłem 

nych obowiązujących w społeczeństwie. Nie oznacza to oczywiście 
jednak, że każde złamanie normy uznawanej za społecznie ważną 
będzie znajdowało odzwierciedlenie na gruncie prawa karnego. 
Odpowiedzialność taką, co do zasady, powodować będzie złama-
nie jedynie tych norm, które zajmują najwyższe miejsce zarówno 
wśród norm społecznych, jak i w systemie prawa. Każda więc nor-
ma prawnokarna musi znajdować swoje uzasadnienie w społecznym 
jej postrzeganiu jako normę moralnie ważną, czego normatywnym 
wyrazem jest treść artykułu 1 k.k., z którego wynika, że podstawę 
karania stanowić ma czyn społecznie szkodliwy w stopniu wyższym 
niż znikomy. W nauce historii prawa karnego wyróżnia się trzy ro-
dzaje relacji zachodzących między prawem karnym i moralnością – 
przedmiotowe, funkcjonalne i walidacyjne (Warylewski 2007: 25). 
Koncepcja walidacyjna nawiązuje do wskazanej wyżej zależności 
mocy obowiązującej normy karnej od jej moralnej oceny, przy czym 
nie można tutaj mówić o absolutnym uzależnieniu funkcjonowania 
prawa od jego etycznej oceny, ponieważ nawet prawo sprzeczne 
z zasadami moralnymi obowiązuje do czasu jego uchylenia (Wary-
lewski 2007: 25). Odmienne stanowisko w tej kwestii płynie z tzw. 
formuły Radbrucha, która mówi, że prawo drastycznie niesprawie-
dliwe to nie prawo (łac. lex iniustissima non est lex), a więc prawo 
w sposób jaskrawy sprzeczne z zasadami etycznymi nie obowiązu-
je. G. Radbruch dokonał rozróżnienia miedzy „ustawowym bezpra-
wiem” i „prawem ponadustawowym”, uznając że „jedynie miarą 
prawa ponadustawowego możemy określać, czym jest prawo, bez 
względu na to, czy to prawo ponad wszelkimi ustawami nazwiemy 
prawem natury, prawem boskim czy prawem rozumu” (Radbruch 
2002: 1601). Radbruch dał w ten sposób wyraz krytyce zbytniego 
pozytywizmu prawniczego i sformułował jedną z podstaw sądzenia 
niemieckich zbrodniarzy wojennych. Sformułowana przez niego za-
sada znajduje jednak zastosowanie w przypadkach, w których pra-
wo stanowione jest przez reżimy autorytarne czy totalitarne, bez 
poszanowania podstawowych praw człowieka. We współczesnych 
systemach opartych na zasadzie demokratycznego państwa praw-
nego trudno jest sobie wyobrazić, by kiedykolwiek doszło do podob-
nego jak w Niemczech hitlerowskich stanowienia prawa oczywiście 
sprzecznego z moralnością. Dlatego współcześnie, zgodnie z teorią 
funkcjonalną, między prawem karnym i moralnością istnieje cią-
gły, niekończący się związek, polegający na stałym ich wzajemnym 
kształtowaniu, co prowadzić może do tego, że długotrwałe funkcjo-
nowanie normy karnej może doprowadzić do uznania jej za wartość 
moralną, jak również w sytuacji odwrotnej, w której depenalizacja 
pewnego zachowania może spowodować także zaprzestanie jego 
postrzegania jako niemoralnego (Warylewski 2007: 26). 

Moralne podstawy wybranych 
przestępstw z kodeksu karnego

Jak już zostało powiedziane wcześniej, zawarte w części szcze-
gólnej Kodeksu karnego z 1997 roku przestępstwa w większym lub 
mniejszym stopniu dotyczą zachowań sprzecznych z poczuciem mo-
ralności. Penalizacja określonych w ustawie zachowań ma na celu 
ochronę dóbr prawnych, które dekodowane są z norm zawartych 

1 Przedruk artykułu z 1946 roku pt. Gesetzliches Unrecht und überge-
setzliches Rech opublikowanym w „Süddeutsche Juristen-Zaitung” nr 1, s. 
105-108, w tłumaczeniu J. Zajadły.
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Podsumowanie

Normy moralne niezaprzeczalnie stanowią ważny element 
w systemie prawnym. Indywidualne poczucie moralności składa się na 
normy, które obowiązują w danym społeczeństwie. Prawo musi być 
moralne, żeby cieszyło się powszechnym akceptowaniem. Nie można 
jednak uznać związku między normą prawną i etyczną za absolutny. 
Szczególnie widać to na gruncie prawa karnego, które ma za zadanie 
chronić szczególnie cenne, z punktu widzenia państwa i społeczeństwa, 
dobra prawne. Nie każde zachowanie sprzeczne z normą prawną będzie 
także uznane za sprzeczne z normą sankcjonowaną. Taki związek za-
chodził będzie, jeśli norma moralna wkomponowana została w system 
prawny i stanowi przez to dobro prawne podlegające ochronie, czego 
przykładem jest choćby zakaz zabijania. Takiego związku brak jest jed-
nak np. w przypadku kłamstwa czy zdrady małżeńskiej. Zachowania te 
z całą pewnością w społeczeństwie polskim nie są moralnie pozytywne. 
Brak jest jednak przepisu prawa, który by ich zakazywał. Inaczej sytuacja 
przedstawia się w przypadku przestępstwa kazirodztwa. Przestępstwo 
to funkcjonuje w polskim kodeksie karnym mimo trudności we wskaza-
niu jego podstawy normatywnej spoza kodeksu. Z przedstawionych po-
wyżej argumentów dotyczących roli i zasad prawa karnego nie wynika, 
ażeby penalizowanie kazirodztwa było uzasadnione. Trudno jest uznać 
za przekonywujące wskazywane wyżej racje przemawiające za karal-
nością tego czynu, co prowadzi do uznania, że jego uzasadnieniem są 
kategorie pozaprawne, takie jak tradycja i społeczna nieakceptowalność 
tego typu zjawisk. Jak jednak wskazywano powyżej, z istoty i definicji 
przestępstwa jako zamachu na pewne dobro prawne nie może zacho-
dzić automatyzm w karaniu czynów niemoralnych. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autora.

Bibliografia

1. Banasik K., (2011), W kwestii penalizacji kazirodztwa, „Prokuratura 
i Prawo” nr 4.

2. Bielski M., [w:] Zoll A., (red.), (2013) Kodeks karny. Część szczególna. 
Tom II. Komentarz do art. 117-217 k.k., Warszawa: LEX.

3. Budyń-Kulik M., (2012) Prawnokarna problematyka kazirodztwa w uję-
ciu paternalistycznym, „Wojskowy Przegląd Prawniczy”, zeszyt 1-2.

4. Grześkowiak A., (red.), (2009) Prawo karne, Warszawa: C.H. Beck.
5. Lazari-Pawłowska I., (1966) O pojęciu moralności, „Etyka”, zeszyt 1.
6. Mozgawa M., (2015) Przestępstwo kazirodztwa w ujęciu dogmatycz-

nym i kryminologicznym, Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
7. Radbruch G., (2002) Ustawa i prawo, „Ius et lex” nr 1.
8. Siewierski J., (2007) Kontrola społeczna [w:] Polakowska-Kujawa                  

J., (red.), Socjologia ogólna. Wybrane aspekty, Warszawa: Szkoła Głów-
na Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza.

9. Sztompka P., (2002) Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wy-
dawnictwo Znak.

10. Warylewski J., (2007) Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, 
Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

11. Wojtyła K., (1999) Elementarz etyczny, Lublin: Towarzystwo Naukowe 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

12. Wronkowska S., (2005) Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, 
Poznań: Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi.

13. Wróbel W., (1993) Struktura normatywna przepisu prawa karnego, 
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, zeszyt 3.

14. Wróbel W., Zoll A., (2013) Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków: 
Wydawnictwo Znak.

15. Wrzosek-Konarska V., [w:] Wrzosek-Konarska V., (red.), (2016) Kodeks 
karny. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer. 

16. Zoll A., (1990) O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego, 
„Krakowskie Studia Prawnicze” nr 23.

tym jest odwieczne postrzeganie kontaktów seksualnych między bli-
skimi jako coś niepoprawnego, złego, temat tabu (Banasik 2011: 68). 
Przyczyną uzasadniającą funkcjonowanie artykułu 201 k.k. nie może 
być także chronienie rodziny celem zapewnienia jej prawidłowego 
funkcjonowania – stosunki seksualne w kręgu osób bliskich, choć 
społecznie naganne, nie mogą być postrzegane jako atak na dobro 
prawne w postaci rodziny, ponieważ prawnokarna ochrona w takim 
przypadku nie jest z punktu widzenia tej rodziny konieczna (Banasik 
2011: 69). Z punktu widzenia obecnego stanu nauki, uzasadnieniem 
dla kazirodztwa nie mogą być także względy ochrony zdrowia dziec-
ka poczętego w wyniku takich kontaktów seksualnych, podnoszone 
w tym zakresie odmienne poglądy o możliwym narażeniu zdrowia 
dziecka są nieliczne i w swych podstawach wątpliwe (Mozgawa 
2015: 5-6). Co więcej, już na długo przed badaniami naukowymi 
w tym zakresie kazirodztwo było czynem karalnym, natomiast gdy-
by względy eugeniczne były decydujące, na gruncie artykułu 201 
k.k. za niekaralne uznać należałoby czyny, których sprawca jest bez-
płodny, poddał się sterylizacji lub stosuje antykoncepcję (Mozgawa 
2015: 7). Przestępstwo kazirodztwa odróżnia się także od innych 
„typowych” czynów zabronionych związanych z ochroną moralności 
i obyczajności. O ile bowiem na gruncie takich czynów jak prezen-
tacja treści pornograficznych (artykuł 202 § 1 k.k.), nakłanianie do 
prostytucji czy sutenerstwo (artykuł 204 § 1 i 2 k.k.) bądź też wy-
kroczeń z rozdziału XVI kodeksu wykroczeń, ich karalność może być 
uzasadniana ochroną jednostki przed bezpośrednim wkroczeniem 
w zakres jej wolności od czynności gorszących, o tyle nie można 
tego samego powiedzieć o kazirodztwie, jako czynnościom z reguły 
nie eksponowanym społecznie. Czego więc wyrazem jest przestęp-
stwo z artykułu 201 k.k.? Niewątpliwie uznać to należy za przejaw 
paternalizmu państwa i to w jego mocnym wydaniu, polegającym 
na działaniu państwa w imieniu jednostki, zamiast działania jej 
samej, podczas gdy w zupełności jednostka ta może sama o sobie 
decydować (Budyń-Kulik 2012: 60, 65). Objęcie ścigania tego prze-
stępstwa z urzędu, a więc w imię zasady legalizmu, prokurator jest 
obowiązany wszcząć i przeprowadzić postępowanie w tym zakresie 
(artykuł 10 § 1 Kodeksu postępowania karnego), jest niezrozumiałe. 
Do 2014 roku widoczna na tym polu była rażąca niekonsekwencja 
i sprzeczność, gdyż przestępstwo zgwałcenia (artykuł 197 k.k.), cha-
rakteryzujące się dużo wyższą społeczną szkodliwością i krzywdą 
ofiary, było objęte ściganiem na wniosek pokrzywdzonego. W tym 
miejscu wrócić należy ponownie do roli, jaką w społeczeństwie 
pełnić ma i powinno prawo karne. Wśród przyczyn uzasadnia-
jących karanie określonych czynów wyróżnia się ochronę dobra 
prawnego, utwierdzanie postaw moralnych, rozładowywanie na-
pięć społecznych czy dyscyplinowanie społeczeństwa (Budyń-Kulik 
2012: 62). Przedmiotem zainteresowania prawa karnego powinny 
być co do zasady dobra prawne, w stosunku do których wyłączone 
jest jakiekolwiek nimi rozporządzanie – ich ochrona wynika bo-
wiem per se z ich roli i znaczenia w społeczeństwie (życie, zdrowie, 
własność itd.). Jak już wielokrotnie powyżej wskazywano, prawo 
to, choć oparte na pewnych kategoriach moralnych, w swej za-
sadniczej mierze jest od moralności niezależne. Demokratyczne 
państwo świeckie powinno być neutralne moralnie i pozostawiać 
społeczeństwu swobodny wybór wyznawania norm moralnych 
i nie powinno wkraczać w obszar, który dla tego państwa lub spo-
łeczności nie powinien być chroniony. 
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Private enforcement 
of the European Union competition law

Prawnoprywatne egzekwowanie 
reguł konkurencji w Unii Europejskiej

The aim of this article is to discuss the issue of private en-
forcement of competition law. It is becoming an increasingly im-
portant aspect of this area of law as it gives an opportunity to 
exercise the right to claim compensation for infringements of the 
European Union and corresponding national competition laws in 
order to ensure a proper functioning of the internal market for 
companies and consumers. The article outlines an evolution of 
this phenom enon; in particular, it serves as confirmation of the 
right to damages by the European Court of Justice that was fol-
lowed by consultations in the European Commission and an issu-
ance of numerous policy statements. The culminating point of this 
process is an enactment on the Directive’s 2014/104/EU on anti-
trust damages actions. The article puts an emphasis on Directive’s 
proposals that are aimed to facilitate and increase the significance 
of private enforcement at the national level. 

Keywords: private enforcement of competition law, European 
Union law, Directive 2014/104/EU.

Celem niniejszego artykułu jest omówienie zagadnienia egze-
kwowania reguł konkurencji na drodze prywatnoprawnej. Stano-
wi ono istotny aspekt prawa ochrony konkurencji, gdyż zapewnia 
możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu na-
ruszenia unijnych oraz krajowych reguł konkurencji, zapewniając 
tym samym prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego dla 
przedsiębiorców oraz konsumentów. Artykuł przedstawia stop-
niowy rozwój modelu prywatnoprawnego, w szczególności rolę 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który 
potwierdził możliwość dochodzenia roszczeń, a także działalność 
Komisji Europejskiej, dzięki której zostało wydanych wiele kluczo-
wych dokumentów. Prace nad rozwiązaniem tego zagadnienia 
zostały zwieńczone przyjęciem tzw. Dyrektywy odszkodowawczej 
2014/104/UE. W niniejszym artykule zostają przedstawione roz-
wiązania przyjęte w Dyrektywie, które mają na celu ułatwienie 
oraz zwiększenie znaczenia prywatnoprawnego dochodzenia rosz-
czeń na poziomie krajowym.

Słowa kluczowe: prywatnoprawne egzekwowanie reguł konkuren-
cji, prawo Unii Europejskiej, Dyrektywa 2014/104/UE.
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Introduction

Private enforcement is an aspect of competition law that has 
gained a lot of attention in recent years. It gives an opportunity 
to exercise the right to claim damages for harm resulting from in-
fringements of European Union and national competition laws. Ar-
ticles 101 and 102 of the Treaty on the Functioning of the European 
Union (2008, OJ C 115/47, hereafter referred to as TFEU) impose 
prohibitions on certain forms of anticompetitive market behaviour, 
such as restrictive agreements and the abuse of a dominant po-
sition. These prohibitions are nowadays mainly enforced through 
public enforcement carried out by the European Commission and 
the competition authorities of the Member States in accordance 
with Council Regulation No. 1/2003 of 16th December 2002 on im-
plementation of the rules on competition laid down in Articles 81 
and 82 of the Treaty (2003, OJ L1/1). The Treaty of Lisbon entered 
into force on 1st December 2009 and from this moment Articles 81 
and 82 TFUE became Articles 101 and 102 TFEU, remaining iden-
tical in substance. In national competition laws, there are corre-
sponding provisions that are applied in the same cases by national 
competition authorities or national courts in parallel to EU compe-
tition law when anticompetitive market behaviours may affect the 
trade between the Member States (Article 3 of Regulation 1/2003). 
Until recently, the enforcement of antitrust provisions by private 

parties (entrepreneurs or customers) before the national courts 
of the Member States was not the case in Europe as opposed to 
the United States where private enforcement has long been the 
central plank in the antitrust enforcement matrix. In Europe, anti-
trust prohibitions have been regularly invoked in private litigation 
as a defence (or ‘shield’), mainly in contractual disputes, but they 
are rarely used proactively (as a ‘sword’) to claim damages and an 
injunctive relief (Wils 2003). TFEU does not regulate the use of Ar-
ticles 101 and 102 as a ‘sword’. However, it should be pointed out 
that private complainants play an important role in the public en-
forcement of the abovementioned provisions. Under Article 7 of 
Regulation 1/2003, any natural or legal person, who can show a le-
gitimate interest, can lodge a complaint requesting the Commission 
to take action against an infringement of Articles 101 or 102 TFEU. 
If the complaint is rejected by the Commission, such a decision can 
be subjected to a judicial review. Nevertheless, this phenomenon 
is increasing in viability in the European Union as a consequence 
of judgments of the European Court of Justice, that underline the 
centrality of the right to private action as well as a result of the 
legislation (such as Regulation 1/2003) and numerous policy state-
ments issued by the European Parliament and the European Com-
mission so as to increase the number of damages actions at the 
national level (Jones 2004). These efforts have gathered momentum 
more recently with an enactment of Directive 2014/104/EU of The 
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European Parliament and of the Council of 26th November 2014 
on certain rules governing actions for damages under national law 
for infringements of the competition law provisions of the Member 
States and of the European Union (OJ L 349, 5.12.2014, hereafter 
referred to as the Directive). The aim of the Directive is to strength-
en and harmonise national procedures for private competition liti-
gation in order to facilitate and increase private enforcement in the 
Member States. The main objective is to provide full effectiveness 
of prohibitions under Articles 101 and 102 TFEU and national law 
systems, and also to ensure proper functioning of the internal mar-
ket for both – undertakings and consumers. 

Evolution of Private Enforcement in the EU competition 
law and the role of the European Court of Justice

Only relatively recently, in Courage v. Crehan case (Judgment 
of 20th September 2001 in Case C-453/99, Courage Ltd v Bernard 
Crehan, 2001 ECR I-06297), the Court confirmed the existence of 
the right to claim compensation for losses incurred as a result of 
infringements of Articles 101 or 102 TFEU. The Court stated that 
actions for damages before the national courts can make a signifi-
cant contribution to the maintenance of effective competition in the 
Community (section 27). The right to damages for competition in-
fringements was confirmed in the subsequent Manfredi judgement, 
stating that the right extends not only to the actual loss (damnum 
emergens), but also to any loss of profit (lucrum cessans), plus the 
payment of the interest (Judgment of 13th July 2006 in joined Cases 
C-295-298/04, Vincenzo Manfredi v Lloyd Adriatico Assicurazioni 
SpA, 2006 ECR I-6619, section 61). In the absence of harmonised  
EU law governing application of the right to damages, the rules 
and procedures for enforcing of such claims are determined by the 
Member States at the national level, bearing in mind that these  
domestic rules must comply with the principles of effectiveness and 
equivalence (Judgment of 20th September 2001 in Case C-453/99, 
Courage Ltd v Bernard Crehan, 2001 ECR I-06297, section 29). 

The role of the European Commission

In 2005, the European Commission issued a Green Paper on 
damages for breach of the EC antitrust rules (COM 2005, 672 fi-
nal, 19th December 2005) in order to identify the existing obsta-
cles and outline proposals for potential actions. The Commission 
emphasised the diversity between the Member States and a total 
underdevelopment with regard to actions for damages before the 
national courts. The reactions to this work were generally positive, 
however, some far-reaching proposals were criticised. As a conse-
quence, in 2008 the Commission issued a White Paper European 
Commission on damages actions for breach of the EC antitrust rules 
(COM 2008, 165 final, 02.04.2008), which sets out precise proposals 
to enable compensation for competition infringements. The Com-
mission stated that in line with the requirement set out by the Court 
of Justice that any victim of antitrust infringements must be able to 
exercise his right to compensation effectively, the issues addressed 
in the White Paper concern, in principle, all categories of victim, 
all types of breach of Articles [101 and 102 TFEU] and all sectors 
of the economy (section 3). The Green Paper and the White Paper 

received the qualified approval of the European Parliament and, on 
the basis of consultation on proposals included in the White Paper, 
the Commission prepared a draft Directive. In June 2013, the Com-
mission issued a package of measures to facilitate and encourage 
private actions at the national level. It included a proposal for a Di-
rective on damages actions (COM 2013, 404, 11.6.2013) as well as 
a communication from the Commission (C 2013, 3440, 11.6.2013) 
and a practical guide on the quantification of damages (SWD 2013, 
205, 11.6.2013.), and also a recommendation on collective redress 
2013/396/EU (OJ L 201/60, 26.7.2013), although all of them were 
non-binding and non-exhaustive.

Directive 2014/104/EU on antitrust damages actions

The above-mentioned efforts reached a climax more recently 
with an enactment of the Directive 2014/104/EU on antitrust dam-
ages actions. The Directive was formally signed into law on 26th No-
vember 2014 and published in the Official Journal of the EU on 5th 
December 2014. The main objective underpinning the Directive is 
to optimise the relationship between the public and the private en-
forcement regimes and to ensure that victims of anti-competitive 
behaviours can obtain compensation for the suffered harm.  

Nevertheless, the Directive is not aimed to achieve the com-
prehensive harmonisation of national rules and procedures for 
private enforcement among the Member States. As a result of 
its non-exhaustive nature, several problematic areas remain un-
touched by its provisions and the Member States are free to reg-
ulate some aspects of private enforcement that are not stipulated 
by the Directive and adapt them to their national law systems. It is 
emphasised that differences between national procedures for dam-
ages actions that are not subject to the process of harmonisation 
should be approved to the extent that enable them to be compliant 
with the EU law, case-law of the Court of Justice and the principles 
of effectiveness and equivalence (Niamh Dunne2014). It means that 
the right to compensation under the TFEU should not be excessively 
difficult or practically impossible to exercise or less favourable in 
comparison to similar actions in the national laws.

Proposals of the Directive

The Directive contains several proposals that are aimed at facil-
itating and increasing the significance of private enforcement of the 
EU and national competition law. First of all, it should provide the 
full effectiveness of Articles 101, 102 TFEU and national competition 
laws. It will reduce the differences between the Member States in 
terms of the rules governing actions for damages for infringements 
of competition law thus providing the legal certainty in this area. In 
Article 3, the Directive confirms the right to full compensation for 
the harm suffered that was established in Courage v. Crehan and 
Manfredi cases. This compensation covers the actual loss (damnum 
emergens) and the loss of profit (lucrum cessans), plus the payment 
of the interest from the time the harm occurred, until the moment 
when the compensation is paid. In the preamble, it is pointed out 
that this right is recognised for any natural or legal person, i.e. con-
sumers, companies and also public authorities. The directive does 
not regulate collective redress mechanisms for enforcement of 
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the claimant (the direct customer of the infringer) has passed on 
to its own customers (indirect customers) the entirety or part of 
an overcharge that result from the competition infringement. In 
such an event, the infringer has the possibility to reduce compen-
sation to direct customers by the amount they passed on to their 
indirect customers. Passing-on defence will be available, although 
the burden of proving the existence and scope of the overcharge 
will be on the defendant. Notwithstanding all that, it may be diffi-
cult for a consumer or a company, that suffered harm as indirect 
purchasers, to prove the extent of this harm. In order to ensure full 
compensation, the Directive establishes a rebuttable presumption 
that indirect customers suffered some level of overcharge harm 
when they are able to show prima facie that such passing-on has 
occurred. The Commission will issue guidelines for the courts in the 
Member States concerning estimation of the extent of passing on 
indirect purchaser cases. Apart from proving the harm suffered, it 
is necessary to quantify the extent of the harm in order to obtain 
the damages. It may require costly application of complex economic 
models. Therefore, in Article 17, the Directive establishes a rebut-
table presumption that harm has occurred as result of the cartel 
infringement. This presumption will undoubtedly facilitate the 
process of receiving compensation. Member States will determine 
their own rules regarding quantification of the harm that have to 
be compliant with principles of effectiveness and equivalence. Na-
tional courts are empowered to estimate the amount of harm if it is 
almost impossible or excessively difficult to quantify this precisely. 

Finally, chapter VI promotes consensual dispute resolution by 
suspension of the limitation periods during settlement discussion 
and establishing that non-settling co-infringers cannot recover con-
tribution from the settling infringer (Articles 18 and 19).

Implementation of the Directive

The Member States are obliged to implement the Directive 
into their national law systems by 27th December 2016. Several 
countries have already started or completed public consultations 
on implementation measures (http://ec.europa.eu/competition/
antitrust/actionsdamages/directive_en.html 2014). The process 
of implementation to the Polish competition law is also ongoing. 
The Government Legislation Centre published a draft preliminary 
paper of 7th March 2016 on its website (http://legislacja.rcl.gov.pl/
projekt/12283303 2016). According to this document, it is recom-
mendable to introduce a separate Act on actions for damages for 
infringements of the competition law provisions. There are provi-
sions that do not need to be implemented due to the existence 
of similar solutions in Polish Law. It will be necessary to introduce 
changes in the Polish Civil Code Act of 23rd April 1964 (Journal of 
Laws of 1964 no. 16 item 93 as amended), concerning limitation pe-
riod rules. In addition, the Act of 16th February 2007 on Competition 
and Consumer Protection (Journal of Laws of 2007 no. 50 item 331 
as amended) should be adopted in terms of the disclosure of docu-
ments possessed by competition authorities and consensual settle-
ment’s impact on competition authority’s decision imposing a fine. 
Implementation of this Directive is supposed to achieve a desired 
goal of increased importance of private mechanism in the enforce-
ment of EU and corresponding national competition laws. In the 

competition rules. Chapter II addresses an issue of disclosure of 
evidence between the parties (Articles 5-8). Its aim is to provide the 
parties with an easier access to evidence that is held exclusively by 
the opposing party or by third parties and consequently eliminate 
the asymmetry in access to evidence necessary to prove a claim or 
a defence. Upon a request of a party, the judge will order the dis-
closure, taking into account the requirements of necessity and pro-
portionality. The Directive establishes an exemption that leniency 
statements and settlement submissions to competition authorities 
are excluded from the disclosure. These procedures are important 
in public enforcement as they enable the competition authorities to 
detect the most serious infringements of competition law. The dis-
closure of this information deter companies from cooperation and 
pose a risk of their civil or criminal liability. What is more, the infor-
mation prepared by competition authorities during the proceedings 
is also exempt from the disclosure of evidence until the termination 
of the proceedings. The use of evidence obtained by the access to 
the file of a competition authority will be also limited. The national 
courts will impose penalties in order to avoid destruction of import-
ant evidence, an abusive use of information or a non-compliance 
with obligations of disclosure. Article 9 declares the binding effect 
of final infringement decisions reached by the national competi-
tion authorities or the review of national courts in other Member 
States, similarly to the current status of Commission infringement 
decisions. It will constitute a fool proof before the national courts 
where the infringement occurred, while before the courts of other 
Member States, it will be treated as at least prima facie evidence of 
the infringement. Article 10 establishes clearly the limitation period 
rules of minimum five years for damages actions, so that victims 
have sufficient time to claim damages. The limitation periods should 
not run until the moment that the victim becomes aware of the 
infringement, the harm caused thereby and the identity of the in-
fringer. This limitation period will be suspended or interrupted if the 
competition authority commences proceedings. It gives the possi-
bility for victims to wait with a decision until the moment when the 
public proceedings are finished. In addition, the victims will have 
at least one year to bring actions after the competition authority’s 
decision becomes final and binding. The Directive also provides for 
joint and several liability for the harm that was caused by joint be-
haviour of companies (Article 11). It means that any participant of 
the infringement will be liable towards the victims for the whole 
harm caused by the competition infringement with a reservation 
that there is a possibility to obtain a contribution from other infring-
ers for their share of responsibility. However, this provision will not 
apply to infringers that obtained immunity from fines as a result of 
their voluntary cooperation with the competition authority during 
an investigation in order to ensure the effectiveness of leniency pro-
grammes. The leniency applicants will be obliged to compensate 
only their direct and indirect costumers unless full compensation 
cannot be obtained from the remaining infringers. There is also 
an additional exception for small and medium-sized enterprises 
that can avoid joint and several liability if it this jeopardises their 
economic viability or their market share on the relevant market is 
below 5%. This exception does not apply if the company played 
a leadership role in the infringement or is a recidivist. Chapter IV 
addresses a controversial issue of the passing-on defence, where 
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then the proper assessment of its results will be beneficial for the 
further improvement of the competition culture in Europe. 

The sources of research and article funding are the author’s own 
resources.
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Polish Law, corresponding prohibitions of anticompetitive practices 
are established by Article 6 (prohibition of restrictive agreements) 
and Article 9 (prohibition of the abuse of a dominant position) of 
the Act of 16th February 2007 on Competition and Consumer Pro-
tection. 

Conclusion

This article considers the evolving role of private enforce-
ment within the framework of the overall system of competition 
law, in particular in light of the enactment of the long-anticipated 
Directive on antitrust damages actions. It also outlines the most 
important proposals for the enforcement of antitrust prohibitions 
that have to be implemented and adapted to the national law 
systems by the end of this year. The enforcement of Articles 101 
and 102 TFEU has undergone significant changes in the past few 
decades in both substantive and procedural terms. The role of 
private enforcement of the EU competition rules has been grow-
ing continually in importance as a consequence of judgments of 
the European Court of Justice and numerous policy statements 
issued the European Commission and recently by the enactment 
of Directive on antitrust damages actions. This Directive’s general 
aim is to strengthen and harmonise different rules and procedures 
for private damages actions across the various Member States. 
Summing up, it is also worth pointing out the negative aspects of 
the Directive that are presented in literature (Dunne). It is argued 
that the Directive will facilitate significantly the private enforce-
ment only with respect to victims of cartel infringements. It is 
believed that an emphasis on the issue of cartel action was placed 
not only in public, but also in private enforcement in the EU law. 
Other infringements of Articles 101 and 102 TFEU are subject to 
more regulatory consensual forms of enforcement, particular-
ly the commitment procedure under article 9 of the Regulation 
1/2003. Moreover, it is argued that the scope of the Directive is 
rather disappointing taking into account the effort and time that 
has so far been put into this reform. In many Member States, the 
private litigation is rapidly evolving and the implementation may 
require a reassessment of questions that have already been set-
tled. What is more, it is pointed out that the litigation seems to be 
facilitated only for the companies that are already eager to seek 
remedies imposed by the court. The Directive does not provide 
small and medium-sized companies or consumers with incentives 
to bring damages actions. Finally, this Directive scarcely address-
es issues that are crucial for claimant in the litigation, i.e. costs,  
funding and class actions. On the other hand, the positive aspects 
of private enforcement should also be taken into consideration. 
The Directive would finally optimise the interplay between private 
damages actions and public enforcement by the Commission and 
national competition authorities. Furthermore, it removes practi-
cal obstacles that were crucial in the process of receiving compen-
sation by all victims of competition infringements. It is applicable 
to all damages actions, either individual or collective, that are 
available in the Member States. The enactment of the Directive is 
a significant step toward improving effective private enforcement, 
but the implementation process is ongoing. Real changes will be 
visible only once the Directive is implemented across the EU and 
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Aspekty prawne imprez masowych w Polsce 
w świetle literatury przedmiotu

Legal aspects of mass events 
in Poland in light of subject literature 

The work aims to show the legal aspects of mass events in 
Poland. It focuses on issues, such as safety as the highest value 
as well as on the responsibilities of organizers and participants, 
including technical and organizational conditions of such events.

Keywords: mass events, security, responsibilities of the mass 
event organizer.

Niniejsze opracowanie ma na celu zaprezentowanie wybra-
nych aspektów prawnych związanych ze stroną organizacyjną im-
prez o charakterze masowym. Autorka szczególną uwagę zwraca 
na bezpieczeństwo jako wartość najwyższą, a także na obowiązki 
organiza torów i uczestników imprez masowych oraz na ich warunki 
tech niczno- organizacyjne. 

Słowa kluczowe: imprezy masowe, bezpieczeństwo, obowiązki             
i zadania organizatora imprezy masowej.ST
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Wstęp

„Impreza masowa to impreza sportowa, artystyczna lub rozryw-
kowa, na której liczba miejsc na stadionie, w innym obiekcie niebę-
dącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie 
imprezy masowej – nie mniej niż 1000, natomiast w hali sportowej 
lub innym budynku wynosi nie mniej niż 300” (http://www.gaze-
tapodatnika.pl/artykuly/impreza_masowa a_1071.htm 2016). Nie-
zbędnym warunkiem organizacji imprez masowych jest zapewnienie 
bezpieczeństwa poprzez zapewnienie uczestnikom miejsc siedzą-
cych. Przede wszystkim impreza tak musi być zorganizowana w od-
powiednim miejscu. Warto zauważyć, iż zwiększa się liczba firm, 
które organizują imprezy o charakterze masowym. Ważne jest, by 
podczas takiej imprezy istniało zabezpieczenie techniczne miejsca, 
gdzie odbywa się impreza. W mediach dosyć często słyszy się o wy-
padkach w takich sytuacjach, gdzie przyczyną najczęstszą jest stan 
techniczny budynków, a także nieodpowiednio dostosowane wyjścia 
ewakuacyjne. Celem niniejszej pracy jest przede wszystkim ukaza-
nie aspektów prawnych imprez masowych na podstawie literatury 
przedmiotu. Zostały tutaj ujęte kwestie związane z bezpieczeństwem 
imprez masowych, obowiązkami organizatora i uczestnika imprezy  
o charakterze masowym, a także ukazane warunki, jakie muszą być 
spełnione w celu przeprowadzenia imprezy tego typu.

Bezpieczeństwo i charakterystyka imprez masowych 
w odniesieniu do literatury przedmiotu 

Większość osób decyduje się na organizowanie imprez o cha-
rakterze masowym, ponieważ wielką popularnością cieszy się wi-
downia. Bezpieczeństwo ogólnie definiowane jest jako „stan nie-
zagrożenia” (http://www.sjp.pwn.pl 2016). Nieco rozbudowaną 
definicję prezentuje L. Korzeniowski, definiując  bezpieczeństwo 
jako „stan obiektywny, polegający  na braku zagrożenia, odczuwa-
ny subiektywnie przez jednostki lub grupy” (Korzeniowski 2000). 

Przywołana interpretacja wskazuje na możliwość rozpatrywania 
bezpieczeństwa w dwojaki sposób: stan obiektywny polega na 
zewnętrznym stosunku jednostki; stan indywidualny odczuwa-
ny przez człowieka odnosi się nie tylko do stanu zewnętrznego, 
lecz także do stanu psychicznego jednostki (Korzeniowski 2000). 
W kontekście psychologicznym bezpieczeństwo może być ukazane 
w trzech aspektach (Klamut 2012): potrzeby, wartości, poczucia. 
Bezpieczeństwo definiowane jest również jako wartość, w skład 
której wchodzą: pewność, że jest się bezpiecznym; harmonia; sta-
bilność, obejmująca trzy obszary – społeczny, relacji z innymi, we-
wnętrzny (Klamut 2012). Bezpieczeństwo w kontekście psycholo-
gicznym jest pojmowane jako poczucie. Poczucie bezpieczeństwa 
określić można jako stan, w którym jednostka doświadcza spokoju 
oraz braku zagrożeń i jest zadowolona z poziomu bezpieczeństwa 
ze względu na realizację wartości i zaspokajania potrzeb. Poziom 
poczucia bezpieczeństwa zależy zarówno od stanu psychicznego 
i otoczenia (Klamut 2012). W kontekście nauk o bezpieczeństwie 
pojęcie bezpieczeństwa odnosi się bardziej do bezpieczeństwa pu-
blicznego. Gałąź tę można podzielić na kryterium przedmiotowe  
i podmiotowe. Kryterium podmiotowe bezpieczeństwa wyróżnia 
bezpieczeństwo narodowe oraz bezpieczeństwo międzynarodowe 
(Klamut 2012). Kryterium przedmiotowe wyróżnia bezpieczeń-
stwo: polityczne, militarne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, 
ideologiczne, religijne, morskie, ekologiczne, zewnętrzne oraz we-
wnętrzne. E. Ura podaje, że bezpieczeństwo publiczne jest to „taki 
stan, w którym ogółowi obywateli indywidualnie nieoznaczonych, 
żyjących w państwie i społeczeństwie, nie grozi żadne niebezpie-
czeństwo, i to niezależnie od tego, jakie byłoby jego źródło” (Ura 
1974). W skład systemu bezpieczeństwa publicznego i ochrony 
w naszym kraju wchodzą: wymiar sprawiedliwości, czyli sądy i try-
bunały; prokuratura, służba więzienna; służby specjalne (Agencja 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro 
Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywia-
du Wojskowego); Policja; Biuro Ochrony Rządu; służby ratownictwa 
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i ochrony ludności; elementy systemu zarządzania kryzysowego; 
służby graniczne (Straż Graniczna, Służba Celna); Urząd do Spraw 
Cudzoziemców; podsystem ochrony informacji niejawnych; Inspek-
cja Transportu Drogowego; Państwowa Inspekcja Sanitarno-Epide-
miologiczna; Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Główny 
Inspektor Nadzoru Budowlanego; służby meteo- i hydrologiczne; 
służby kontrolne będące w dyspozycji poszczególnych resortów 
i wojewodów; służby bezpieczeństwa istniejące w niektórych, klu-
czowych dla bezpieczeństwa narodowego placówkach o charakterze 
naukowo-badawczym lub produkcyjnym; Straż Ochrony Kolei; straże 
gminne (Miejskie); Ochotnicza Straż Pożarna; prywatne instytucje 
ochrony osób i mienia (Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego 
RP 2013). 

Charakterystyka imprez masowych

Charakterystyka imprez masowych ukazana jest w Ustawie 
o imprezach masowych z dnia 20 marca 2009 roku. W artykule 3 
ustawodawca wskazuje klasyfikacje imprez masowych: impreza 
masowa artystyczno-rozrywkowa; masowa impreza sportowa ze 
wskazaniem meczu piłki nożnej jako osobnej kategorii takiej im-
prezy. Natomiast zgodnie z wykładnią imprezami masowymi nie 
są: imprezy organizowane w teatrach, operach, operetkach, filhar-
moniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach 
sztuki i podobnych obiektach; imprezy organizowane w szkołach 
i placówkach oświatowych, jeżeli impreza organizowana jest przez 
zarządzającego takim obiektem; imprezy organizowane w ramach 
współzawodnictwa sportowego, jeżeli uczestnikami są dzieci, mło-
dzież lub osoby niepełnosprawne; imprezy organizowane w ra-
mach sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej na 
terenie ogólnodostępnym, jeżeli impreza ma charakter nieodpłatny,  
a dostęp do niej jest powszechny; imprezy o charakterze zamknię-
tym organizowane przez pracodawców dla pracowników, pod 
warunkiem że rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu,  
w którym impreza ma się odbyć. Impreza kwalifikowana jest do 
imprez o zasięgu masowym jako masowa impreza artystyczno-roz-
rywkowa, jeżeli w przypadku odbywania się na stadionie lub innym 
podobnym obiekcie, który umożliwia przeprowadzanie imprezy 
masowej, liczba miejsc udostępnionych przez organizatora wyno-
si nie mniej niż 1 000. W przypadku odbywania się takiej imprezy 
w hali sportowej lub innym budynku liczba miejsc określonych przez 
organizatora wynosi nie mniej niż 500 (artykuł 3, Dz.U. z 2009 r. 
nr 62, poz. 504 ze zm.]. Ustawodawca definiuje masową imprezę 
sportową jako imprezę, której celem jest współzawodnictwo spor-
towe lub popularyzowanie kultury fizycznej. Jeżeli organizowana jest 
na stadionie lub podobnym obiekcie, warunkiem klasyfikacji takiej 
imprezy jako imprezy masowej jest liczba udostępnionych przez or-
ganizatora miejsc i wynosi ona nie mniej niż 1 000. Gdy odbywa się 
ona w hali sportowej lub innym budynku, minimalna liczba miejsc 
pozwalająca na taką klasyfikację to 300 (artykuł 3, Dz.U. z 2009 r. 
nr 62, poz. 504 ze zm.). Jak zaznaczono powyżej mecz piłki noż-
nej został wyodrębniony jako osobna kategoria masowej imprezy 
sportowej. Ma on charakter imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc 
udostępnionych przez organizatora wynosi nie mniej niż 1 000 (arty-
kuł 3, Dz.U. z 2009 r. nr 62, poz. 504 ze zm.). Ustawa wyszczególnia 
również pojęcie imprezy masowej podwyższonego ryzyka. Jest to 

impreza masowa, która ze względu na informacje o przewidywa-
nych zagrożeniach lub dotychczasowe doświadczenie zagrożona 
jest wystąpieniem aktów przemocy lub agresji (artykuł 3, Dz.U. 
z 2009 r. nr 62, poz. 504 ze zm.). Zgodnie z ustawą, pojęcie „bezpie-
czeństwo imprez masowych” zdefiniować można jako zapewnienie 
przez organizatora wymogów tejże ustawy w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, ochrony porządku publiczne-
go, zabezpieczenia medycznego oraz zapewnienia odpowiedniego 
stanu obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom in-
stalacjami i urządzeniami technicznymi. Obowiązki te muszą zostać 
spełnione w czasie trwania imprezy, to znaczy od chwili udostęp-
nienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy, aż do momentu 
opuszczenia tychże (artykuł 5, Dz.U. z 2009 r. nr 62, poz. 504 ze 
zm.). Osobą odpowiedzialną za zabezpieczenie imprezy masowej 
w czasie jej trwania jest jej organizator, jednak ustawa określa różne 
podmioty odpowiedzialne za zabezpieczenie takiej imprezy. Są nimi: 
wójt, burmistrz, prezydent miasta; wojewoda; Policja; Państwowa 
Straż Pożarna i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej; służby od-
powiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach 
kolejowych; ałużba zdrowia; w razie zaistnienia konieczności inne 
właściwe służby i organy (artykuł 5, Dz.U. z 2009 r. nr 62, poz. 504 
ze zm.). Niniejszy rozdział prezentuje klasyfikację imprez masowych, 
a także podmioty, które są odpowiedzialne za zabezpieczenie impre-
zy. Na podstawie ustawy zostały wyjaśnione takie pojęcia jak ma-
sowa impreza sportowa, a także impreza o podwyższonym ryzyku.

 
Obowiązki organizatora

 i uczestnika imprezy masowej

Podmiotem odpowiedzialnym za organizację imprez o charak-
terze masowym jest organizator. Organizator imprezy masowej jest 
osobą prawną, fizyczną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej (artykuł 3, Dz.U. z 2009 r. nr 62, poz. 504 ze 
zm.). Do obowiązków organizatora imprezy na podstawie ustawy 
należą: spełnienie wymogów określonych prawem (w szczególności 
prawo budowlane, przepisy sanitarne i dotyczące ochrony przeciw-
pożarowej); zapewnienie udziału służb porządkowych, informa-
cyjnych oraz wyznaczenie kierownika do spraw bezpieczeństwa, 
kierującego tymi służbami; zapewnienie zaplecza higieniczno-sa-
nitarnego; wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwia-
jących dojazd odpowiednim służbom; warunki do zorganizowania 
łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu 
imprezy masowej; zapewnienie wydzielonych pomieszczeń dla służb 
kierujących zabezpieczeniem imprezy; opracowanie i udostępnienie 
regulaminu obiektu lub terenu oraz regulaminu imprezy masowej; 
opracowanie i udostępnienie instrukcji postępowania w przypadku 
powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu 
i w czasie trwania imprezy. Organizator imprezy masowej może po-
nieść odpowiedzialność karną za naruszenie warunków organizacji 
imprezy masowej. Gdy impreza taka jest zorganizowana bez pozwo-
lenia lub niezgodnie z odpowiednimi warunkami, które znajdują się 
w zezwoleniu, grozi mu grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia 
wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat (Dz.U. z 2009 r. nr 62, 
poz. 504 ze zm.). Wśród obowiązków uczestników imprezy masowej 
możemy wyróżnić dwie sfery: nakazową oraz zakazową. Uczestnik 
imprezy masowej ma obowiązek zachowywać się w sposób nieza-
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grażający bezpieczeństwu innych osób, a także przestrzegać regula-
minu obiektu i regulaminu imprezy masowej (artykuł 8, Dz.U. z 2009 
r. nr 62, poz. 504 ze zm.). Uczestnik ma zakaz wnoszenia i posiadania 
na imprezie masowej: broni; innych niebezpiecznych przedmiotów; 
materiałów wybuchowych; wyrobów pirotechnicznych; materiałów 
pożarowo niebezpiecznych; napojów alkoholowych; środków odu-
rzających; substancji psychotropowych (artykuł 8, Dz.U. z 2009 r. 
nr 62, poz. 504 ze zm.). Niedostosowanie się do zakazu wnoszenia 
broni, innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybucho-
wych, wyrobów pirotechnicznych jest przestępstwem zagrożonym 
karą grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności od 
trzech miesięcy do pięciu lat (artykuł 59, Dz.U. z 2009 r. nr 62, poz. 
504 ze zm.). Za niewykonywanie poleceń porządkowych wydanych 
na postawie ustawy, regulaminu obiektu lub regulaminu imprezy 
masowej wydawanych przez służby porządkowe lub informacyjne, 
uczestnik imprezy podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł. 
Taka sama kara grozi uczestnikowi imprezy masowej, który prze-
bywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności (artykuł 54, 
Dz.U. z 2009 r. nr 62, poz. 504 ze zm.). Ustawa przewiduje także 
karę grzywny w takiej samej wysokości w przypadku niewykonania 
poleceń wydanych przez Policję lub Żandarmerię Wojskową. Posia-
danie lub wnoszenie na imprezę masową napojów alkoholowych 
wiąże się z karą ograniczenia wolności lub karą grzywny, także nie 
niższej niż 2 000 zł (artykuł 55-56, Dz.U. z 2009 r. nr 62, poz. 504 ze 
zm.). Ustawa przewiduje również odrębne sankcje dla kibiców, czyli 
uczestników masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki 
nożnej. Po pierwsze określone jest, że uczestnik takiej imprezy, który 
wdziera się na teren rozgrywania zawodów lub wbrew żądaniu oso-
by uprawnionej nie opuszcza takiego miejsca, zagrożony jest karą 
grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 
trzech (artykuł 60, Dz.U. z 2009 r. nr 62, poz. 504 ze zm.).  Określone 
jest także, że kibic, który rzuca przedmiot mogący stanowić zagroże-
nie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na 
terenie lub obiekcie, na którym odbywa się impreza, podlega karze 
grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Ta-
kiej samej karze podlega osoba, która narusza nietykalność cielesną 
służby porządkowej lub informacyjnej (artykuł 60, Dz.U. z 2009 r. nr 
62, poz. 504 ze zm.). Na podstawie ustawy można wywnioskować, 
iż ustawodawca zwrócił dużą uwagę na bezpieczeństwo imprez ma-
sowych, a w szczególności imprez sportowych, ponieważ na tego 
typu imprezach jest wiele sytuacji, które zagrażają bezpieczeństwu.

Wybrane aspekty techniczno-organizacyjne
 bezpieczeństwa imprez masowych

Ustawa także określa warunki techniczno-organizacyjne imprez 
masowych, które odnoszą się do rozgrywania meczów piłki nożnej. 
Warunki te w szczególności (katalog otwarty) dotyczą: rozwiązań 
technicznych, których celem jest umożliwienie kierowania przepły-
wem osób uczestniczących w meczach piłki nożnej oraz ich kontrolę; 
wprowadzenia identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej; Infra-
struktury stadionów, a w szczególności zintegrowanych stanowisk do-
wodzenia, sposobu rozmieszczenia kibiców, systemu kontroli wejść 
i wyjść, zaplecza parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych (arty-
kuł 17, Dz.U. z 2009 r. nr 62, poz. 504 ze zm.). Warunki te określone 
zostały w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie warunków bezpieczeń-
stwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą rozgrywać 
się mecze piłki nożnej (Dz.U. nr 121, poz. 820). W tym akcie prawnym 
określono, że stadiony, na których rozgrywane są mecze piłki nożnej 
muszą posiadać: urządzenia oraz elementy infrastruktury umożliwia-
jące kierowanie przepływem oraz kontrolę osób, które uczestniczą 
w takim meczu; systemy identyfikacji uczestników tych imprez; wy-
posażenie, które obejmuje zintegrowane stanowiska dowodzenia, 
sposób rozmieszczenia uczestników imprezy, system kontroli wejść 
i wyjść, zaplecze parkingowe oraz węzły komunikacyjne (Rozporzą-
dzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerw-
ca 2010 roku w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny 
spełniać stadiony, na których mogą rozgrywać się mecze piłki nożnej, 
Dz.U. nr 121, poz. 820). W rozporządzeniu przyjęto, że ciągi komuni-
kacyjne muszą zostać wyposażone w znaki bezpieczeństwa, których 
zadaniem jest ułatwienie przemieszczania się do miejsca oznaczone-
go na bilecie wstępu przed rozpoczęciem meczu oraz opuszczenie 
miejsca imprezy po jej zakończeniu. W omawianym akcie prawym 
przyjęto także, że organizacja ciągów komunikacyjnych ma zminima-
lizować możliwość wywołania przez uczestników imprezy zagrożenia 
dla zdrowia, życia, mienia, bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
Dodatkowo rozporządzenie wskazuje, iż w ciągach komunikacyjnych 
rozmieszczeni mają być przedstawiciele służby informacyjnej, których 
głównym zadaniem jest wskazywanie uczestnikom imprezy drogi do 
sektorów, wyjścia, obiektów gastronomicznych i handlowych, punk-
tów pomocy medycznej i sanitariatów. W rozporządzeniu wskazano 
także, że drogi ewakuacyjne muszą spełniać wymagania dotyczące 
dróg ewakuacyjnych w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie 
artykułu 7 ustępu 2. Prawa budowlanego, to jest (na chwilę obec-
ną) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. Dodatkowo wskazano, że organizator me-
czu piłki nożnej może, pod pewnymi warunkami, udostępnić miejsca 
stojące dla uczestników imprezy. Warunki określone w ustawie to: 
liczba miejsc stojących nie może stanowić więcej niż ¼ ogólnej liczby 
miejsc na stadionie; jedno miejsce siedzące może zostać zamienione 
na jedno miejsce stojące; proporcja pomiędzy ilością miejsc stoją-
cych dla kibiców gospodarzy do ilości takich miejsc dla kibiców gości 
wynosi 4:1. Organizator musi także zapewnić odseparowanie grup 
kibiców pozostających na miejscach stojących (Rozporządzenie Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 
roku w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać 
stadiony, na których mogą rozgrywać się mecze piłki nożnej, Dz.U. 
nr 121, poz. 820).

Podsumowanie

Warunek bezpieczeństwa przy organizacji imprezy masowej 
musi być spełniony, by dostać/otrzymać pozwolenie na przepro-
wadzenie tego rodzaju przedsięwzięcia. Na bezpieczeństwo mają 
wpływ przede wszystkim uczestnicy imprezy i sam organizator, 
którzy są odpowiedzialni za przestrzeganie regulacji prawnych. 
Najbardziej aktualnym aktem normatywnym regulującym kwestie 
imprez masowych w Polsce jest Ustawa o bezpieczeństwie imprez 
masowych z dnia 20 marca 2009 roku oraz rozporządzenia do przy-
wołanej ustawy.
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie warunków bezpieczeń-
stwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać 
się mecze piłki nożnej.

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie przekazywania informacji 
dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych.

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie zakresu instrukcji postę-
powania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego 
zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie szczegółowego trybu ustala-
nia szkód powstałych w związku z działaniami w miejscu i czasie 
trwania imprezy masowej oraz trybu występowania o wypłatę 
odszkodowań.

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku 
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia 
pod względem medycznym imprezy masowej.

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 roku 
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Uwarunkowania prawno-gospodarcze 
rozwoju handlu między Polską i Włochami

Conditions of legal and economic development 
of trade between Poland and Italy

Currently, trade qualifies as one of the most important sec-
tors of economy. In the modern global economy, it is consid-
ered to be a key factor in the economic growth of the country. 
It is thus an important factor in the development of the Polish 
econ omy. The aim of this paper is to show the conditions for the 
development of Polish trade with Italy. The paper presents the 
legal basis for trade in both these countries as well as a com-
parative analysis of the economic potential of Polish and Italian. 
In addition, we characterized the international competitiveness 
of Poland and Italy as well as the position of the surveyed coun-
tries in world trade. 

Keywords: trade, international economy, Poland, Italy.

Obecnie handel kwalifikuje się do jednych z najistotniej-
szych działów gospodarki. We współczesnej gospodarce świa-
towej uważany jest za kluczowy czynnik wzrostu gospodarczego 
kraju. Stanowi tym samym istotny czynnik rozwoju również pol-
skiej gospodarki. Celem niniejszej publikacji jest ukazanie uwa-
runkowań rozwoju handlu Polski z Włochami. Przedstawiono 
w artykule podstawy prawne handlu obu omawianych krajów, 
jak również dokonano analizy porównawczej potencjału gospo-
darczego Polski oraz Włoch. Dodatkowo scharakteryzowano 
konkurencyjność międzynarodową Polski i Włoch oraz pozycję 
badanych krajów w handlu światowym.

Słowa kluczowe: handel, gospodarka międzynarodowa, Polska, 
Włochy.
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Współpraca Polski oraz Włoch na przestrzeni ostatnich kilku-
dziesięciu lat uległa istotnym przeobrażeniom. Inaczej wyglądały 
uregulowania prawne w latach 80. oraz 90. XX wieku, a inaczej po 
2004 roku. Do roku 2004 obowiązywały dwustronne umowy po-
między krajami, do których zalicza się (http://isip.sejm.gov.pl 2016):

• umowę z roku 1985 zawartą pomiędzy między rządem PRL 
i rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójne-
go opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapo-
biegania uchylaniu się od opodatkowania;

• umowę między rządem PRL i rządem RW w sprawie popie-
rania i ochrony inwestycji z roku 1989;

• memorandum o współpracy na rzecz małych i średnich 
przedsiębiorstw, podpisane w grudniu 1999 roku przez Mi-
nistra Przemysłu, Handlu i Rzemiosła RW i Ministra Gospo-
darki RP.

Umowa między rządem PRL i rządem Republiki Włoskiej 
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podat-
ków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania 
z roku 1985 dotyczyła – niezależnie od sposobu poboru – podatków 
od dochodów, które pobiera się na rzecz każdego z omawianych kra-
jów bądź jego jednostek politycznych i administracyjnych lub władzy 
lokalnej1. Ponadto umowa ta miała również zastosowanie do wszyst-

1 Za podatki od dochodu, według umowy, traktuje się wszelkie podatki, 
które pobiera się od całego dochodu bądź od części dochodu, włączając 
jednocześnie podatki od zysku z przeniesieniem tytułu własności majątku 
ruchomego bądź nieruchomego, a także podatki od przyrostu majątku. Do 
podatków, których dotyczyła umowa zawarta pomiędzy Polską i Włochami, 
kwalifikował się w Polsce podatek dochodowy, podatek od wynagrodzeń, 

kich podatków tego samego lub zasadniczo podobnego rodzaju, któ-
re po podpisaniu umowy między Polską i Włochami były wprowa-
dzone przez każde państwo obok lub zamiast istniejących podatków 
wyszczególnionych powyżej. Właściwe władze Polski oraz Włoch 
informowały się wzajemnie o wszystkich istotnych zmianach, jakie 
zaszły w ich ustawodawstwach podatkowych (Artykuł 2 Umowy 
między rządem PRL a rządem Republiki Włoskiej w sprawie unika-
nia podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu 
i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania z 1985 roku, Dz.U. 
z 1989 roku nr 62, poz. 364). Umowa zawarta pomiędzy rządem 
PRL i rządem Republiki Włoskiej w sprawie popierania i ochrony 
inwestycji została podpisana w dniu 10 maja 1989 roku. Na jej pod-
stawie oba kraje zobowiązały się dążyć do stworzenia korzystnych 
warunków dla szerszej współpracy gospodarczej. Współpraca ta 
miała dotyczyć przede wszystkim dziedziny inwestycji kapitałowych 
dokonywanych poprzez inwestorów jednego kraju na terytorium 
drugiego. Ponadto państwa te popierały fakt, iż wzajemna ochrona 
tych inwestycji wpłynie pozytywnie na pobudzenie przedsiębiorczo-
ści, a także przyczyni się do rozwoju stosunków gospodarczych obu 
krajów (Artykuł 2 Umowy między rządem PRL a rządem RW w spra-
wie popierania i ochrony inwestycji z 1989 roku). Memorandum 
o współpracy na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podpisane 
w grudniu 1999 roku przez Ministra Przemysłu, Handlu i Rzemiosła 
RW i Ministra Gospodarki RP, dotyczyło przede wszystkim rozwoju 
małych oraz średnich przedsiębiorstw, rozwoju polityki regionalnej, 
wsparcia promocji nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach, 

podatek wyrównawczy oraz podatek rolny. Z kolei w przypadku Włoch był 
to podatek dochodowy od osób fizycznych (wł. l’imposta sul reddito delle 
persone fisiche), podatek dochodowy od osób prawnych (wł. l’imposta sul 
reddito delle persone giuridiche) oraz lokalny podatek dochodowy (wł. l’im-
posta locale sui redditi).
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badań i innowacji na rzecz podmiotów gospodarczych oraz finanso-
wego wsparcia przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl 2016). Z dniem 
wejścia Polski do Unii Europejskiej powyższe umowy przestały obo-
wiązywać. Po wejściu w życie Traktatu Akcesyjnego podpisanego 
w Atenach 16 kwietnia 2003 roku, a zatem po 1 maja 2004 roku, 
stała się ona członkiem UE, a w konsekwencji także unii celnej w ra-
mach UE, co miało istotny wpływ na warunki prawne handlu Pol-
ski z Włochami. Państwa należące do unii celnej, w tym przypadku 
Polska i Włochy, zrezygnowały ze stosowania ceł wzajemnych oraz 
innych para- i pozataryfowych ograniczeń w handlu wzajemnym. 
Ponadto uczestnictwo Polski i Włoch w unii celnej skutkuje stosowa-
niem przez nie wobec reszty świata takich samych stawek celnych 
pobieranych od towarów oraz prowadzeniem wspólnej, jednolitej 
dla całej UE polityki handlowej (http://europa.eua/pol/pdf/flipbo-
ok/pl/customs_pl.pdf 2016).

Analiza porównawcza potencjału 
gospodarczego Polski i Włoch 

 Zgodnie z obowiązującą Konstytucją, Polska jest państwem so-
cjalnym, niemniej prezentowany zarys koncepcji społecznej gospo-
darki rynkowej nie był dotychczas prostym odzwierciedleniem istnie-
jącej praktyki gospodarczej. W myśl koncepcji społecznej gospodarki 
rynkowej, polityka gospodarcza winna tworzyć z polityką socjalną 
spójną całość, która dodatkowo powinna być istotnym instrumenta-
rium rozwoju gospodarczego (http://europa.eua/pol/pdf/flipbook/
pl/customs_pl.pdf 2016). Polityka zagraniczna Polski opiera się na 
zasadach liberalnej ekonomii. W sferze handlu zagranicznego oraz 
międzynarodowych przepływu czynników produkcji największą uwa-
gę poświęca się kontynuowaniu procesu liberalizacji szeroko pojętej 
wymiany zagranicznej oraz pogłębianiu procesu integracji gospodar-
czej z Unią Europejską. Włochy, po zakończeniu II wojny światowej, 
wykonały znaczący gospodarczy skok. W 1951 roku dochód na osobę 
stanowił jedynie 36% dochodu przeciętnego Amerykanina, a pra-
wie połowa Włochów zatrudniona była w rolnictwie. Na przestrzeni 
ostatniego półwiecza Włosi dokonali dużych zmian w gospodarce. 
Z upływem czasu nastąpiła migracja ludności z biednego Południa do 
wysoko uprzemysłowionej Północy. Inwestowano przede wszystkim 
w edukację, kulturę, nowe technologie oraz w infrastrukturę, która 
dziś należy do najlepszych na świecie (http://www.kierunekwlochy.
pl/wlochy-trzecia-gospodarka-europy 2016). W 2011 roku Produkt 
Krajowy Brutto (dalej PKB) Włoch wyniósł 2,246 biliona dolarów, co 
czyni Włochy siódmą największą gospodarką świata. Według rankin-
gu prestiżowego „The Economist” Włochy zajmują ósme miejsce na 
świecie pod względem jakości życia mieszkańców. Natomiast włoska 
służba zdrowia pod względem jakości oceniana jest jako druga w Eu-
ropie. We Włoszech, podobnie jak w Polsce, występuje wiele bogactw 
naturalnych. W XX wieku wydobywano między innym węgiel. Obecnie 
kopalnie są zamykane. Po II wojnie światowej we Włoszech odkryto 
duże złoża ropy naftowej, a także gazu ziemnego. Ropa wydobywana 
jest głównie na Sycylii. Wiele bogactw naturalnych występuje także 
na Sardynii. Między innymi występują rudy żelaza, miedzi, cynku, oło-
wiu oraz siarki. Ma to olbrzymie znacznie dla przemysłu chemicznego. 
Włochy słynną są także z materiałów używanych w budownictwie. 
Wydobywa się tu kamienie, żwiry oraz piaski dla szeroko rozwiniętego 
przemysłu ceramicznego. Słynne są niezwykle drogie włoskie mar-

mury wydobywane w Alpach i Apeninach w środkowych Włoszech. 
Duże znaczenie we włoskim systemie energetycznym mają elektrow-
nie wodne. Zaspokajają one 15 procent krajowego zużycia energii. 
Z uwagi na przemysł samochodowy, stoczniowy oraz maszynowy, we 
Włoszech bardzo dobrze rozwinięte jest hutnictwo. Główne huty zlo-
kalizowane są przede wszystkim w miastach portowych z uwagi na 
łatwość dostawy surowców. Największe huty usytuowane są w Genui, 
Neapolu i Tarencie (http://www.kierunekwlochy.pl/wlochy-trzecia-
-gospodarka-europy 2016). We Włoszech bardzo dobrze rozwinięty 
jest przemysł, w szczególności samochodowy, stoczniowy oraz ma-
szynowy. Na północy zlokalizowane są fabryki maszyn oraz sprzętu 
AGD (Candy, Indesit, Ariston), a także fabryki zbrojeniowe, w których 
produkuje się śmigłowce wojskowe, wozy opancerzone, elektroniczne 
systemy obronne, jak również ciężkie rakiety. W przypadku przemysłu 
samochodowego produkowane są zarówno auta osobowe, sportowe 
(marki: Fiat, Alfa Romeo, Ferrari, Lancia, Maserati, Lamborghini), jak 
również ciężarowe oraz autobusy (Iveco). Główne centra projektowe, 
a także fabryki znajdują się na północy kraju – Turynie, Bolonii, Me-
diolanie, Genui, ale również w Rzymie, Florencji oraz okolicach Ne-
apolu. W pobliżu Turynu produkowane są małe samoloty, a w wielu 
miastach portowych znajdują się bardzo dobrze prosperujące stocz-
nie. Produkują one ekskluzywne, duże statki pasażerskie, kontene-
rowe, jak również liczne małe jachty oraz żaglówki (http://www.kie-
runekwlochy.pl/wlochy-trzecia-gospodarka-europy 2016). Słynne na 
cały świat są włoskie marki odzieżowe, jak Versace, Valentino, Fendi, 
Gucci, Prada, Cavalli, Sergio Rossi, Dolce&Gabbana, Benetton, Arma-
ni. Przemysł modowy zlokalizowany jest głównie w Mediolanie, lecz 
także w mniejszych miejscowościach: Lombardii, Piemontu, Veneto 
i Lazio. Włochy są ponadto największym producentem obuwia w Eu-
ropie. Buty powstają bardzo często w małych oraz średnich firmach, 
które są rozproszone po całym kraju. Bardzo istotną gałęzią włoskiego 
przemysłu jest branża spożywcza. Związane jest to z wielowiekową 
tradycją, a także licznymi zastrzeżonymi markami produktów regio-
nalnych z Włoch. Przetwórstwo żywności jest jedną z nielicznych ga-
łęzi przemysłu, która jest równomiernie rozłożona po całym kraju. Ze 
względu na uwarunkowania kulturowe oraz geograficzne, włoskie rol-
nictwo ma dogodne warunki rozwoju. Włosi eksportują na cały świat 
przede wszystkim makarony (Barilla), oliwę z oliwek (Monini), sery 
(Parmezan, Peccorino, Mozarella), wina (z każdego regionu Włoch, 
ale przede wszystkim z Toskanii, Abruzji, Piemontu, Veneto, Lombar-
dii) i słodycze (Fererro). Dodatkowo Włochy eksportują także duże 
ilości warzyw oraz owoców. W hodowlach w całym kraju znajduje się  
8 mln owiec oraz 17 mln trzody i bydła. Duże znacznie ma także 
połów ryb i owoców morza. Włoskie rolnictwo jest bardzo wysoko 
zmechanizowane, wydajne i konkurencyjne w porównaniu z innymi 
krajami (http://www.kierunekwlochy.pl/wlochy-trzecia-gospodar-
ka-europy 2016). Największą część PKB Włoch generują usługi. Naj-
ważniejsze gałęzie usług to: turystyka, handel, bankowość i finanse, 
transport, komunikacja oraz gastronomia. Turystyka generuje aż 12% 
PKB kraju, co jest wynikiem rzadko spotykanym. Duże znacznie tury-
styczne Włochy zawdzięczają geograficznemu położeniu, historii oraz 
kulturze. Włochy są piątym krajem na świecie pod względem liczby 
przybywających turystów. W celu zobrazowania struktury gospodarki 
Polski oraz Włoch w tabeli 1 przedstawiono strukturę generowania 
PKB w podziale na trzy sektory: rolnictwo, przemysł oraz usługi w obu 
krajach.
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Tabela 2. Podstawowe dane społeczno-gospodarcze Polski oraz Włoch 
w 2015 roku

Wyszczególnienie Polska Włochy

Powierzchnia (km2) 312 679 301 230

Liczba ludności (mln) 38,5 61,7

Zaludnienie (os/km2) 123 199

Jednostka monetarna PLN Euro

PKB w mld USD 534,6 2 071,31

PKB na 1 mieszkańca w USD 23 273 34 103

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.euro-dane.com.pl 
[15.12.2016].

Włochy należą do strefy euro. W Polsce, pomimo wejścia 
do Unii Europejskiej, nadal obowiązuje złoty. Polska ma w pla-
nach wprowadzić euro, aczkolwiek data ta nie jest dokładnie 
znana. Wartość PKB w 2015 roku w Polsce wynosiła 487,6 mld 
USD, z kolei we Włoszech była ona ponad czterokrotnie wyż-
sza, co świadczy o istotnej różnicy w poziomie rozwoju go-
spodarczego obu krajów. Włochy znacząco wyprzedzają Polskę 
także pod względem poziomu PKB per capita. We Włoszech 
w 2015 roku PKB na jednego mieszkańca był prawie trzy-
krotnie wyższy niż w Polsce, co świadczy o znacznie wyższym 
poziomie zamożności społeczeństwa włoskiego. Prowadzone 
polityki gospodarcze w Polsce oraz we Włoszech znajdowały 
swoje odzwierciedlenie w zmianach wartości podstawowych 
kategorii ekonomicznych obu państw. Analiza pojedynczych 
wskaźników makroekonomicznych nie daje pełnego obrazu 
stanu gospodarek, a ponadto utrudnia ocenę zmian sytuacji 
gospodarczej w czasie. Efektywniejszym sposobem analizy jest 
jednoczesne spojrzenie na kilka głównych mierników gospo-
darczych analizowanych krajów w okresie od 2000 do 2015 
roku, co ilustruje tabela 3. 

Tabela 1. Struktura gospodarcza Polski oraz Włoch w 2015 roku (w %)

Wyszczególnienie Polska Włochy

Rolnictwo 4,0 2,0

Przemysł 33,3 24,4

Usługi 62,7 73,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/fields/2012.html [12.12.2016].

Na podstawie danych zawartych w tabeli 1 należy zauważyć, 
że zarówno we Włoszech, jak i Polsce największą część PKB gene-
rują usługi. W Polsce generują one 62,7% PKB, z kolei we Włoszech 
aż 73,5%. W przeciwieństwie do Włoch, w Polsce dwukrotnie 
większą część w PKB generuje rolnictwo. W Polsce przemysł gene-
ruje 33,3% PKB, z kolei w przypadku Włoch – 24,4%. Warto dodać, 
że struktura sektorowa polskiej gospodarki ulega systematycznym 
przekształceniom. W strukturze tworzenia PKB w Polsce zmniejsza 
się udział sektora rolnictwa, a także sektora przemysłu, zaś wzrasta 
udział sektora usług, a przede wszystkim usług rynkowych. Sekto-
rowa struktura tworzenia PKB polskiej gospodarki stopniowo upo-
dabnia się więc do struktur krajów wysoko rozwiniętych gospodar-
czo, w tym Włoch (Misztal, Młynarzewska-Borowiec, Siek 2011). 
Gospodarki Polski oraz Włoch są zdecydowanie zróżnicowane pod 
względem liczby ludności, gęstości zaludnienia, a także z punktu 
widzenia absolutnych oraz względnych rozmiarów PKB. W tabeli 
2 zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące Polski oraz 
Włoch w 2015 roku.

Na podstawie danych zawartych w tabeli 2 należy zauważyć, 
że pod względem powierzchni Polska jest stosunkowo podobna do 
Włoch. Z kolei Włochy charakteryzują się znacznie wyższą liczbą 
ludności. W Polsce liczba ludności wynosi 38,5 mln, natomiast we 
Włoszech aż 61,7 mln. W konsekwencji we Włoszech gęstość za-
ludnienia wynosi 199 osób na kilometr kwadratowy, z kolei w Pol-
sce na jeden kilometr kwadratowy przypadają 123 osoby.

Tabela 3. Podstawowe kategorie makroekonomiczne w Polsce i we Włoszech w latach 2000-2015 (w %)

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Polska

Tempo wzrostu PKB 4,2 1,2 1,4 3,9 5,3 3,6 6,2 6,8 5,1 1,6 3,8 4,0 2,0 1,2 2,2 2,9

Stopa bezrobocia 16,0 17,3 19,4 19,8 19,9 17,9 13,9 9,6 7,1 8,1 9,7 9,7 10,1 10,6 9,9 9,5

Stopa inflacji 10,2 5,3 1,9 0,7 3,6 2,2 1,3 2,6 4,2 4,0 2,7 3,9 3,7 0,8 0,1 0,2

Saldo obrotów bieżących do PKB -6,0 -3,1 -2,8 -2,5 -5,3 -2,4 -3,8 -6,2 -6,6 -3,0 -3,9 -5,1 -5,0 -3,7 -1,3 -1,4

Dług publiczny do PKB 39,6 36,8 37,6 42,2 47,1 45,7 47,1 47,7 45,0 47,1 50,9 54,9 56,2 55,6 57,0 57,0

Włochy

Tempo wzrostu PKB 3,7 1,8 0,5 0,0 1,5 0,7 2,0 1,5 -1,3 -5,2 1,3 1,6 -2,9 -2,3 -0,5 -0,7

Stopa bezrobocia 10,5 9,3 8,6 8,4 8,0 7,7 6,8 6,1 6,7 7,8 8,4 8,4 10,7 11,9 12,6 12,9

Stopa inflacji 2,3 2,6 2,8 2,8 2,3 2,2 2,2 2,0 3,5 0,8 1,6 2,9 3,3 1,3 0,2 0,2

Saldo obrotów bieżących do PKB -0,5 -0,1 -0,4 -0,8 -0,3 -0,9 -1,5 -1,3 -2,9 -1,9 -3,4 -3,0 -0,3 -0,1 1,0 1,0

Dług publiczny do PKB 113,7 109,2 108,8 105,7 104,4 103,9 105,9 106,6 103,6 106,1 116,4 119,3 120,7 127,0 128,5 130,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i www.europa.eu.pl [19.12.2016].
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Konkurencyjność międzynarodowa Polski i Włoch

Jednym ze sposobów pomiaru międzynarodowej zdolności 
konkurencyjnej gospodarki są wskaźniki konkurencyjności oraz 
tworzone na ich podstawie przez renomowane instytucje ba-
dawcze rankingi konkurencyjności międzynarodowej. Rankingi 
te określane są jako zbiory informacji, które dotyczą określonych 
aspektów sytuacji społeczno-gospodarczych analizowanych kra-
jów. Ponadto są one agregowane przy wykorzystaniu subiektyw-
nych metod w celu uzyskania indeksów zbiorczych. Na ich podsta-
wie sporządzane są ostatecznie odpowiednie rankingi znane jako 
rankingi konkurencyjności międzynarodowej (Misala 2006). Wśród 
najważniejszych światowych ośrodków naukowych, które zajmu-
ją się badaniem konkurencyjności międzynarodowej gospodarek 
wymienia się Międzynarodowy Instytut Zarządzania Rozwojem 
(IMD)2. Tabela 4 przedstawia globalny ranking konkurencyjności 
IMD dla Polski i Włoch.

Tabela 4. Globalny ranking konkurencyjność IMD Polski i Włoch w la-
tach 2000-2015

Lata Polska Włochy

2000 38 32

2005 57 37

2010 32 40

2011 34 42

2012 34 40

2013 33 44

2014 36 46

2015 36 47

Źródło: https://www.worldcompetitiveness.com/OnLine/App/Index.
htm [20.12.2016].

Polska w rankingu konkurencyjności IMD w roku 2000 zaj-
mowała 38 miejsce, zaś pięć lat później 57 miejsce, które było 
jednym z ostatnich miejsc w rankingu spośród analizowanych 
dwóch krajów. W 2010 roku Polska zajmowała 32 pozycję, z kolei 
w roku 2015 już 36 miejsce. W przypadku Włoch należy zauważyć, 
że w roku 2000 zajmowały 32 pozycję w rankingu konkurencyjno-
ści IMD, natomiast od roku 2005 ich pozycja w rankingu pogarsza 
się. W roku 2015 zajmowały 47 pozycję na tle 60 państw. Obok 
rankingu IMD ważnym wskaźnikiem określającym zdolność kon-
kurencyjną gospodarki danego kraju na arenie międzynarodowej 
jest wskaźnik gospodarki opartej na wiedzy KEI (ang. Knowledge 

2 IMD – uwzględnia cztery grupy czynników konkurencyjności: wyniki ma-
kroekonomiczne (rozwój gospodarczy, handel międzynarodowy, inwesty-
cje zagraniczne, zatrudnienie, ceny), sprawność działania rządu (finanse 
publiczne, polityka fiskalna, instytucje, prawo gospodarcze, edukacja), 
sprawność działania przedsiębiorstw (wydajność, rynek pracy, finanse, za-
rządzanie, wpływ globalizacji), infrastrukturę (podstawowa, technologicz-
na, naukowa, zdrowia, środowisko naturalne, system wartości). Wskaźnik 
konkurencyjności publikowany przez IMD może przyjmować wartości od        
0 do 100, przy czym im większa wartość wskaźnika, tym większy stopień 
konkurencyjności gospodarki danego kraju. Na podstawie tych wartości 
określana jest pozycja danego kraju w rankingu IMD.

Z danych ujętych w tabeli 3 wynika, że w latach 2000-2015 
gospodarka Włoch wykazywała tendencję do pogarszania się pod-
stawowych wskaźników makroekonomicznych. Przejawiało się to 
m.in. wzrostem stopy inflacji, stopy bezrobocia oraz rozmiarów 
długu publicznego. Polsce w tym samym okresie odnotowywano 
znacznie wyższy wzrost PKB niż we Włoszech. Najwyższe tempo 
wzrostu PKB Polski odnotowano w 2007 roku, które wyniosło 
6,79%. Polska, jako jeden z nielicznych krajów Europy, nie zano-
towała spadku PKB w okresie 2000-2015. We Włoszech tempo 
wzrostu PKB w badanym okresie wahało się w granicach od około 
-5% do 3,5%, a począwszy od 2008 rozpoczęło się spowolnienie 
gospodarcze, związane kryzysem gospodarczym, które trwa do 
dnia dzisiejszego. Poziom inflacji w Polsce był raczej stabilny. Je-
dynie w roku 2000 inflacja wyniosła 10,2%. Rok później spadła 
o połowę do poziomu 5,3%. 

W pozostałych latach wzrost cen wynosił od 0,7% do 4,2% 
rocznie. Warto dodać, że inflacja w Polsce jest pod kontrolą NBP 
oraz Rady Polityki Pieniężnej. W przypadku Włoch poziom cen 
kształtował się również na stabilnym poziomie. Inflacja w latach 
2000-2007 oscylowała w granicach 2-2,8 %. W roku 2008 stopa 
inflacji wzrosła do 3,5%. W kolejnych latach poziom inflacji sys-
tematycznie spadał. W roku 2015 wyniósł on 0,2%. Inflacja we 
Włoszech, podobnie jak w innych krajach strefy euro, jest zależna 
od polityki Europejskiego Banku Centralnego. Bezrobocie w Pol-
sce jest nadal jednym z największych wyzwań polityki gospodar-
czej. Mimo dużej migracji zarobkowej, a także wielu lat przemian 
gospodarczych, Polsce nie udało się utrzymać poziomu bezrobo-
cia w przedziale 6-8%. W latach 2000-2006 poziom bezrobocia 
oscylował w granicach 13,9-19,1%. W kolejnych latach sytuacja 
nieco się poprawiła. Od 2007 roku poziom bezrobocia systema-
tycznie spadał. Od 2009 roku bezrobocie w Polsce ponownie 
zaczęło wzrastać do poziomu 10,6% w roku 2013. W przypadku 
Włoch w roku 2000 bezrobocie wynosiło 10,5%. Gospodarka roz-
wijała się i Włochy w kolejnych latach odnotowywały coraz niż-
szy wskaźnik bezrobocia. W roku 2007 we Włoszech bezrobocie 
wyniosło zaledwie 6,1%. Od roku 2008 bezrobocie we Włoszech 
zaczęło wzrastać. W roku 2015 bezrobocie wynosiło już 13,2%. 
Saldo obrotów bieżących jest łączną miarą rozliczeń gospodarki 
danego kraju z zagranicą. W przypadku Polski w latach 2000-
2015 saldo obrotów bieżących do PKB było ujemne i wahało się 
w granicach od -6,6% do -1,3% PKB. Utrzymujący się deficyt ob-
rotów bieżących do PKB oznacza, że państwo dokonało zakupu 
danych towarów i usług na kredyt u innych państw. 

W latach 2000-2013 saldo obrotów bieżących do PKB Włoch, 
podobnie jak w Polsce, było ujemne i wahało się w granicach 
od -3,4% do -0,1% PKB. W roku 2015 saldo obrotów bieżących 
w relacji do PKB było dodatnie i wyniosło 1%. Według unijne-
go kryterium relacji długu publicznego do PKB nie powinna ona 
przekroczyć 60%. W przypadku Polski kryterium to jest spełnio-
ne. W latach 2000-2015 relacja długu publicznego do PKB waha-
ła się w granicach od 36,8% do 57%. We Włoszech relacja dłu-
gu publicznego do PKB znacznie przekraczała unijne kryterium 
i kształtowała się w latach 2000-2015 w granicach od 103,9% 
do 130,2%. Można zatem stwierdzić, że Włochy, w przeciwień-
stwie do Polski, borykają się z poważnym problemem finansów 
publicznych.
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wo, w roku 2014 Włochy zajmowały 49. pozycję w rankingu GCI, 
z kolei Polska 42 na 139 krajów objętych badaniem. Świadczy to 
o zwiększeniu w Polsce potencjału technologicznego, jakości insty-
tucji oraz prowadzonej polityki gospodarczej. Wskaźnik swobody 
ekonomicznej IEF (ang. Index of Economic Freedom)5 zawiera in-
formacje dotyczące oceny ograniczeń, restrykcyjnych przepisów, 
a także zakresu stosowania przez władze państwa przymusu w sfe-
rze gospodarki. Dla Polski i Włoch w okresie 2000-2015 wartość 
wskaźnika przedstawia tabela 7. 

Tabela 7. Indeks swobody ekonomicznej w Polsce i Włoszech w latach 
2010-2015
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Polska

2010 63,2 55,0 46,0 74,9 46,8 62,2 61,5 78,1 87,5 60,0 60,0

2011 64,1 60,0 50,0 74,0 43,8 61,4 61,2 78,1 87,6 65,0 60,0

2012 64,2 60,0 53,0 74,4 40,3 61,4 61,3 79,1 87,1 65,0 60,0

2013 66,0 60,0 55,0 76,0 43,0 64,0 62,9 77,7 86,8 65,0 70,0

2014 67,0 60,0 54,8 76,1 43,2 70,1 60,4 77,8 87,8 70,0 70,0

2015 68,0 60,0 55,0 76,0 43,4 75,2 61,3 77,9 88,5 70,0 70,0

Włochy

2010 62,7 55,0 48,0 55,2 31,2 77,9 58,2 79,0 87,5 75,0 60,0

2011 60,3 50,0 43,0 55,4 28,6 77,3 44,4 82,1 87,6 75,0 60,0

2012 58,8 50,0 39,0 55,0 19,4 77,4 43,0 82,0 87,1 75,0 60,0

2013 60,6 50,0 39,0 55,5 25,3 76,9 52,0 80,2 86,8 80,0 60,0

2014 60,9 50,0 38,5 55,5 25,6 75,5 52,5 78,9 87,9 85,0 60,0

2015 61,2 50,0 39,0 55,5 25,9 77,2 52,5 79,4 87,1 85,0 60,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.heritage.org/
index/explore?view=by-region-country-year [20.12.2016].

Poziomy wskaźników swobody ekonomicznej w całym anali-
zowanym okresie były wyższe w Polsce niż we Włoszech. Polska 
wykazywała większy liberalizm w kategorii swobody handlu, poli-
tyki monetarnej oraz obciążeń fiskalnych. 

W przypadku Włoch były to: swoboda handlu, polityka mo-
netarna oraz inwestycje zagraniczne. Dodatkowo, wartości wskaź-
ników swobody ekonomicznej Polski oraz Włoch stopniowo wzra-
stały, co świadczyło o wzroście zliberalizowania gospodarek obu 
krajów, a tym samym o stopniowej poprawie ich konkurencyjności 
na arenie międzynarodowej.

5 Wskaźnik swobody ekonomicznej (Index of Economic Freedom) konstru-
owany jest prze Fundację Heritage. Optymalna wartość wskaźnika IEF wy-
nosi 100. Im wyższa jego wartość w skali 0-100 tym wyższy jest poziom tzw. 
swobody ekonomicznej. Kraje o wskaźniku IEF z przedziału 80-100 zalicza 
się do gospodarek liberalnych (ang. free), 70-79,9 do gospodarek raczej li-
beralnych (ang. mostly free), 60-69,9 do gospodarek umiarkowanie liberal-
nych (ang. moderately free), 50-59,9 do gospodarek raczej nieliberalnych 
(ang. mostly unfree) i 0-49,9 do gospodarek nieliberalnych (ang. repressed). 

Economic Index)3. Tabela 5 przedstawia pozycję Polski oraz Włoch 
w rankingu konkurencyjności według wskaźnika KEI.

Tabela 5. Wskaźnik gospodarki opartej na wiedzy (KEI) Polski oraz 
Włoch w latach 2000-2014

Lata Polska Włochy

2000 7,23 7,98

2005 6,86 7,48

2010 7,31 7,40

2011 7,20 6,85

2012 7,41 7,89

2013 7,63 8,54

2014 7,98 9,23

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.worldbank.org 
[20.12.2016].

Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, że Pol-
ska oraz Włochy według wskaźnika KEI są na zbliżonym poziome 
rozwoju technologicznego i na podobnym poziomie wykorzystują 
efektywnie wiedzę techniczną do rozwoju gospodarczego. W przy-
padku Polski wartość tego wskaźnika w latach 2000-2014 wynosiła 
od 7,23 do 7,98. Z kolei we Włoszech wynosił on w analizowanych 
latach od 6,85 do 9,23. Obok wskaźnika IMD oraz KEI kolejnym 
wskaźnikiem określającym konkurencyjność danego kraju na are-
nie międzynarodowej jest wskaźnik konkurencyjności rozwojowej 
GCI (ang. Growth Competitiveness Index)4. Tabela 6 ilustruje war-
tość wskaźnika GCI dla Polski oraz Włoch w latach 2000-2014. 

Tabela 6. Wskaźnik konkurencyjności rozwojowej GCI dla Polski oraz 
Włoch w latach 2000-2014

Lata
Polska Włochy

Pozycja Punkty Pozycja Punkty

2000-2001 41 3,98 26 4,11

2005-2006 51 4,00 47 4,21

2010-2011 39 4,51 48 4,37

2011-2012 41 4,46 43 4.43

2012-2013 42 4,46 49 4,41

2013-2014 42 4,46 49 4,41

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.weforum.org/
reports/global-competitiveness-report [20.12.2016].

W świetle powyższych danych należy zauważyć, że do 2010 
roku Włochy w rankingu konkurencyjności GCI zajmowały wyższą 
pozycję niż Polska. Po 2010 roku sytuacja zmieniła się. Przykłado-

3 KEI – wskaźniki gospodarki opartej na wiedzy (Knowledge Economy Index) 
określa, czy otoczenie jest w stanie wykorzystać efektywnie wiedzę tech-
niczną do rozwoju gospodarczego.
4 GCI – ocenia zdolność konkurencyjną gospodarek pod kątem potencjału 
technologicznego, jakości instytucji oraz prowadzonej polityki gospodar-
czej. Indeks GCI publikowany przez „World Economic Forum” może przy-
bierać wartości z przedziału od 1 do 7. Im wyższa wartość wskaźnika GCI 
tym wyższa konkurencyjność międzynarodowa gospodarki oraz na odwrót. 
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był prawie czterokrotnie wyższy. Eksport Włoch w roku 2009 wy-
nosił 540 mld USD, z kolei w roku 2013 spadł do 518 mld USD. Na-
tomiast import Włoch w roku 2009 wynosił 556 mld USD, a w roku 
2013 spadł do 477 mld USD. Udział handlu zagranicznego Włoch 
w handlu światowym w porównaniu do Polski był trzykrotnie wyższy 
i wynosił około ponad 3%.

 
Podsumowanie

Należy zauważyć, że w Polsce z roku na rok wzrasta zarówno 
eksport, jak i import, co jest oczywiście zjawiskiem pozytywnym. 
Niestety udział eksportu w handlu światowym kształtuje się na rela-
tywnie niskim poziomie. Taka sama sytuacja wyłania się w przypad-
ku udziału importu w handlu światowym. Jeśli chodzi o Włochy, to 
w porównaniu do Polski zarówno import, jak i eksport są kilkakrot-
nie wyższe. Udział eksportu w handlu światowym jest także prawie 
trzykrotnie wyższy niż w Polsce. Podobnie wygląda sytuacja udziału 
importu w handlu światowym. Pozycja Włoch w handlu światowym 
w porównaniu do Polski jest niewątpliwie wyższa. Polska powinna 
dążyć do wzmocnienia swojej pozycji w handlu światowym.

Źródłem finansowania badań i artykuły były środki własne autorek.
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Miejsce Polski i Włoch w handlu światowym

Zmiany konkurencyjności gospodarek Polski i Włoch znalazły 
odzwierciedlenie w kształtowaniu się ich pozycji w handlu świa-
towym. W latach 2000-2014 obserwowano dynamiczny rozwój 
handlu zagranicznego Polski. Z kolei Włochy charakteryzowały się  
w tym okresie stabilnym rozwojem handlu zagranicznego. Mimo 
pozytywnych zmian zachodzących w gospodarce Polski i dyna-
micznego rozwoju wymiany handlowej, można zauważyć wyraźną 
dysproporcję w zakresie pozycji obu krajów w wymianie światowej 
(zob. tabela 8).

Tabela 8. Handel zagraniczny Polski i Włoch w latach 2000-2014 (w mld 
USD oraz %)

Lata 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Polska

Eksport 32,0 89,0 168,0 156,0 187,0 183,0 202,0 203,0

Import 49,0 101,0 204,0 174,0 208,0 196,0 204,0 206,0

Saldo bilansu 
handlowego -17,0 -12,0 -36,0 -18,0 -21,0 -13,0 -12,0 -13,0

Udział eksportu 
w handlu 

światowym
1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1

Udział importu 
w handlu 

światowym
1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1

Włochy

Eksport 450,0 500,0 540,0 448,0 523,0 500,0 518,0 520,0

Import 510,0 560,0 556,0 484,0 557,0 586,0 477,0 487,9

Saldo bilansu 
handlowego -50,0 -60,0 -16,0 -36,0 -34,0 -86,0 41,0 42,0

Udział eksportu 
w handlu 

światowym
2,9 3,3 3,4 3,0 2,9 2,8 2,8 2,8

Udział importu 
w handlu 

światowym
3,0 3,0 3,5 3,2 3,1 3,2 2,6 2,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.mg.gov.pl/
Analizy+i+prognozy/Analizy+z+obszaru+handlu+zagranicznego [20.12.2016].

Na podstawie danych z tabeli 8 należy zauważyć, że w Pol-
sce eksport od roku 2000 wzrastał z poziomu 32 mld USD do 203 
mld USD w 2014 roku. W przypadku importu wahał się on od 
49 mld USD do 208 mld USD. Saldo bilansu handlowego Polski 
w analizowanych latach było ujemne. W roku 2009 deficyt han-
dlu zagranicznego Polski wyniósł 36 mld USD, z kolei w roku 2013 
zmniejszył się do 2 mld USD. Udział handlu zagranicznego Polski  
w handlu światowym w analizowanych latach wyniósł nieco ponad 
1%. W przypadku Włoch eksport oraz import w stosunku do Polski 
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Wyższy poziom CSR. Doskonalenie rozwiązań 
społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie 
branży kuriersko-ekspresowo-pocztowej 

Higher level of CSR - improvement of corporate social responsibility solutions 
on the example of the courier-express-parcel services (CEP) 

The article presents a concept of improving corporate social 
responsibility (CSR). The authors focused on the demonstration of 
advanced forms of CSR - CSR 2.0 - as an opportunity to improve the 
concept of businesses socially responsible. The idea of CSR 2.0 re-
fers to practices in the CEP (Courier-Express-Parcel) services, where 
the leaders apply the trend of modernizing the CSR activities in the 
context of the strategy and real actions, and create new value for 
society, environment and the economy. 

Keywords: CSR, CSR 2.0, sustainable logistics, advanced level of 
CSR, the Courier-Express-Parcel Services area.

Praca poświęcona została udoskonalaniu społecznej odpo-
wiedzialności biznesu (ang. CSR – Corporate Social Responsibility). 
Autorzy skupili się na przedstawieniu zaawansowanej formy CSR 
– CSR 2.0 - jako możliwości ulepszania koncepcji odpowiedzialnego 
biznesu. Ideę odniesiono do praktyk stosowanych w branży kurier-
sko-ekspresowo-pocztowej (KEP), wśród liderów której widoczny 
jest trend modernizowania aktywności CSR w kontekście strategii 
i realnych działań, a także tworzenia nowej wartości dla społeczeń-
stwa, środowiska i gospodarki. 

Słowa kluczowe: CSR, CSR 2.0, odpowiedzialna logistyka, zaawan-
sowany poziom CSR, branża kuriersko-ekspresowo-pocztowa (CEP).
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Branża kuriersko-ekspresowo-pocztowa (dalej KEP) to część 
areny logistycznej. Jest ona silnie narażona na zmiany dyktowa-
ne przez klientów indywidualnych korzystających z jej usług. Jest 
bowiem częścią platformy TSL (Transport-Spedycja-Logistyka), 
w której istotne są nie tylko relacje z przedsiębiorstwami, lecz 
także z poje dynczymi usługobiorcami (Turoń, Czech, Cieśla 2016).

KEP to także branża zdominowana przez zagranicznych lide-
rów, a więc konkurencyjna i nieustannie dążąca do doskonalenia 
swoich organizacji. Jednym z trendów, który w przypadku KEP za-
czyna nabierać coraz większego znaczenia, jest społeczna odpo-
wiedzialność biznesu. 

Obecnie, kiedy wiele przedsiębiorstw rynku TSL rozpoczyna 
dopiero swoją drogę „do odpowiedzialności”, wiodące przedsię-
biorstwa sektora KEP nie tylko weryfikują, lecz także ulepszają 
swoje dotychczasowe aktywności. Możemy zatem zaobserwować 
zarówno pojawiające się nowe strategie społecznej odpowiedzial-
ności, świadczące o ewolucji CSR do poziomu zaawansowanego, 
jak i nowatorskie rozwiązania wychodzące poza obszary sto-
sowanych dotąd dobrych praktyk CSR, czyli tak zwane tworzenie 
„nowej wartości”. 

Celem artykułu jest przedstawienie udoskonalonych działań 
społecznej odpowiedzialności w branży kuriersko-ekspresowo-
-pocztowej z punktu widzenia zaawansowanej idei, jaką jest CSR 
2.0. Autorzy nawiązali do ewolucji koncepcji odpowiedzialności 
organizacji, a także podjęli próbę stworzenia bazy określeń zwią-
zanych z udoskonaloną firmą CSR. Natomiast, odwołując się do 
dobrych praktyk branży KEP postarali się wskazać dobre praktyki 
zaawansowanego CSR. 

Ewolucja CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu nie stoi w miejscu. Wraz 
ze zmianą wymagań klientów i zmian narzucanych przez aktualne 
trendy rynkowe, CSR nie ogranicza się już tylko do szczytnej idei 
opartej w dużej mierze na planach lecz przechodzi w stadium za-
awansowane. Obecnie mówić można nie tylko o koncepcji podsta-
wowej CSR, lecz także o jego zaawansowanych formach. Istnieje 
wiele koncepcji, modeli i poglądów na społeczną odpowiedzialność 
biznesu. Jedną z możliwości jest „wyższy poziom CSR” zwany CSR 
2.0, który według niektórych ekspertów zmierza w stronę kolejnej 
ery – CSR 3.0. Jaka jest zatem różnica poszczególnych teorii? W. Vis-
ser, twórca koncepcji CSR 2.0, zauważył, że wiele przedsiębiorstw 
funkcjonuje na rynku według podobnego schematu (Visser 2011). 
Pierwszym krokiem w ich działalności jest czas chciwości i dążenia 
do maksymalizacji swoich zysków. Kolejno zaczynają one skupiać 
się na aspektach związanych z szeroko pojętą filantropią. Ta dzia-
łalność zwykle wskazuje im drogę dalszych działań, czyli skupieniu 
swoich aktywności wokół marketingu i wykorzystaniu społecznej 
odpowiedzialności biznesu jako jego narzędzia. Zastosowanie od-
powiedzialnego marketingu niesie za sobą konieczność spojrzenia 
na przedsiębiorstwo pod kątem systemowym, a więc odniesienia 
koncepcji zrównoważonego rozwoju do zarządzania organizacją. 
Jest to zatem kolejny z etapów. Podczas ery jego trwania firmy sku-
piają się na opracowaniu strategii swojej działalności w zakresie 
od powiedzialności społecznej (Stecko 2012). Tutaj także powstają 
pierwsze dobre praktyki przedsiębiorstw oraz raportowanie wdro-
żonych rozwiązań. Przedstawione powyżej cztery etapy działań skła-
dają się na tradycyjny model CSR określany jako CSR 1.0. Aby jednak 
mógł zaistnieć zaawansowany wymiar społecznej odpowiedzialności 
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– CSR 2.0, niezbędny jest kolejny etap działań zwany „erą odpowie-
dzialności” (Stecko 2012). Etapy kreowania CSR 2.0 w przedsiębior-
stwie zostały zaprezentowane na rysunku 1.

Rysunek 1. Etapy prowadzące do osiągnięcia zaawansowanej formy 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa – CSR 2.0

Źródło: opracowanie własne na podstawie Visser 2011.

Kluczowym hasłem CSR 2.0 jest pojęcie tworzenia warto-
ści. To właśnie dzięki niej przedsiębiorstwo jest w stanie realnie 
wpływać na szereg problemów ekonomiczno-społeczno-środo-
wiskowych (Visser 2011). Koncepcja oparta jest na pięciu kluczo-
wych założeniach przedstawianych jako DNA koncepcji CSR 2.0, 
do których zaliczane są aspekty, takie jak: budowanie więzi (ang. 
connectedness – C), skalowalność (ang. scalability – S), reagowa-
nie (ang. responsiveness – R), dwoistość (ang. duality – 2) oraz 
kolistość (ang. circularity – 0) (Visser 2011). Za budowanie więzi 
uznaje się tworzenie rzeczywistych relacji z interesariuszami przy 
dostrzeżeniu, że przedsiębiorstwo łączą z nimi nie tylko kwestie 
ekonomiczne, a możliwość współdziałania i wzajemnego tworzenia 
wartości (Stecko 2012). Istotne jest, aby współpracą prowadzącą 
do nawiązania dialogu obejmować jednak wszystkich interesa-
riuszy, a nie tylko akcjonariuszy danej organizacji (Visser 2010). 
Skalowalność odnosi się bezpośrednio do dobrych praktyk. Idea 
CSR 2.0 zakłada, że mają one być poszerzane do jak największej 
skali, a nie tylko ograniczać się do jednej, często lokalnej aktywno-
ści opartej tylko na celu, nie działaniu. Ponadto skalowalność ma 
ograniczyć działania związane z PR, a przenieść je na rzeczywiste 
problemy społeczno-ekonomiczno-gospodarcze. W przypadku tej 
cechy istotne jest też podejście do mediów społecznościowych, 
które zdaniem W. Vissera stanowią idealny sposób komuniko-
wania o społecznej odpowiedzialności i powinny stanowić na-
rzędzie CSR (Stecko 2012). Kolejnym ze składników CSR 2.0 jest 
reagowanie. Aspekt ten stanowi jeden z najbardziej trudnych do 
spełnienia przez przedsiębiorstwa, ponieważ odnosi się on do ich 
transparentności i podejmowania prób rozwiązywania globalnych 
problemów, często trudnych i niewygodnych dla dobrego imienia 
organizacji (Visser 2011). Pojęcie dwoistości w kontekście CSR 2.0 
związane jest z zakresem dobrych praktyk (Visser, Matten, Pohl, 

Tolhurst 2010). Idea polega na tym, aby podczas kreowania nowej 
wartości, aktywności były dopasowywane do danych realiów lo-
kalnych, gospodarki, prawa, uwarunkowań czy tradycji. Nie należy 
zatem stawiać swoich interesariuszy przed wyborem „albo-albo” 
i narzucać danych praktyk, wiedząc że sprawdziły się w innym 
miejscu. Warto zamiast tego stosować stwierdzenia „zarówno/i”, 
wprowadzając harmonię dobrych praktyk z poszanowaniem usta-
lonych lokalnie zasad (Visser 2010). Ostatnim czynnikiem DNA CSR 
2.0 jest kolistość. Pojęcie to wiąże się bezpośrednio z ekonomią 
okrężną, nazywaną też gospodarką okrężną czy ekonomią cyrku-
lacyjną. W takim podejściu należy skupić się na aspektach zrów-
noważonego rozwoju. Dane dobra czy praktyki mają być zrówno-
ważone od momentu ich zaprojektowania do samego końca. Takie 
działania nie tylko ograniczą zużycie zasobów naturalnych, lecz 
także pozytywnie wpłyną na kwestie społeczne m.in. na rozwój 
społeczności lokalnych (Visser 2010). Społeczna odpowiedzialność 
według modelu 2.0 różni się zatem od standardowego postrzega-
nia społecznej odpowiedzialności biznesu. Określenia, które zwią-
zane są z zaawansowaną formą CSR, zostały zaprezentowane za 
pomocy chmury wyrazów i przedstawione na rysunku 2.

Rysunek 2. Chmura określeń związanych z modelem CSR 2.0

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeglądu literatury.

 Na podstawie nowego modelu CSR zmieniło się także podej-
ście do proponowanych przez organizacje dobrych praktyk. Kon-
cepcja zakłada, by przede wszystkim praktyki przestały być tylko 
deklaracjami, a realnymi działaniami. Mają one wnieść nie tylko 
nową wartość i stanowić rozwiązanie problemu środowiskowego 
czy społeczne go, lecz także wdrażać wszelkiego rodzaju ulepszenia 
i innowacje społeczne. Zgodnie z założeniami CSR 2.0, CSR nie ma 
kojarzyć się z aspektami luksusowymi, opartymi na usługach dedy-
kowanym określonym grupom społecznym czy drogich produktach 
sygnowanych logiem fair trade. Praktyki CSR mają zatem być ogól-
nodostępne, oparte na ocenach (ratingi CSR), a nie nastawione 
tylko na indeksy CSR. Ponadto należy do nich zachęcać, ujawniać je 
w portalach społecznościowych oraz monitorować i weryfikować 
ich efektywność (Visser 2011).

CSR, CSR 2.0 czy CSR.3.0?
 
Zaawansowany poziom społecznej odpowiedzialności biznesu 

jest określany w różny sposób w zależności od modelu czy standardu, 
do którego nawiązuje. Niezależnie jednak od nomenklatury należy 
stwierdzić, że zwiększone zaangażowanie w zakresie CSR powinno 
wiązać się z weryfikacją dotychczasowych poczynań, próbą ich ulep-
szenia i tworzeniu nowych, coraz bardziej odpowiedzialnych działań 
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Do każdego z zaproponowanych przez firmę obszarów zdefinio-
wany jest cel oraz stosowane do jego osiągnięcia środki, które stają 
się jednocześnie dobrymi praktykami organizacji. Przykładem tego 
typu działania może być zobowiązanie do ograniczania emisji CO2 
i podjęte ku temu środki – stopniowe modernizowanie floty swoich 
pojazdów, tak aby docelowo były to pojazdy maksymalnie 5-letnie. 
Oprócz standardowych praktyk charakterystycznych dla przedsię-
biorstw transportowych, np. optymalizacji tras, przedsiębiorstwo 
angażuje się w rozwiązywanie globalnych problemów, wspierając od-
nawialne źródła energii m.in. kupując kredyty węglowe (https://www.
dpdgroupdrivingchange.com/pl/#drivingchange 2016). DPD w swoich 
aktywnościach skupia się także na tworzeniu nowej wartości dla spo-
łeczeństwa. Praktyki tworzone w ramach „przyjaznej logistyki miej-
skiej” mają pozytywnie wpłynąć na środowisko (redukcja zanieczysz-
czeń w centrach miast, zmniejszenie kongestii), ale przede wszystkim 
przynieść korzyść społeczną. W tym celu tworzone są punkty nada-
nia oraz odbioru paczek. Ponadto firma skupia się także na usłudze 
Predict, dzięki której można dogodnie zmieniać termin dostarczenia 
paczki. Wraz z rozwojem korzystania z możliwości, jakie jakie ta usługa 
daje, przedsiębiorstwo w coraz większym stopniu ograniczać będzie 
zjawisko pustych przebiegów (https://www.dpdgroupdrivingchange.
com/pl/#drivingchange 2016). Strategia DrivingChange to także ukłon 
w stronę interesariuszy. Zgodnie z założeniami CSR 2.0 firma buduje 
więź ze swoimi interesariuszami. Działania te dotyczą zarówno pra-
cowników firmy, jak i partnerów. W przypadku pracowników DPD Gro-
up inwestuje oraz motywuje do pracy, co przekłada się na 75 nagród 
w organizowanych wewnętrznych konkursach (https://www.dpdgro-
updrivingchange.com/pl/#drivingchange 2016). Strategia nie pomija 
także lokalnych społeczności. Współpraca przejawia się w różnoraki 
sposób i poza typowymi aktywnościami wspierających interesariu-
szy, obejmuje także angażowanie się w pomoc swoich pracowników 
czy stosowanie fundraisingu. Wyznaczone przez DPD cele potwierdza 
informacja o 5 000 pracownikach, którzy brali udział w projektach 
społecznych, oraz 300 organizacji, które otrzymały pomoc od grupy 
DPD (https://www.dpdgroupdrivingchange.com/pl/#drivingchange 
2016). Aspektem, który jest istotny z punktu widzenia CSR 2.0, a nie 
w pełni wykorzystywanym przez DPD Group, jest aktywność w me-
diach społecznościowych. Działalność ta jest z kolei atutem kolejnego 
z liderów branży KEP – przedsiębiorstwa DHL. Firma skupia się na 
ciągłym kontakcie i prowadzeniu dialogu ze swoimi interesariuszami 
poprzez fanpage Living Responsibility na portalu Facebook (https://
www.facebook.com/LivingResponsibility/ 2016). Ponadto informacje 
zamieszcza w specjalnie przygotowanych newsletterach, co potwier-
dza chęć budowania więzi z interesariuszami i doskonale wpisuje się 
w strategię CSR 2.0. DHL Group prowadzi bardzo rozległą działalność 
w zakresie dobrych praktyk i działań prośrodowiskowych. To właśnie 
aktywności przedsiębiorstwa są nagradzane i wysoko oceniane w ran-
kingach zarówno CSR, jak i praktyk w zakresie zielonej logistyki. Nie 
jest to jedna płaszczyzna wyróżniająca firmę pod kątem społecznej 
odpowiedzialności. Oprócz monitorowanej i ulepszanej strategii CSR 
oraz raportowania swoich działań, firma stawia na tworzenie nowej 
wartości, mającej na celu skłonienie sektora TSL do działania w za-
kresie odpowiedzialnej logistyki. Zgodnie z założeniem grupa DHL 
opublikowała raport Fair and responsible logistics. A DHL perspective 
on how to create lasting competitive advantage. Został on opraco-
wany w celu przyśpieszenia wdrożenia koncepcji zrównoważonego 

(nowa wartość -> CSR 2.0). Zdaniem ekspertów następnym krokiem 
rozwoju CSR ma stać się poziom 3.0. W zależności od źródeł, eksperci 
podają, że koncepcja 3.0 bazować ma na systemowym podejściu do 
społecznej odpowiedzialności i włączeniu w jego działania krajowe-
go prawa, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego (https://www.
uschamberfoundation.org/blog/post/csr-30-capitalism-twist-networ-
ked-value/31539 2016). Cechy, które mają kojarzyć się z ideą CSR 3.0, 
zostały zaprezentowane na rysunku 3. 

Rysunek 3. Cechy koncepcji CSR 3.0

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeglądu literatury.

Zaawansowany CSR w praktyce 
na przykładzie branży KEP

Działania na rzecz społecznej odpowiedzialności w branży TSL 
(Transport-Spedycja-Logistyka) są szczególnie widoczne u opera-
torów sektora KEP (Kuriersko-Eskpresowo-Pocztowego). Wiodący, 
zagraniczni liderzy branży wykazują duże zainteresowanie tematy-
ką CSR. Zainteresowanie to nie ogranicza się tylko do tradycyjne-
go spojrzenia na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR 1.0). 
Najwięksi gracze KEP nie tylko zauważyli możliwości zastosowa-
nia zaawansowanego poziomu CSR, lecz także rozpoczęli szereg 
działań zgodnych z kolejnym stadium odpowiedzialności – CSR 
2.0. Zaawansowany poziom społecznej odpowiedzialności bizne-
su w sektorze KEP przejawia się zarówno w strategiach, dobrych 
praktykach przedsiębiorstw, jak i tworzeniu trendów. Przykładem 
opracowania nowoczesnej strategii CSR jest propozycja DPD Gro-
up – strategia DrivingChange. W ogłoszonej w lutym 2016 roku 
strategii, firma skupia się czterech kluczowych dla profilu swojej 
działalności obszarach. Należą do nich zobowiązania zatytułowane 
następująco (https://www.dpdgroupdrivingchange.com/pl/#dri-
vingchange 2016):

• Neutralni dla środowiska;
• Przyjazna logistyka miejska;
• Innowacyjna przedsiębiorczość;
• Bliżej społeczności. 
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działań nie tylko w zakresie tworzenia kolejnych dobrych praktyk, 
lecz także wielu ulepszeń oraz innowacji społecznych określanych 
jako kreowanie nowej wartości. Arena usług kuriersko-ekspresowo-
-pocztowych to rynek interesujący dla inwestorów. Wartość branży 
KEP w Polsce jest w fazie ciągłego rozwoju. Przychody z usług ofe-
rowanych przez sektor w 2015 roku szacuje się na ok. 6 mld zł i za-
kłada się, że będą one stopniowo pomnażane każdego roku (Kawa 
2016). Z uwagi na dużą konkurencyjność, także i doskonalenie bę-
dzie odgrywało kluczową rolę, by sprostać wymaganiom klientów. 
Odnosząc się do przykładów zastosowania CSR przez liderów branży 
KEP, można stwierdzić, że podstawowy wymiar społecznej odpowie-
dzialności to już przeszłość. Aby zatem rywalizować z najlepszymi, 
należy skupić się na jej zaawansowanym poziomie. Warto jednak pa-
miętać, że ma być to praktyka zastosowana nie tylko w odniesieniu 
do strategii, lecz przede wszystkim do realnych działań. Wówczas 
aktywności liderów branży KEP mogą stanowić przykład dla pozo-
stałych przedsiębiorstw, nie tylko rynku TSL, lecz i pozostałych, któ-
re są na początku drogi do doskonalenia swojego biznesu poprzez 
odpowiedzialność. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorów.
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rozwoju w branży TSL, co kolejny raz wskazuje na zaawansowany 
poziom CSR organizacji. W publikacji przedsiębiorstwo skupiło się na 
wyszczególnieniu 15 możliwości zastosowania koncepcji społecznej 
odpowiedzialności biznesu. DHL skupia się na trendach, których ce-
lem jest wprowadzenie działań związanych z ekonomią cyrkulacyjną, 
zwiększeniem dostępności usług transportowych, a także osiągnięcia 
odpowiedzialnego handlu oraz produkcji. Zgodnie z raportem zamia-
ny te są możliwe poprzez odpowiednie zarządzanie globalne, relacje 
z interesariuszami i zdanie sobie sprawy z wpływu, jaki przedsiębior-
stwa logistyczne mają na społeczeństwo, gospodarkę oraz środowisko 
(http://www.dhl.com.pl/content/dam/downloads/g0/about_us/logi-
stics_insights/dhl_trendreport_fairresp.pdf 2016). DHL podaje także 
przykłady dobrych praktyk. Stawiając na ekonomię okrężną, przewi-
duje się zastosowanie pojazdów z tzw. „elastycznym wnętrzem”. Tego 
typu rozwiązanie ma na celu dopasowanie przestrzeni ładunkowej, 
które podzielona jest na dwie części: z przesyłkami do doręczenia oraz 
z miejscem na składowanie surowców wtórnych. Rozmiar poszczegól-
nych części ma zmieniać się podczas dostawy, tak aby w pełni wyko-
rzystać przestrzeń ładunkową zarówno podczas doręczania przesyłek, 
jak i powrotu do bazy. DHL tworzy więc nową wartość, rozwiązania, 
które mają być odpowiedzią na globalne problemy. Kolejnym z nich 
są możliwości związane z opakowaniami. Tutaj kluczowe jest nie tylko 
wykorzystywanie biodegradowalnych materiałów, lecz także zmiana 
podejścia do nich. Nowoczesne materiały będą mogły być kompo-
stowane w ogrodzie. Innym z rozwiązań jest stosowanie wielorazo-
wych opakowań, które po doręczeniu klienci oddawać będą kuriero-
wi (http://www.dhl.com.pl/content/dam/downloads/g0/about_us/
logistics_insights/dhl_trendreport_fairresp.pdf 2016). Innym z dzia-
łań jest skłanianie do tworzenia odpowiedzialnej produkcji i handlu, 
w którym operatorzy logistyczni powinni dzielić się swoją wiedzą, aby 
minimalizować obszary ryzyka i dążyć do zwiększenia swojej transpa-
rentności (http://www.dhl.com.pl/content/dam/downloads/g0/abo-
ut_us/logistics_insights/dhl_trendreport_fairresp.pdf 2016). DHL nie 
pozostaje tylko w sferze przyszłościowych trendów, lecz sam wprowa-
dza nową, ulepszoną wartość, która przejawia się m.in. w udogod-
nieniach dla klientów. Jednym z rozwiązań jest wprowadzanie auto-
matów Parcelstation, czyli automatów służących do odbioru paczek, 
które oprócz stolicy zostają uruchamiane także na terenie Krakowa, 
Poznania oraz Wrocławia. W przyszłości, wraz z rozwojem projektu, 
automaty pojawiać się będą także w pozostałych miastach w Polsce 
(Top Logistyk 2016). Inną z możliwości jest wskazanie na nieustanne 
dopasowywanie się przedsiębiorstwa do wydarzeń w kraju. Podczas 
warszawskiego szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży w Kra-
kowie, w związku z zamknięciem wielu ulic i wzmożonych kongestii, 
firma dostarczała przesyłki listowe za pomocą specjalnie przystoso-
wanych rowerów E-trike, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich 
klientów (http://www.logistyczny.com/aktualnosci/nowosci-dla-tsl/
item/1973-dhl-na-rowerach 2016).

Podsumowanie

Nurt społecznej odpowiedzialności biznesu nieustannie się 
zmienia. Koncepcja poprzez ciągłe doskonalenie ewoluuje do za-
awansowanych poziomów, stwarzając nowe możliwości do wdro-
żenia dla zainteresowanych tematyką CSR organizacji. Rozwiązania 
takie jak CSR 2.0, a wkrótce i CSR 3.0, wyznaczają kierunki dalszych 
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funkcjonujących w Polsce. Można sformułować tezę, iż każda orga-
nizacja ma swoje specyficzne podejście, problemy i dylematy przy 
wypełnianiu społecznej odpowiedzialności. 

Pojęcie społecznej odpowiedzialności 
(zasady, teorie, definicja)

Bezpośrednimi i zarazem podstawowymi czynnikami kształtują-
cymi koncepcję społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw były 
dwie zasady (Frederick, Davis, Post 1988): 

• miłosierdzia – która głosiła, iż bogatsi, bardziej majętni 
członkowie społeczeństwa powinni otoczyć opieką bied-
niejszych i będących w potrzebie;

• włodarstwa – wywodząca się z Pisma Świętego, która mówi, 
że przedsiębiorcy i zamożni ludzie powinni uważać siebie 
wyłącznie za włodarzy, opiekunów majątku powierzonego 
im przez resztę społeczeństwa.

Powyższe zasady stały się podstawą koncepcji A. Carne-
gie’a (Carnegie 1889). Zachęcał on właścicieli majątków (służąc jed-
nocześnie dobrym przykładem), by nie zapominali o ich moralnym 
obowiązku wobec społeczeństwa. Pomoc ta była szczególnie ważna 
w czasach, kiedy małe i średnie przedsiębiorstwa zostały wyparte 
przez duże imperia przemysłowe, często nadużywające swojej po-
zycji. Do powstania i ukształtowania społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw (dalej SOP) istotnie przyczyniły się również dwie 
teorie (Rojek-Nowosielska, Szczepaniak 2003):

1. Agencji – określająca sytuację, w której osoba lub grupa 
osób (tzw. agent) ma do zrealizowania zobowiązania wo-
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W artykule opisano pojęcie społecznej odpowiedzialności (jej 
powstanie, teorie i zasady). Zaprezentowano dylematy środowisk 
ekonomicznych w zakresie społecznej odpowiedzialności organiza-
cji. Przedstawiono społeczne aspekty działalności organizacji przed 
transformacją systemową w Polsce oraz w czasie transformacji. 
Podjęto próbę prezentacji społecznej odpowiedzialności: przedsię-
biorstw rodzinnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz uczelni 
wyższych. Wskazano możliwość dopracowania modelu społecznej 
odpowiedzialności organizacji.
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Zwiększająca się świadomość faktu, że organizacje muszą od-
grywać aktywną rolę społeczną, między innymi przez respektowanie 
potrzeb i sugestii swoich interesariuszy, spowodowała zainteresowa-
nie koncepcją społecznej odpowiedzialności. Wiąże się ona z two-
rzeniem, podtrzymywaniem i świadomym kształtowaniem trwałych 
relacji ze wszystkimi grupami bezpośrednio i pośrednio zaintereso-
wanymi funkcjonowaniem organizacji. Podstawową siłą napędową 
rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności są duże przedsię-
biorstwa, zwłaszcza korporacje ponadnarodowe, które wyznaczają 
kształt odpowiedzialnego biznesu. Słabą aktywność pod tym wzglę-
dem wykazują małe przedsiębiorstwa. Dlatego zasadne i konieczne 
są dyskusje nad możliwościami realizacji zasad i instrumentarium 
koncepcji społecznej odpowiedzialności. Sprawnie działające przed-
siębiorstwa są podstawą prawidłowego funkcjonowania państwa. 
Znaczną część dochodów państwo czerpie z podatku dochodowe-
go od osób fizycznych i prawnych prowadzących różnego rodzaju 
działalność gospodarczą. Uzyskane pieniądze wydatkuje, spełniając 
swoje obowiązki względem społeczeństwa, na przykład zapewniając 
opiekę zdrowotną, socjalną, bezpieczeństwo, a także budowę infra-
struktury, która bezpośrednio wpływa na rozwój przedsiębiorstw. 
Bez dobrych dróg, wodociągów, sprawnie działającego systemu 
energetycznego, żadna firma w XXI wieku nie powstanie, a już na 
pewno nie będzie się rozwijać. Mając na względzie tę zależność, 
państwo powinno ułatwiać osobom fizycznym zakładanie małych 
i średnich firm, bo to od nich w dużym stopniu zależy stopień bezro-
bocia i wysokość budżetu państwa. Celem artykułu jest prezentacja 
problematyki społecznej odpowiedzialności w różnych organizacjach 
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tów własnej produkcji, a dążeniami interesariuszy do pełni praw 
socjalnych obywateli. Ten dylemat rozwiązywał socjalizm, który „ce-
nił normatywnie pełne zatrudnienie i egalitaryzm płac w globalnej 
ekonomice niedoborów i ’szewskiej pasji’ konsumentów” (Doktór 
2005). Dylematy ekonomistów to nie tylko spór między neolibera łami                         
i zwolennikami socjalistycznego etatyzmu gospodarczego, lecz przede 
przede wszystkim mnogość alternatywnych punktów widzenia, któ-
rych wspólnym mianownikiem jest wybór racjonalności według:

• dyrektywy gospodarowania – skrajne minimalizowanie kosz-
tów (osobowych i socjalnych) i maksymalizacja przychodów 
kapitałowych, czy

• dyrektywy równowagi pomiędzy kalkulacją ekonomiczną a ra-
cjonalnością opartą o sprawiedliwość.

W 1993 roku M. Friedman stwierdził, że „istnieje jeden jedyny 
rodzaj społecznej odpowiedzialności ze strony świata biznesu – wy-
korzystywać swe zasoby i podejmować działalność w celu zwiększenia 
swych zysków na tyle, na ile pozwalają reguły gry (...) i przyjmować 
otwartą i wolną konkurencję bez podstępów i oszustw” (Friedman 
1993: 127-128). Taka propozycja pozwala jednoznacznie ustalić po-
dział społecznej odpowiedzialności pomiędzy społeczeństwo, rząd 
i biznes. Widoczna tu jest zasada trójpartnerstwa w dialogu społecz-
nym między rządem, pracodawcami i związkami zawodowymi w sys-
temie zbiorowych stosunków pracy.

Społeczne aspekty działalności organizacji 
przed transformacją systemową w Polsce

Dopiero w czasie transformacji systemowej poważnie zmieni-
ło się podejście do społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. 
Charakterystyczne dla wcześniejszego okresu było przywiązywanie 
szczególnej wagi do tworzenia preferencji dla części interesariuszy we-
wnętrznych (głównie pracowników przedsiębiorstw, w mniejszym zaś 
stopniu ich kadry kierowniczej) oraz części interesariuszy zewnętrz-
nych dalszego otoczenia (głównie wspólnot lokalnych). Preferowani 
byli pracownicy na stanowiskach wykonawczych (robotnicy) nie tylko 
ze względów ideologicznych, lecz także poprzez ich brak. Wpłynęło 
to na (Krajewski 2009):

• oferowanie robotnikom generalnie wysokiego wynagrodzenia 
(w porównaniu z wynagrodzeniem kadry kierowniczej);

• tworzenie dużych rezerw zatrudnienia na stanowiskach ro-
botniczych, co umożliwiało realizację planów produkcji w wa-
runkach złej organizacji pracy, nierytmicznych dostaw mate-
riałów, przerw w przesyle energii itp. 

W obrębie kadry kierowniczej preferencje dotyczyły pionów 
technicznych (inżynierów) nadzorujących proces produkcji. Otrzymy-
wali oni wysokie wynagrodzenia i awansowali na stanowiska dyrekto-
rów. Aspekty społecznej odpowiedzialności przejawiały się (zwłaszcza 
w przedsiębiorstwach dużych) w dążeniu do posiadania rozbudowa-
nej struktury świadczeń socjalnych dla pracowników. Wyrazem tego 
były zakładowe żłobki, przedszkola, szkoły, przychodnie lekarskie, 
domy wczasowe, kluby sportowe, domy kultury, budynki mieszkal-
ne. Na tworzenie tych obiektów i ich eksploatację przeznaczano duże 
nakłady, zwiększające koszty, prowadzące do wzrostu cen wytwarza-
nych wyrobów i w konsekwencji obciążające odbiorców. Zapewnianie 

bec innej osoby lub grupy osób (pryncypała – zleceniodaw-
cy) (Shankman 1999). Firma jest więc postrzegana jest jako 
agent, natomiast szeroki krąg interesariuszy jako pryncypał.

2. Stakeholderów – popularna dzięki R.E. Freemanowi (Freeman 
1984). Według niego są to wszyscy ci, którzy mogliby oddzia-
ływać lub być pod wpływem oddziaływania przedsiębiorstwa 
(Shankman 1999). A zatem każdy interesariusz (czyli pracow-
nicy, udziałowcy, klienci, konkurenci, społeczność lokalna 
i inni) rości sobie prawo do ingerencji w działalność przedsię-
biorstwa. Przejawia się to w postulowanych oczekiwaniach 
względem firmy, która nie powinna egoistycznie podchodzić 
do wykorzystywanych zasobów, lecz poprzez świadome dzia-
łanie przyczyniać się do rekompensaty ewentualnych strat 
powstałych w wyniku działalności gospodarczej, a także 
w sposób świadomy zaspokajać potrzeby otoczenia. Stwier-
dzono zatem, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw 
to świadome oddziaływanie przedsiębiorstwa na strategicz-
ne grupy interesariuszy, zmierzające do realizacji ich potrzeb 
i oczekiwań.

Powstało wiele definicji i synonimów społecznej odpowiedzial-
ności organizacji (dalej SOO). Pojawiające się wieloznaczności ter-
minów powodują kłopoty semantyczne. Pomimo że bardzo trudno 
stworzyć ogólnie wykorzystywaną definicję, można jednak określić  
wspólne cechy systemu. Należą do nich (Walkowiak 2009): 

• zaspokajanie potrzeb obecnych interesariuszy zaangażowa-
nych w działalność organizacji w taki sposób, aby umożliwiało 
to sprostanie potrzebom następnych pokoleń;

• stosowanie systemu SOO dobrowolnie, a nie jako wymagania 
prawnego, ponieważ działanie takie działa na korzyść organizacji;

• wdrażanie do spraw codziennych działań etycznych, socjal-
nych/społecznych, środowiskowych, ekonomicznych oraz 
wiedzy;

• przyjęcie Modelu SOO jako działalności głęboko zakorzenio-
nej w strategii zarządzania organizacją.

Dylematy środowisk ekonomicznych w zakresie SOO

W tradycji liberalnej myśli ekonomicznej głównym celem roz-
poczynania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców było 
takie wykorzystanie czynników produkcji, aby osiągnąć zysk. Kryteria 
przedsiębiorczości pochodziły z modelu „człowieka ekonomicznego”, 
który w procesie gospodarowania ponosi ryzyko oraz kalkuluje koszty 
i przychody. Pojawił się problem, czy przedsiębiorca zdefiniowany jako 
model „człowieka ekonomicznego” w ekonomii gospodarki rynkowej 
i wolnej gry konkurencyjnej może, mając ograniczony dostęp do dóbr 
rzadkich, troszczyć się o „dobro wspólne”, uznając znaną w polityce 
społecznej zasadę subsydiarności, będącą atrybutem nowoczesnego 
społeczeństwa obywatelskiego (Doktór 2005). Współczesny kapitali-
sta, światły biznesmen, znalazł się w takiej sytuacji, że nie może au-
tokratycznie rozwiązywać spraw pracowników, którzy domagają się 
udziału w zarządzaniu, musi słuchać wezwań „zielonych” obrońców 
środowiska, musi przestrzegać państwowych reguł bezpieczeństwa 
i higieny pracy itp. Problem „funkcji społecznej” organizacji został 
rozwiązany (Rybak 2004) lecz nadal dylematem pozostaje proporcja 
pomiędzy swobodą pracodawców dbających o minimalizację kosz-
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towaniem załogi, właściciele zwiększali zakres działań prospołecznych 
wykraczających poza wynikające z kodeksu pracy. W dużych, nowych 
polskich przedsiębiorstwach, które powstały w okresie transformacji, 
sytuacja była pod wieloma względami zbliżona do istniejącej w małych 
i średnich przedsiębiorstwach prywatnych. Na ogół jednak większy był 
zakres świadczeń socjalnych, przy czym unikano rozbudowy własnego 
zaplecza socjalnego, kontraktując świadczenia w wyspecjalizowanych 
podmiotach zewnętrznych (przychodnie lekarskie, kluby sportowe, 
przedsiębiorstwa gastronomiczne, przedsiębiorstwa organizujące 
wczasy itp.). Świadczenia w większym stopniu skierowane były do 
kadry kierowniczej (wyraźnie ponad ustawowe minimum) niż do pra-
cowników wykonawczych. W dużych firmach zachodnich, które zaczęły 
prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, widoczne było wyraźne 
faworyzowanie płacowe kadry kierowniczej (w porównaniu z sytuacją 
w innych typach przedsiębiorstw). Na ogół nie było zbędnych pracow-
ników i gwarancji zatrudnienia. Wysoki był poziom świadczeń socjal-
nych, docierających do pracowników przede wszystkim za pośred-
nictwem wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych. Tu również 
widoczne było faworyzowanie kadry kierowniczej, otrzymującej świad-
czenia socjalne wysokiej jakości (opłacanie wczasów za granicą, zajęć 
rekreacyjnych, sportowych itp.). W okresie transformacji systemowej 
w przedsiębiorstwach, które nadal pozostały własnością Skarbu Pań-
stwa, nastąpiły także zmiany ich społecznej odpowiedzialności. Ogra-
niczony został wyraźnie majątek socjalny, polepszyła się w pewnym 
stopniu pozycja płacowa kadry kierowniczej, ograniczono nadmierne 
zatrudnienie, zmniejszył się wpływ związków zawodowych na zarzą-
dzanie. Jednak zakres tych zmian był mniejszy niż w pozostałych przed-
siębiorstwach. W wielu przedsiębiorstwach wciąż jeszcze istniała część 
źle wykorzystywanego i drogiego majątku socjalnego (o coraz niższym 
standardzie świadczeń), kadra kierownicza miała wynagrodzenia ciągle 
względnie niskie (m.in. ze względu na ustawę kominową), opór związ-
ków zawodowych uniemożliwiał pełną likwidację zbędnego zatrudnie-
nia. W ostatnich latach w wielu spółkach Skarbu Państwa podjęto, pod 
presją załóg (związków zawodowych), szereg decyzji mających wyraź-
nie charakter społeczny. Dotyczyły one gwarancji zatrudnienia (np. 10 
lat), poziomu i tempa wzrostu wynagrodzeń, wysokości odpraw dla 
odchodzących z pracy (np. równowartości kilkudziesięciu wynagrodzeń 
miesięcznych). Odbywało się tak zarówno w dziedzinach mających do-
brą sytuację finansową (energetyka), jak i takich, które w długim okre-
sie nie miały stabilnej sytuacji finansowej (hutnictwo) lub wręcz były 
deficytowe (górnictwo węgla kamiennego). Należy uznać, że w dużych 
przedsiębiorstwach państwowych działania o charakterze społecznym 
podejmowane w interesie wewnętrznych interesariuszy nie wpływały 
pozytywnie na pozycję konkurencyjną tych przedsiębiorstw. Było to 
raczej oddziaływanie negatywne, gdyż nieefektywnie angażowano 
duże środki finansowe, które nie zwiększały motywacji pracowników. 
Przyczyną tego była przede wszystkim słabość Skarbu Państwa jako 
właściciela, który nie potrafił oprzeć się presji załóg (związków zawo-
dowych). W okresie transformacji systemowej ukształtowało się nowe 
podejście przedsiębiorstw wobec interesariuszy zewnętrznych bliższe-
go i dalszego otoczenia. Przed rokiem 1989 przedsiębiorstwa poczuwa-
ły się do świadomej odpowiedzialności społecznej przede wszystkim 
wobec wspólnot lokalnych. Dominowała odpowiedzialność narzucona 
przez normy prawne, np. konieczność regulowania zobowiązań wobec 
dostawców i państwa (podatki). Na ogół przedsiębiorstwa nie naduży-
wały możliwości postępowania niezgodnie z prawem w celu poprawy 

korzyści wspólnotom lokalnym polegało m.in. na udostępnianiu (na 
zasadach niekomercyjnych) swoich obiektów socjalnych oraz uczest-
niczeniu w finansowaniu i realizacji niektórych inwestycji podejmowa-
nych przez władze lokalne, takich jak budowa dróg, kanalizacji, oczysz-
czalni ścieków, partycypacja w utrzymaniu instytucji kulturalnych itp. 
Dbanie o interesy lokalnych społeczności oznaczało w rzeczywistości 
uzupełnienie działań ukierunkowanych na polepszenie sytuacji wła-
snych pracowników, którzy korzystali z poprawy lokalnej infrastruktu-
ry. Takie działania o charakterze społecznym nie obejmowały większo-
ści interesariuszy. Wyrazem tego był powszechnie występujący brak 
zainteresowania potrzebami odbiorców (klientów). Było to zjawisko 
powszechne. Przyczyn można upatrywać przede wszystkim w istnieją-
cych wtedy rozwiązaniach systemowych, które nie zachęcały do troski 
o zaspokajanie potrzeb i interesów zewnętrznych podmiotów. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu 
w czasie transformacji

Zmiany systemowe przeprowadzane po 1989 roku wywarły istot-
ny wpływ także na społeczne aspekty działalności przedsiębiorstw. 
Dotyczyło to działań podejmowanych zarówno wobec interesariuszy 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Można uznać, że obecnie przed-
siębiorstwa bardziej niż poprzednio uświadamiają sobie, że ciąży na 
nich odpowiedzialność społeczna, podejmują działania bardziej rów-
nomiernie, uwzględniające i zabezpieczające interesy różnych intere-
sariuszy zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, dostrzegają, że 
działania o charakterze społecznym wpływają (bądź mogą wpływać) 
na ich konkurencyjność. Rola, charakter i kierunki działań społecz-
nych podejmowanych w przedsiębiorstwach różnią się w zależności 
od:  formy własności, wielkości przedsiębiorstwa i przynależności 
sektorowej. Z tego punktu widzenia można wyodrębnić pięć grup 
przedsiębiorstw (Krajewski 2009):

• Małe i średnie przedsiębiorstwa prywatne (prywatyzacja za-
łożycielska);

• Duże przedsiębiorstwa z kapitałem polskim (prywatyzacja za-
łożycielska), duże przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym;

• Przedsiębiorstwa sprywatyzowane kapitałowo (z udziałem 
kapitału polskiego i kapitału zagranicznego);

• Duże przedsiębiorstwa państwowe, jednoosobowe spół-
ki Skarbu Państwa i własność mieszana z większościowym 
udziałem Skarbu Państwa. 

Klasyfikacja ta nie jest pełna, ale umożliwia pokazanie pewnych 
typowych, charakterystycznych postaw i zachowań dotyczących 
społecznej odpowiedzialności biznesu. W małych i średnich przed-
siębiorstwach prywatnych z reguły podejmowano najmniej działań 
o charakterze socjalnym i społecznym. Związki zawodowe były tam 
słabe albo ich nie było. Pracownicy nie byli faworyzowani płacowo i nie 
mieli gwarancji zatrudnienia. Przedsiębiorcy nie tolerowali zbędnego 
zatrudnienia. Świadczenia socjalne były niewielkie, najczęściej na mi-
nimalnym poziomie przewidzianym przez normy prawne. Właściciele 
skupiali się na osiąganiu wąsko pojmowanej efektywności ekonomicz-
nej. Działania społeczne nie wpływały na pozycję konkurencyjną ich 
przedsiębiorstw. Z czasem jednak, zwłaszcza wtedy, gdy pracownicy 
stali się coraz bardziej przydatni w przedsiębiorstwie (ze względu na 
kwalifikacje i dyspozycyjność) lub pojawiały się trudności ze skomple-
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nienie w miejscu pracy. Interesujące, że omijanie błędów praw-
nych i uchylanie się od zobowiązań podatkowych uznane zostało 
przez respondentów jako mało ważne lub nieważne. Stanowisko 
to wynika zdecydowanie ze specyfiki życia gospodarczego Polski 
i jej kultury biznesowej. Stanowi też sprzeczność ze stanowiskiem 
wszystkich badanych, że tworzenie dobrobytu ekonomicznego 
opartego na etycznych zasadach jest bardzo ważnym obszarem 
działania przedsiębiorstwa. Wspieranie kultury i sztuki uznane zo-
stało również przez respondentów za mało lub raczej nieważne. 
Zaprezentowane wyniki obejmowały niewielką, wybraną grupę 
respondentów, ale będą kontynuowane w przyszłości. Społecz-
na odpowiedzialność w biznesie rodzinnym wydaje się tematem 
niezwykle interesującym i stanowi wzbogacenie ogólnych badań 
nad biznesem rodzinnym w Polsce i społeczną odpowiedzialnością 
przedsiębiorstw w naszym kraju. 

Społeczna odpowiedzialność 
małych i średnich przedsiębiorstw

Chcąc określić społeczną odpowiedzialność małych i średnich 
firm, warto zastanowić się, dlaczego ta grupa podmiotów gospo-
darczych zasługuje na szczególne wyodrębnienie i osobne ujęcie 
w tworzeniu zasad, warunków rozwoju i ocenie w odniesieniu do 
SOP. Przyczyna tkwi między innymi w różnicach terminologicznych 
pojęcia corporate social responsibility (pol. społeczna odpowie-
dzialność przedsiębiorstw). W angielskim słowie corporation, 
zawarte jest kilka określeń słowa tłumaczonego na język polski 
jako przedsiębiorstwo. Zgodnie ze słownikiem Cambridge Interna-
tional Dictionary of English, przez corporation rozumie się „dużą 
firmę lub grupę firm, które funkcjonują razem jak jedna organiza-
cja” (International Dictionary of English 1995: 307). Można zatem 
przypuszczać, że w przeszłości, kiedy pojęcie corporate social re-
sponsiblity powstawało, postulaty odpowiedzialnego i prospołecz-
nego działania skierowane były w głównej mierze do dużych firm 
(korporacji). Istnieje także inne rozumienie omawianego pojęcia. 
The Oxford English Dictionary wyjaśnia je podobnie, jak w książce 
pod redakcją J. Lichtarskiego Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. 
Zgodnie z podaną tam definicją, przez przedsiębiorstwo rozumie 
się osobę lub zespół osób wyposażonych w majątek i prowadzą-
cych działalność gospodarczą, wyodrębnione pod względem eko-
nomicznym i prawnym (Karaś 2003). Ta interpretacja jest niewąt-
pliwie bliższa małym i średnim przedsiębiorstwom. Poza wskaza-
nymi różnicami w interpretacji pojęcia corporation istnieją dodat-
kowo odmienne sposoby funkcjonowania małych i średnich przed-
siębiorstw oraz inne czynniki warunkujące podejmowanie decyzji 
podczas codziennej działalności gospodarczej, jak przedstawia 
tabela 1. Jednym z nich jest liczba i rodzaj interesariuszy przed-
siębiorstwa (ang. stakeholders). Mała liczba pracowników impli-
kuje „konieczność” znajomości większości (jeżeli nie wszystkich) 
osób zatrudnionych, a także bliskich relacji między osobą/oso-
bami zarządzającą/ zarządzającymi i właścicielem/właścicielami. 
Dlatego też wszelkie działania małych i średnich przedsiębiorstw 
w rzeczywistości bardzo często odzwierciedlają wartości, charak-
ter, postawy i przekonania właściciela/przedsiębiorcy. To z kolei 
determinuje możliwość powstania i sposób realizacji społecz-
nej odpowiedzialności w danym przedsiębiorstwie (Vives 2006).

swojej pozycji konkurencyjnej, co przejawiało się m.in. w terminowym 
regulowaniu zobowiązań. Brak poczucia odpowiedzialności społecz-
nej najbardziej widoczny był w relacjach z dostawcami. W obecnym 
układzie sił rynkowych są oni najczęściej na słabszej pozycji. Nagminne 
są praktyki: opóźniania z płaceniem zobowiązań wobec dostawców, 
unikania pokrywania zobowiązań, traktowania instrumentalnie likwi-
dowania firm i przenoszenia ich aktywów do nowych podmiotów.

Społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw rodzinnych

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw rodzinnych nie jest 
obszarem szeroko badanym na świecie, a w szczególności w Polsce. 
W trakcie Konferencji Biznesu Rodzinnego, która odbyła się w Wyż-
szej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu we 
wrześniu 2005 roku, przeprowadzono krótką ankietę na temat ro-
zumienia istoty społecznej odpowiedzialności wśród przedstawicieli 
przedsiębiorstw rodzinnych. Badanie miało charakter pilotażowy 
(Paliwoda-Matiolańska 2006). Ankieta, która została przeprowadzona 
wśród przedstawicieli firm rodzinnych, badała rozumienie istotności 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz obszary ewentu-
alnego zaangażowania. Większość respondentów (72%) uważała, że 
zyskowność przedsiębiorstwa jest najważniejsza, a społeczna odpo-
wiedzialność może być realizowana tylko wtedy, kiedy spełniony jest 
warunek zyskowności. Przedsiębiorcy rodzinni uznają firmę głównie 
jako instytucję ekonomiczną. Takie stanowisko mogło być spowodowa-
ne stosunkowo małą znajomością idei społecznej odpowiedzialności 
i utożsamiania jej głównie z podejściem efektywnościowym repre-
zentowanym przez M. Friedmana (Friedman 1999). Innym powodem 
mógł być fakt niemożności sprostania społecznym oczekiwaniom, 
spowodowane byciem w początkowej fazie rozwoju przedsiębiorstwa 
i skoncentrowaniu wszystkich wysiłków na zyskowności jako głównym 
środku do osiągnięcia ewentualnych celów społecznych. Do najważ-
niejszych obszarów, w jakich przedsiębiorstwa rodzinne powinny brać 
na siebie społeczną odpowiedzialność, respondenci zaliczyli: 

• tworzenie dobrobytu ekonomicznego poprzez oparte na 
etycznych zasadach uczciwe zarządzanie przedsiębiorstwem 
(100% respondentów uznało to stwierdzenie za bardzo ważne 
lub ważne); 

• rozwój kapitału ludzkiego i profesjonalizmu wśród ludzi, którzy 
tworzą środowisko gospodarcze (93%); 

• zarządzanie przedsiębiorstwem umożliwiające mu stabilność 
i sukces w dłuższym okresie (93%); 

• dostarczanie produktów i usług, które odpowiadają na rzeczywiste 
oczekiwania społeczne i przyczyniają się do jego rozwoju (78%). 

Wyniki badań świadczą o pragmatycznym podejściu do spo-
łecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i traktowaniu jej jako 
instrumentu do budowania stabilnej strategii, opartej na tworze-
niu wartości społecznej jako efektu generowania wartości ekono-
micznej. Stanowisko to potwierdza wcześniejsze stwierdzenie, że 
zyskowność firmy jest najważniejsza. Poglądy respondentów co do 
ważności konkretnych obszarów, w których powinno się wspie-
rać rozwój i podnoszenie jakości życia, nie były jednoznaczne. Do 
najważniejszych zaliczono ochronę środowiska naturalnego i edu-
kację. Za stosunkowo istotne zostało uznane także równoupraw-



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 2(23)/2017                                                                                                    

94

hamują podjęcie inicjatyw prospołecznych przez MSP, istnieją wy-
mierne korzyści, często pomijane i nie brane przez nie pod uwagę. 
Jednym z założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności jest troska 
o środowisko przyrodnicze, co trafnie precyzuje manifest z Davos: 
„wykorzystać wiedzę i środki, jakie są mu powierzone dla dobra 
społeczeństwa i zapewnić przyszłym generacjom warte życia środo-
wisko”. Zatem troska o przyrodę w postaci na przykład ograniczenia 
emisji dwutlenku węgla, „produkcji” śmieci, zużycia energii i wody, 
w konsekwencji dla przedsiębiorstwa skutkuje racjonalną gospodar-
ką zasobami i przyczynia się do oszczędności środków finansowych. 
Jednakże wyniki badań empirycznych ukazują, że wśród motywów 
skłaniających podejmowanie przez przedsiębiorstwa działań prospo-
łecznych, korzyści finansowe są wskazywane na jednym z ostatnich 
miejsc, co przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Główne powody prospołecznego zaangażowania firm (w %)

Wyszczególnienie
Rodzaj przedsiębiorstwa

mikro małe średnie

poprawa relacji ze społecznością 
lokalną/ władzami lokalnymi 28 30 31

większa lojalność klientów 35 41 36

lepsze relacje z partnerami 
biznesowymi i inwestorami 15 22 26

większa satysfakcja pracowników 
z wykonywanej pracy 17 19 26

korzyści finansowe 15 15 18

inne 7 4 3

nie dostrzegam szczególnych 
korzyści 28 22 24

nie wiem/brak odpowiedzi 1 3 3

(możliwa do wskazania więcej niż jedna odpowiedź)

Źródło: European SMEs and Social and Environmental Responsibility 

2002: 30. 

Tylko 15% z mikro- i małych przedsiębiorstw oraz 18% spośród 
średnich wskazało, że powodem prospołecznego zaangażowania są 
korzyści finansowe. Częściej podawanymi motywami były większa lo-
jalność klientów, czy poprawa relacji ze społecznością lokalną/władza-
mi lokalnymi. Należy zaznaczyć, że przedsiębiorstwo działające zgodnie 
z założeniami społecznej odpowiedzialności, nie tylko zyskuje większą 
lojalność klientów, lecz przede wszystkim wzrasta lojalność, zaangażo-
wanie i utożsamianie się pracowników z firmą. Jest to sytuacja bar-
dzo pożądana, bowiem dzięki takiej postawie, w przedsiębiorstwie 
widoczna jest mniejsza absencja i fluktuacja osób zatrudnionych (co 
wiąże się z oszczędnością środków finansowych przeznaczanych mię-
dzy innymi na dni wolne od pracy, doszkalanie nowo przyjmowanych 
pracowników itp.), w firmie panuje miła atmosfera i możliwa jest 
łatwiejsza rekrutacja pracowników (dzięki opinii dobrego, odpowie-
dzialnego pracodawcy).

Tabela 1. Rozbieżności w realizacji społecznej odpowiedzialności wśród 
MSP oraz dużych przedsiębiorstw

Odpowiedzialność społeczna 
dużych przedsiębiorstw

Odpowiedzialność społeczna 
małych i średnich przedsiębiorstw

Wobec kogo?

odpowiedzialność wobec 
szerokiego grona interesariuszy

odpowiedzialność wobec 
mniejszego i/lub odmiennego 

grona interesariuszy

realizowanie zadań wobec szeroko 
rozumianego społeczeństwa

realizowanie zadań wobec 
społeczności lokalnej

wpływ i konieczność uwzględniania 
udziałowców

małe i średnie przedsiębiorstwa 
z reguły nie mają udziałowców

Jak?

podstawa działania to wartości 
i zasady przyjęte przez 

przedsiębiorstwo

podstawą działania są zasady 
ustanowione przez właściciela – 

menedżera

społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw ujęta w formalne 

plany strategiczne 

społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw ujęta 
w nieformalne plany

nacisk na działanie oparte 
o standardy i wskaźniki nacisk na działanie intuicyjne

kluczowa rola ekspertów 
z dziedziny społecznej 

odpowiedzialności, łagodzenie 
ryzyka

brak wyspecjalizowanych osób 
zajmujących się społeczną 

odpowiedzialnością, unikanie 
ryzyka

Przykłady

„widowiskowe” kampanie
działania lokalne, na małą skalę 

(np. sponsorowanie lokalnej 
drużyny piłkarskiej)

nagłaśnianie działań związanych ze 
społeczną odpowiedzialnością

podejmowane działania często 
nie są rozpoznawalne jako 

„odpowiedzialne społecznie”

Źródło: Jenkins 2004: 51. 

Innym problemem MSP są trudności w pozyskiwaniu środków 
finansowych zarówno na realizowanie podstawowej działalności, 
dążenie do wzrostu firmy, jak i ratowanie przedsiębiorstwa z sy-
tuacji kryzysowych. Dlatego też często unikają ryzyka, szczególnie 
finansowego. Posiadając małe rezerwy (zarówno finansowe, cza-
sowe, jak i osobowe) rzadziej będą się decydowały na realizację 
programów społecznej odpowiedzialności, które będą wymagały 
bieżących inwestycji, zagrażających zachowaniu równowagi finan-
sowej w przedsiębiorstwie. Inne obawy, które powodują wśród 
małych i średnich przedsiębiorstw odwlekanie lub niepodejmowa-
nie decyzji o prowadzeniu działalności zgodnie z ideą społecznej 
odpowiedzialności, jest brak odpowiednich osób, które posiadają 
umiejętności i kwalifikacje do pokierowania firmy w myśl założeń 
SOP. Umiejętne rozpoznanie potrzeb lokalnych, odpowiednie sfor-
mułowanie celów, a następnie ich konsekwentna realizacja może 
wnieść wiele cennych przemian w najbliższym otoczeniu przedsię-
biorstwa, niekoniecznie skutkujących zmianami o zasięgu narodo-
wym lub ponadnarodowym. Poza wieloma wątpliwościami, które 
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wpływu działań z tego zakresu na poprawę efektywności zarządzania 
w krótko- i długoterminowej perspektywie. Nie mniej istotne było 
także zbadanie, czy sposób zarządzania uczelniami odpowiada ocze-
kiwaniom interesariuszy oraz na ile uczelnie, zarówno publiczne, jak 
i niepubliczne, dostrzegają konieczność analizy ich opinii. Na potrzeby 
badań przyjęto, że zjawisko społecznej odpowiedzialności odnosi się 
do zawartych w strategicznych założeniach uczelni zagadnień prospo-
łecznych. Dużo uwagi poświęcono analizie działań podejmowanych 
w zakresie kształtowania wizerunku, czy właściwie zespołu działań 
o charakterze marketingowym. Głównym celem przeprowadzonych 
badań była próba potwierdzenia tezy o istotnym wpływie społecznej 
odpowiedzialności na proces zarządzania uczelnią, co powinno po-
zwolić na zgromadzenie ważnych wskazówek, jakich działań oczekują 
interesariusze. Teza ta powinna znaleźć zastosowanie w postaci wdro-
żenia uzyskanych wyników przez instytucje szkolnictwa wyższego. 
Ważną wskazówką będą wyniki badania uzyskane w poszczególnych 
grupach interesariuszy uczelni. Kompleksowość tych działań może się 
przyczynić do poprawy wizerunku szkolnictwa wyższego i wydatnego 
zwiększenia jego roli w kształtowaniu nowoczesnego społeczeństwa, 
a także do tworzenia gospodarki opartej na wiedzy (Lej 2008).

Model „Społecznej Odpowiedzialności Organizacji”

Celowe i racjonalne działanie związane ze społeczną odpowie-
dzialnością oznacza sekwencję określonych czynności. Literatura 
przedmiotu proponuje modele społecznej odpowiedzialności opar-
te z jednej strony na stopniowaniu odpowiedzialności oraz jej relacji 
z zyskownością albo etycznością przedsiębiorstwa (modele: after pro-
fit obligation i beforeprofit obligation) (Rybak 2004), modele okre-
ślające zakres działań społecznie odpowiedzialnych (modele: spo-
łecznego obowiązku, społecznego wkładu, społecznego reagowania, 
społecznego zarządzania) (Rybak 2004), z drugiej natomiast oparte 
głównie na aspektach strategicznych (modele strategii odpowiedzial-
ności społecznej) (Adamczyk 2009). Dokonując przeglądu głównych 
modeli społecznej odpowiedzialności oraz wytycznych systemów jej 
raportowania i oceniania, można przyjąć, że zarządzanie społeczną 
odpowiedzialnością w przedsiębiorstwie może oznaczać zestaw dzia-
łań obejmujący (Sokołowska 2009):

• identyfikowanie obszarów/podmiotów społecznej odpowie-
dzialności;

• planowanie społecznej odpowiedzialności;
• organizowanie społecznej odpowiedzialności; 
• kształtowanie społecznej odpowiedzialności;
• kontrolowanie społecznej odpowiedzialności.

Proces identyfikowania podmiotów społecznej odpowiedzialno-
ści wymaga rozpoznania interesariuszy. Dla podniesienia efektywno-
ści identyfikacji interesariuszy i dalej ich klasyfikacji na kluczowych 
i drugorzędnych, z punktu widzenia „adresatów” działań społecznie 
odpowiedzialnych, ważne jest ustalenie ich przewidywanych celów, 
oczekiwanych przez nich nośników wartości, głównych oczekiwań, 
rodzaju władzy oraz istotnych aspektów relacji z interesariuszami 
(Sokołowska 2009). Struktura SOP składa się z zestawu konkretnych 
wymagań dotyczących poszczególnych sfer działania organizacji, któ-
rych spełnienie powinno pomagać w harmonijnej współpracy z pra-
cownikami, partnerami, społecznością i innymi interesariuszami. Aby 

Społeczna odpowiedzialność uczelni wyższych

Wraz z rozwojem gospodarki widoczny jest wzrost intensywno-
ści procesów ogólnie zwanych globalizacją. Jednocześnie rosną wy-
magania otoczenia w stosunku do organizacji, przedsiębiorstw oraz 
innych podmiotów życia publicznego i społeczno-gospodarczego. 
Na tym tle uczelniom stawiane są szczególnie wysokie wymagania 
z uwagi na rolę, jaką odgrywają w rozwoju społeczno gospodarczym. 
Kształtują one przyszłe elity, uczestniczą w procesie budowania spo-
łeczeństwa opartego na wiedzy i badają otaczającą rzeczywistość. 
Wydaje się zatem, że społeczna odpowiedzialność szkoły wyższej 
jest zagadnieniem niezwykle istotnym. Pojawiają się publikacje oraz 
prowadzone są badania empiryczne, można więc już mówić o spo-
łecznej odpowiedzialności uczelni. Precyzyjne określenie finalnego 
odbiorcy usługi edukacyjnej jest kluczowym problemem, przed jakim 
stoją zarządzający uczelniami. Odbiorcami są nie tylko sami nabyw-
cy usługi, lecz także ich rodzice, znajomi czy potencjalni pracodawcy. 
Należałoby się zastanowić, komu uczelnia służy i w jakim otoczeniu 
faktycznie funkcjonuje. Rozszerzeniem tego zagadnienia wydaje się 
próba oceny działań uczelni i ich zgodności ze zgłaszanymi oczeki-
waniami przedstawicieli otoczenia. Dojrzałe organizacje dostrzegają 
potrzebę społecznego uwrażliwienia, a oczekiwania interesariuszy 
(Stakeholders) stają się co najmniej tak istotne, jak założycieli i udzia-
łowców (Shareholders). Dotychczas stwierdzono, że istotna część 
ogółu uczelni dostrzega w społecznej odpowiedzialności sposób na 
osiąganie przewagi konkurencyjnej. Podstawą funkcjonowania każdej 
uczelni powinna być długofalowa strategia oparta na wcześniej wyty-
czonych celach. Istotne wydaje się zbadanie, na ile strategie te wyka-
zują związek z oczekiwaniami interesariuszy. Okazuje się bowiem, że 
strategie zarządzania uczelni, nakreślające perspektywy ich rozwoju, 
mogą, a wręcz powinny być inspirowane przesłankami społecznej od-
powiedzialności. Trudno pominąć tutaj walor zagadnień etycznych. 
Dotyczy to zarówno procesu zarządzania uczelnią, zakresu prowadzo-
nych badań, jak i realizowanych zadań dydaktycznych. Problematyka 
społecznej odpowiedzialności uczelni nie jest obszarem gruntownie 
rozpoznanym badawczo. Genezę projektu badawczego obejmującego 
analizę społecznych oczekiwań w zakresie zaangażowania instytucji 
edukacyjnych poprzedziła teza o istnieniu silnych, społecznych ocze-
kiwań dotyczących aktywnej roli uczelni. U podłoża konstrukcji wielo-
stopniowego badania, obejmującego wszystkich interesariuszy uczelni 
w możliwie najszerszym aspekcie, leżało założenie, że zarządzający 
uczelniami coraz aktywniej podejmują działania prospołeczne, istot-
nie modyfikując swoje plany strategiczne. Ten pierwszy etap badania 
opinii pozwolił na rozstrzygnięcie wielu kluczowych zagadnień umoż-
liwiających osiągnięcie oczekiwanych rezultatów podejmowanego 
przedsięwzięcia badawczego. Projekt pt. Społeczna odpowiedzial-
ność uczelni w percepcji interesariuszy został zrealizowany w latach 
2007-2010. Początkowy okres poświęcono na opracowanie jego za-
łożeń, prawidłowe sformułowanie celów oraz dobór metod i technik 
badawczych. Ostatnim etapem była interpretacja uzyskanych danych 
i przygotowanie publikacji w formie raportu z badań. Kierownikiem 
projektu był M. Geryk, a zadanie zostało sfinansowane przez Wyższą 
Szkołę Zarządzania w Gdańsku. Celem projektu było zbadanie pozycji 
i roli społecznej odpowiedzialności w procesie zarządzania uczelnią. 
Istotą procesu badawczego była charakterystyka społecznej odpo-
wiedzialności w sektorze szkolnictwa wyższego oraz próba oceny 
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ności organizacja zwiększa wartość swojej marki, otrzymuje większy 
dostęp do środków finansowych, zapewnia załodze zdrowsze i bez-
pieczniejsze warunki pracy, sprawniej zarządza ryzykiem i posiada 
silniejszy nadzór zarządczy, a co za tym idzie, zwiększa się lojalność 
klientów, zaufanie interesariuszy zaangażowanych w działalność or-
ganizacji i polepsza się ogólny wizerunek publiczny organizacji. W po-
szczególnych rozdziałach pracy wskazano jakie dylematy występują 
w organizacjach w zależności od ich formy organizacyjno-prawnej.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki uczelni.
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model działał w sposób efektywny, nie może być on wyizolowany, 
lecz powinien być zintegrowany z ogólnym systemem zarządzania 
organizacją, z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z przyjętych 
kompetencji i odpowiedzialności pracowników na wszystkich po-
ziomach zarządzania. Wieloletnia praktyka wdrażania Modelu Zna-
komitości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM) oraz 
Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości (PNJ) 
wykazała, w przedsiębiorstwach w Europie i Polsce, że są to modele 
skuteczne, bazujące na przejrzystych i jednoznacznych procedurach 
postępowania. A zatem wykorzystanie ich w Modelu Społecznej Od-
powiedzialności Organizacji – SOO jest jak najbardziej uzasadnione. 
Stosowanie Modelu i potwierdzenie znakomitości jego wdrożenia bę-
dzie świadectwem woli firmy i jej konsekwencji w zakresie wdrażania 
praktyk dobrej współpracy ze społeczeństwem i władzami lokalnymi. 
Wyrazem tej konsekwencji powinien być systematyczny dialog z part-
nerami, obywatelami, władzą i innymi interesariuszami oraz utrzymy-
wanie i ciągłe doskonalenie wdrożonego Modelu. Wdrożenie Modelu 
Społecznej Odpowiedzialności Organizacji – SOO przyczyni się do po-
prawy wizerunku firmy oraz jej reputacji. Wśród wynikających z tego 
korzyści dla przedsiębiorstwa wymienić można: poprawę stosunków 
z lokalnym społeczeństwem i władzami, organizacjami społecznymi 
i zawodowymi, z wykonawcami i dostawcami, lepszą informację o or-
ganizacji, a co za tym idzie wzrost zaufania społeczeństwa, klientów 
i pracowników. Model Społecznej Odpowiedzialności Organizacji jest 
elastyczny i może być stosowany przez różnego typu organizacje.

Podsumowanie

Kształtowanie odpowiedniego poziomu społecznej odpowie-
dzialności w ramach organizacji stanowi istotny czynnik wpływania 
na sposób postrzegania organizacji przez otoczenie (interesariuszy) 
i tworzenia określonej relacji w tym zakresie. W poszczególnych roz-
działach pracy wskazano jakie dylematy występują w organizacjach 
w zależności od jej formy organizacyjno-prawnej. W związku z globa-
lizacją biznesu coraz więcej organizacji zaczyna zdawać sobie sprawę 
z bezpośredniej wartości SOO. Włączając koncepcję SOO do głów-
nych celów oraz strategii, organizacja może pozytywnie oddziaływać 
na podstawowe obszary społecznej odpowiedzialności, zwiększając 
tym samym swoją wartość dodaną, czyli reputację wśród społeczeń-
stwa i innych interesariuszy. Społeczna odpowiedzialność organiza-
cji staję się podmiotem zainteresowań wszelkich grup i organizacji 
międzynarodowych. W raporcie prezentowanym przez Unię Euro-
pejską, dotyczącym konferencji pt. Małe i średnie przedsiębiorstwa 
w Europie oraz odpowiedzialność społeczna i środowiskowa z 29 maja 
2002 roku, odnaleźć można, że połowa sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw bierze czynny udział w pomocy i działalności zwią-
zanej z odpowiedzialnością społeczną na szczeblu lokalnym. Jedną 
z głównych przyczyn są przesłanki etyczne, motywujące i angażujące 
przedsiębiorstwa. Trzy czwarte organizacji również stwierdza, że od-
najduje w takim zachowaniu korzyści biznesowe, takie jak: lojalność 
klientów i polepszenie stosunków ze społecznością i samorządem lo-
kalnym. Obecnie tematem społecznej odpowiedzialności korporacji 
zainteresowana jest Międzynarodowa Organizacja ds. Standaryzacji 
(ISO). Ma ona na celu poprawę szeroko pojętych warunków pracy 
oraz stworzenie podstawy do zachowań filantropijnych przedsię-
biorstw. Reasumując, wdrażając Strukturę Społecznej Odpowiedzial-
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Analiza interesariuszy firmy – zasady metodyczne 
i studium przypadku

Stakeholder analysis 
– methodology and case study

This paper aims to make the characteristics of the theory of 
stakeholders and of the procedure of their analysis, but also to 
present this method on the basis of a case study. It includes an 
outline of the discussed theory and its specific methods, as well 
as the course of procedures for the analysis of the stakeholders 
groups predi cated on selected literature on the subject. The pa-
per also defines the purpose and beneficial effects of the meth od 
as considered both theoretically and practically, using the exam-
ple of a micro-enterprise, operating in the cosmetics and medical 
industries, which uses the stakeholder analysis in practice, making 
it one of the analytical tools that – to a large extent – create the 
company’s strategy.

Keywords: stakeholders, stakeholder theory, stakeholder analy-
sis, relationship management, strategic planning, management 
in SMEs.

Niniejszy artykuł ma na celu dokonanie charakterystyki teo-
rii interesariuszy i procedury ich analizy oraz zaprezentowanie tej 
metody na podstawie studium przypadku. W tekście zawarty został 
rys omawianej teorii i jej metody szczegółowe, a także przebieg 
procedury analizy grup interesu oparty na wybranych pozycjach 
literatury przedmiotu. Określona została celowość i korzyści płyną-
ce z zastosowania rozważanej metody – w ujęciu stricte teoretycz-
nym oraz na przykładzie mikroprzedsiębiorstwa z pogranicza branż 
kosmetycznej i medycznej, które wykorzystuje procedurę analizy 
interesariuszy w praktyce, czyniąc ją jedną z podstaw działań ana-
litycznych kreujących w znacznej mierze strategię firmy.

Słowa kluczowe: interesariusze, teoria interesariuszy, analiza in-
teresariuszy, zarządzanie relacjami, planowanie strategiczne, za-
rządzanie MŚP.
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Wstęp

Rynek jako struktura złożonych powiązań pomiędzy licznymi 
podmiotami generuje potrzebę pozyskiwania i analizy informacji 
o otoczeniu biznesowym w celu optymalizacji działalności przed-
siębiorstwa w określonym kontekście strategicznym, a zwłaszcza 
marketingowym. Pracownicy, udziałowcy, klienci, konkurenci, do-
stawcy czy innego rodzaju instytucje stanowią najważniejsze pod-
mioty powiązane z organizacją. Analiza interesariuszy jako jedna 
z metod badania makrootoczenia pozwala na poznanie i zhierar-
chizowanie grup oraz podmiotów indywidualnych mających wpływ 
na przedsiębiorstwo, na które ono oddziałuje ze względu na siłę 
wpływu i stopień zależności. Rozeznanie grup interesu stanowić 
może ważny element procesu kształtowania strategii współczesnych 
przedsiębiorstw. Pozwala na podejmowanie kluczowych decyzji na 
podstawie wiedzy na temat ogólnego otoczenia firmy i rozkładu sił 
w siatce zależności, w której funkcjonuje organizacja. Pojęcie anali-
zy interesariuszy jest różnie definiowane i opisywane w literaturze 
przedmiotu. Warto zatem podkreślić, że zarówno szczegóły teore-
tycznego ich opisu, jak i szczegółowy przebieg analizy są uwarun-
kowane przez kilka czynników. Artykuł ppowstał na podstawie wy-
branych źródeł teoretycznych z zakresu omawianej teorii i metody1, 
których założenia i modele analizy zostały zastosowane w przypadku 

1 Autorka niniejszego artykułu opierała się na wybranych pozycjach literatu-
ry przedmiotu (m.in. Lisiński 2004; Freeman 1984; Obłój 2007) oraz syntezie 
omawianej metody zawartych w opracowaniu A. Koziny Analiza interesariu-
szy w planowaniu negocjacji (2006; 2007).

przedstawionego studium przypadku. Przedsiębiorstwo, którego do-
tyczą prezentowane w tej pracy analizy, funkcjonuje na pograniczu 
branży kosmetycznej i medycznej. Galeria Urody Ewelina Zioła, to 
przykład firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (dalej 
MŚP), które stosuje analizę interesariuszy w procesie projektowania 
strategii. Podstawą jej działania na rozmaitych polach jest struktura 
powiązań i wpływów przedsiębiorstwa. Celem niniejszego artyku-
łu jest dokonanie charakterystyki (jak w streszczeniu), przybliżenie 
teorii interesariuszy oraz przedstawienie sposobów interpretacji 
i realizacji procedury analizy grup interesu – w ujęciu teoretycznym 
oraz na przykładzie salonu kosmetologii medycznej. Przedstawione 
studium przypadku wykazuje nieuchronną złożoność powiązań i za-
leżności występujących między przedsiębiorstwem oraz wewnętrz-
nymi  i zewnętrznymi podmiotami, widoczną nawet w przypadku 
sektora MŚP.

Definicja analizy interesariuszy 

Nazywana analizą partnerów, udziałowców, kibiców, akto-
rów – analiza interesariuszy jest jedną z metod wykorzystywanych 
w procesie badania makrootoczenia (otoczenia ogólnego) organi-
zacji w nurcie kreowania jej strategii. Istota analizy grup interesu 
organizacji (interesariuszy) polega na ustaleniu, a następnie zbada-
niu jej strategicznych partnerów (Lisiński 2004: 80). Zasadnicza idea 
tej metody sprowadza się do przyjęcia przez organizację założenia, 
że jest ona swego rodzaju partnerem innych podmiotów, z którymi 
pozostaje w ścisłych relacjach na różnych polach swojego funkcjo-
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nowania, co stanowi przeciwieństwo m.in. analizy PEST, technik sce-
nariuszowych i innych metod, opierających się na ogólnej segmenta-
cji otoczenia (Kozina 2007). Rdzeń teoretyczny opisywanej metody 
stanowi „teoria interesariuszy”, zakorzeniona i rozpowszechniona 
na gruncie zarządzania strategicznego, lecz także funkcjonująca 
w teorii nadzoru nad przedsiębiorstwem, a dokładniej: przeciw-
nego do finansowego modelu społecznego firmy, jako podmiotu 
działającego w służbie właścicielom (udziałowcom, akcjonariu-
szom itp.) (Freeman, Reed 1983). Powstanie teorii interesariuszy 
wiąże się z przyjęciem założenia, że fundamentalnym i immanent-
nym elementem działalności przedsiębiorstw i instytucji są wartości 
(Freeman, Wicks, Parmar 2004). Podstawowym celem rozważanej 
metody jest identyfikacja oraz ocena i analiza siły jej oddziaływania 
(wpływu), a także jej zakres, charakterystyczny dla różnego rodzaju in-
teresariuszy, w procesie kształtowania strategii funkcjonowania firmy, 
a w szerszym ujęciu – na sposób jej zorganizowania i funkcjonowania. 
Analiza interesariuszy z założenia prowadzi do zdobycia wiedzy na 
temat grup, podmiotów gospodarczych oraz instytucji, które należą 
do kręgu strategicznych partnerów organizacji, poznania i określenia 
charakteru relacji, jakie łączą ją z jej partnerami, lecz również do iden-
tyfikacji narzędzi oddziaływania czy dokonywanych wyborów, poprzez 
które wpływają one na organizację w danym momencie i perspek-
tywie czasowej. Metoda analizy interesariuszy może być użyteczna 
dla określania celów organizacji w szerokim kontekście, tzn. nie tylko 
w odniesieniu do organizacji, lecz także do poszczególnych podmio-
tów, z którymi kooperuje. Ostatecznie może służyć do oceny opcji 
strategicznych oraz ich generowania (Lisiński 2004). Zakres analizy 
interesariuszy wynika z przyjętej interpretacji pojęcia „interesariusz”. 
W literaturze przedmiotu występują różne niejednoznaczne definicje 
rozpatrywanego pojęcia. W najbardziej ogólnym ujęciu są to „grupy 
lub osoby bezpośrednio lub pośrednio zainteresowane działalnością 
organizacji w jej dążeniach do osiągania celów” (Stoner, Freeman, 
Gilbert 1997). W niniejszym opracowaniu wyróżnione zostały dwa 
podstawowe sposoby interpretacji: węższy i szerszy. Pierwszy sposób 
rozumienia zagadnienia zwraca uwagę na niemożność firmy do zaspo-
kajania wszystkich potrzeb interesariuszy, a więc wykazuje koniecz-
ność ustalenia i realizacji potrzeb kluczowych interesariuszy, którzy 
wykazują się największym wpływem na przedsiębiorstwo. Interesariu-
sze tego typu są lub mogą być świadomi swojej pozycji, zatem ocze-
kują też odpowiedniego podejścia przedsiębiorstwa do nich, a także 
benefitów płynących ze współpracy. Drugi, szerszy sposób interpre-
tacji rozważanego pojęcia, skupia uwagę przedsiębiorstwa na wszyst-
kich grupach interesu, tzn. na każdej jednostce, która ma jakikolwiek 
wpływ na przedsiębiorstwo i wchodzi z nim w interakcje. Odnosząc 
się do analizy interesariuszy w szerszym ujęciu, warto oprzeć się na 
interpretacji S. Rudolfa, z której wynika, że interesariuszami są osoby 
lub grupy wysuwające wobec przedsiębiorstwa oczekiwania lub żą-
dania i w których zainteresowaniu firma pozostaje. Do omawianych 
podmiotów należeć mogą takie, które uzależnione są od jej zasobów 
lub takie, które jej ich dostarczają oraz ponoszą ryzyko i wpływają 
na poziom ryzyka w procesie funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz 
łączy je dobrowolna lub przymusowa relacja z nim. Zwracając się ku 
nowszym definicjom grup interesów, należy również zwrócić uwagę 
na możliwość egzekucji żądań przez interesariuszy, a nie tylko ich wy-
suwania. Analizując dalej strukturę „konstelacji” interesariuszy, war-
to posłużyć się pojęciem strategicznych partnerów, których można 

zdefiniować jako organizacje, grupy i instytucje, konstytuowane w tej 
kategorii przez spełnienie dwóch podstawowych kryteriów:

• mają swoją „stawkę” w działaniu firmy: wpływają na podej-
mowane w przedsiębiorstwie decyzje oraz jego efekty;

• mają możliwość efektywnego wywierania presji na firmę. 

Dokonując podziału interesariuszy na ich szerokie kategorie, 
literatura przedmiotu często prezentuje dychotomię: interesariusze 
wewnętrzni (w firmie) i zewnętrzni (w otoczeniu). Pierwsza grupa in-
teresariuszy tworzona jest przez podmioty wpływające na firmę od 
wewnątrz, tzn. właścicieli czyli udziałowców, akcjonariuszy, indywidu-
alnych właścicieli czy radę nadzorczą, a także pracowników różnych 
szczebli – z menedżerami na czele. Druga grupa interesariuszy to róż-
nego typu podmioty funkcjonujące w otoczeniu przedsiębiorstwa, 
do których zaliczyć można inwestorów i innych partnerów w różnych 
formach współpracy, dostawców, odbiorców, instytucje finansowe, tj. 
banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe, władze państwowe, lokalne 
i samorządowe, instytucje społeczne i edukacyjne oraz wszelkie grupy 
nacisku itp. 

 
Etapy analizy interesariuszy 

Opisując metodykę analizy interesariuszy można dokonać podzia-
łu tej procedury wyróżniając trzy podstawowe etapy (Kozina 2007):

1. Określenie interesariuszy organizacji;
2. Określenie relacji między interesariuszami a organizacją;
3. Wnioski-synteza dokonanych ustaleń.

Pierwszy etap dzieli się na dwie fazy, z których pierwszą jest wy-
bór interesariuszy. Zgodnie z definicją interesariuszy posiadają oni 
określoną siłę nacisku, która powinna zostać przeanalizowana przez 
firmę w celu podjęcia decyzji wprowadzającej zmiany w dotychcza-
sowych relacjach. Wszelkie modyfikacje od najmniejszych, po te bar-
dziej kompleksowe, powinny zostać przyjęte, czyli akceptowane bądź 
uznane za dopuszczalne przez oba partnerskie podmioty. Przy dyna-
micznych fluktuacjach środowiska, które stanowi otoczenie obecnie 
funkcjonujących w nim organizacji, wybór interesariuszy powinien być 
kształtowany przez intuicję i doświadczenie przedsiębiorców i kadry 
zarządzającej. Drugą fazą etapu określenia interesariuszy organizacji 
jest ustalenie hierarchii ich ważności. Opisywana faza realizowana 
jest w celu zdobycia wiedzy, która posłużyć może kadrze manager-
skiej. Managerowie powinni zatem uzyskać odpowiedź na pytanie 
o jakie potrzeby i preferencje określonych podmiotów i grup inte-
resu organizacja powinna dbać oraz jakie preferencje mają znacznie 
w pierwszej kolejności. Porządkowanie określonych we wcześniejszej 
fazie interesariuszy zgodnie z hierarchią ich ważności zwykle opiera 
się na analizie typu oraz siły wpływu danego podmiotu na funkcjono-
wanie organizacji i realizację jej celów. W najszerszym ujęciu można 
wyróżnić trzy podstawowe rodzaje nastawienia interesariuszy wzglę-
dem organizacji, tj. pozytywne, neutralne i negatywne. Rozpatrując 
omawianą procedurę, można wyłonić trzy kategorie, które stanowią 
kryteria oceny interesariuszy. Pierwszą z nich jest siła nacisku, która 
powinna być respektowana przez przedsiębiorstwo na etapie prepa-
racji do wdrożenia finalnych decyzji. Drugą kategorię stanowi uprawo-
mocnienie oddziaływania podmiotów indywidualnych i grupowych 
(wewnętrznych oraz zewnętrznych) na organizację przeprowadzającą 
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analizę. Ostatnia trzecia kategoria analityczna to stopień pilności żą-
dań interesariuszy, a co za tym idzie wymagana dynamika reagowania 
na te żądania (Obłój 2007). Odnosząc się do powyżej przytoczonych 
kategorii, wyróżniamy siedem rodzajów partnerów (Mitchell, Agle, 
Wood 1997): drzemiący, dyskretni, aspirujący, dominujący, zagraża-
jący, uzależnieni, rozstrzygający. Inny sposób podziału interesariuszy 
zwraca uwagę na dwie ich charakterystyki – oczekiwania wobec fir-
my i możliwy zakres wpływu na jej działanie i efektywność (Savage, 
Nix, Whitehead, Blair 1991). Występuje wiele podejść teoretycznych 
względem analizy wpływu interesariuszy przedsiębiorstwa, które 
w określony sposób kształtują jej funkcjonowanie i organizację – ma-
cierz M. Johansona i K. Scholesa oraz mapa interesariuszy stanowią 
najbardziej rozpowszechnione z nich. Określenie relacji między intere-
sariuszami i organizacją, czyli drugi etap ich analizy, rozpoczyna się od 
określenia wzajemnych oczekiwań ich i organizacji. Celem tego etapu 
jest weryfikacja faktycznego stanu powiązań przedsiębiorstwa z inte-
resariuszami, o którym wyobrażenie często pozostaje w oderwaniu od 
rzeczywistości, oraz aktualizacja opinii dwojga partnerów (organizacji 
i podmiotów powiązanych). Na drodze do pozyskania wiedzy niezbęd-
nej do sklasyfikowania typu takich relacji stosuje się techniki kosztow-
ne ze względu na wymagany nakład pracy, tj. wywiady lub badania 
kwestionariuszowe. Kolejnym krokiem jest określenie celów intere-
sariuszy. Przy wykorzystaniu ogółu możliwych do pozyskania infor-
macji ich charakteryzujących, sporządzić można opis zadań, których 
realizacja stanowi ich cel. Niezwykle istotne jest dostrzeżenie dyna-
miki działalności partnerów oraz trafna identyfikacja założeń i celów 
realizowanych przez strony z uwzględnieniu perspektywy czasowej, 
tzn. konieczne jest odniesienie się zarówno do obecnej sytuacji, jak 
i przyszłych czynników kształtujących relacje. W przebiegu tej fazy na-
leży uwzględnić sposób wchodzenia określonych partnerów w relacje 
z organizacją. Oddziaływanie może być realizowane bezpośrednio lub 
pośrednio, np. działanie na płaszczyźnie prawa, poprzez naciski poli-
tyczne oraz społeczne, a także przekaz medialny. Identyfikacja treści 
i formy tych interakcji stanowi ostatni krok drugiego z trzech etapów 
omawianej metodyki analizy interesariuszy. Owa identyfikacja może 
zostać przeprowadzona na podstawie ustalenia postaci zawartości 
informacyjnej czytelności, formy interakcji oraz opisu prawidłowości 
określających wzorzec przebiegu i/lub przedziałów czasowych, w któ-
rych występuje intensyfikacja określonych zjawisk. Istotne jest także 
zbadanie równowagi interakcji między podmiotami oraz rozpozna-
nie, który z nich dysponuje większą siłą przetargową i jakie są jego 
pośrednie zależności oraz czynniki, za pomocą których oddziałowuje. 
Pozyskany zestaw informacji odnosić się może do obecnej sytuacji, 
lecz także do najbardziej prawdopodobnej lub optymalnej w pojęciu 
danych podmiotów kooperacji. Zadania tej fazy, tj. określenie relacji 
między interesariuszami i organizacją wykonywane są przy wykorzy-
staniu klasycznej metody analizy i studiowania, która uzupełniana jest 
przez wnioski z obserwacji faktycznych zachowań podmiotu partner-
skiego. Stosując macierz M. Johnsona i K. Scholesa, można dokonać 
ustaleń zakresu wpływów i powiązań partnerskich w odniesieniu do 
najbardziej prawdopodobnej i najbardziej preferowanej sytuacji or-
ganizacji. W macierzy tej zbiór interesariuszy zostaje rozmieszczony 
w wyróżnionych jej polach. W zależności od zależności i wpływu, ana-
liza jego zakresu pozwala na przypisaniu partnerom znaku:

• (+) gdy firma ma wpływ na partnera;
• (-) gdy partner ma wpływ na firmę.

W omawianej procedurze warto posłużyć się także macierzą 
relacji między strategicznymi partnerami organizacji (Kozina 2007), 
zwłaszcza gdy analizowane powiązania są niesymetryczne. W celu 
odniesienia się do jakościowego wymiaru rozważanych relacji, ce-
lowe będzie posłużenie się narzędziem analizy profili kluczowych 
strategicznych partnerów organizacji (Lisiński 2004). Ostatnim, trze-
cim etapem analizy interesariuszy w ramach wybranej metodyki jest 
synteza dokonanych ustaleń – wyciąganie wniosków. Ten dwufazo-
wy etap analizy interesariuszy stanowi podsumowanie poprzednich. 
Polega na ocenie wpływu interesariuszy na organizację w celu usta-
lenia kierunków dalszych działań. Pierwszy krok polega na rzetelnej 
analizie i syntezie ogółu pozyskanych w poprzednich etapach danych 
– tzw. ocenie zespołowej. Stanowi ona więc działanie podyktowane 
przez zakres merytoryczny analizy, ujmuje zatem oczekiwania i cele 
partnerskich podmiotów oraz istotę analizowanych powiązań i ich 
przebieg. Ustalenie kierunku dalszych badań jest ostatnim krokiem 
ostatniego z trzech etapów omawianej metodyki analizy interesa-
riuszy. Dalsze działania opierać się będą na strategii ustalenia spo-
sobów przeformuołowania równowagi sił między organizacją i jej 
interesariuszami. W konsekwencji może to wytyczać kierunek ku 
zmianie rozkładu sił w relacji, z korzyścią dla przedsiębiorstwa, cho-
ciaż ograniczać się może także jedynie do poprawy relacji. Jednym 
z celów strategicznych przedsięwzięć może być działanie w szerszej 
perspektywie, np. zaprojektowanie szczegółowego foresight’u – pro-
gnozy, przewidywania działań interesariuszy. 

Macierz M. Johnsona i K. Scholesa 

Schemat typu portfolio służy podziałowi grupy interesariuszy 
na cztery kategorie symbolizowane przez pola macierzy. Uwzględnia 
dwie zmienne: siłę i poziom oddziaływania i zainteresowania firmą, 
a także stworzenie planów postępowania z określonymi grupami 
interesariuszy przez organizację/przedsiębiorstwo. Podział owych 
partnerów przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Macierz M. Johnsona i K. Scholesa

Interesariusze według relacji  
z organizacją Siła wpływu Poziom  

zainteresowania firmą

Kluczowi partnerzy organizacji Wysoka Wysoki

Wyłącznie informowani 
przez firmę Niska Wysoki

Zasługujący na 
podtrzymywanie ich satysfakcji Wysoka Niski

Wymagający minimum wysiłku 
ze strony przedsiębiorstwa Niska Niski

Źródło: opracowanie własne.

 
Dynamiczna analiza relacji i powiązań organizacji może wskazać 

na słuszność podjęcia dalszych analiz koneksji z interesariuszami, 
przedstawionymi w różnych polach macierzy, chociaż zwykle światło 
uwagi pada na tych, którzy skupieni są w pierwszym polu.
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Macierz relacji między strategicznymi 
partnerami organizacji

Sporządzanie tego typu macierzy (Obłój 2007: 224-225) ma na celu 
wskazanie strategicznych partnerów/interesariuszy. Procedura po-
lega na realizacji działań, takich jak (Kozina 2007): 

1. Wpisanie strategicznych partnerów do nieukierunkowanej 
macierzy powiązań;

2. Określenie relacji i-tego partnera do innych, ustalając rów-
nocześnie charakter powiązania. Może ono polegać na 
wpły wie partnera i-tego na partnera j-tego, wówczas relację 
taką oznaczamy znakiem (+), lub uzależnieniu partnera i-te-
go od partnera j-tego, gdzie takiej relacji przypisujemy znak 
(-). Analo gicznie postępujemy dla j-tego partnera w relacji 
do i-tego partnera;

3. Wyznaczenie relacji między partnerami przez sumowanie 
wartości liczbowych w:

• kolumnach – otrzymuje się informacje o ogólnej sile 
wpływu danego partnera w sieci firm otaczających or-
ganizację;

• wierszach – uzyskuje się dane obrazujące zależność da-
nego partnera od pozostałych;

4. Treść informacyjna przedstawiona w macierzy relacji mię-
dzy strategicznymi partnerami organizacji stanowi charak-
terystykę interakcji między podmiotami, nakreślając obraz 
kierunku i siły wpływu, tzn. jej podstawowych atrybutów.

Mapa interesariuszy 

Pierwszą propozycję mapy interesariuszy, jako techniki szcze-
gółowej analizy otoczenia organizacji, przedstawił R.E. Freeman 
w 1984 roku. Jednak obecnie występuje ona w różnych wariantach. 
W takiej mapie organizacja usytuowana jest centralnie, a interesa-
riusze tworzą otoczenie wokół niej. Nasilenie wpływu partnerów 
na organizację nakreślają strzałki kierowane do środka. Ich długość 
i grubość przedstawia nam stopień zależności i siłę oddziaływania 
(im krótsze, tym są bardziej powiązane z organizacją; grubsze świad-
czą o większej sile wpływu). Sposób poprowadzenia lini wyznacza 
pozycję partnerów w otoczeniu. Linia przerywana oznacza drugo-
rzędność wpływu otoczenia, natomiast linia ciągła określa otoczenie 
podstawowe. Ta technika szczegółowej analizy interesariuszy jest 
jedną z prostszych metod określania partnerów organizacji, a także 
pozwala na stworzenie ogólnego obrazu ich ważności i zależności 
z nimi. Stanowi wstępną część identyfikacji, pozwalając na wycią-
gnięcie odpowiednich wniosków, prowadzących do ustalenia relacji 
firmy z jej interesariuszami. Wnioski wypływające z tej analizy warto 
dodatkowo zweryfikować, korzystając z którejś z technik ustalania 
hierarchii ważności, na przykład analizy par. Zasadne może być rów-
nież uzupełnienie mapy interesariuszy informacjami na temat relacji 
organizacji ze wszystkimi jej interesariuszami z osobna.

Analiza profili kluczowych strategicznych
 partnerów organizacji

W obrębie tej szczegółowej techniki analizy interesariuszy (Li-
siński 2004: 86-87) istotne będzie posługiwanie się dwuwymiarową 

tablicą. W wierszach tej tablicy zamieszczane są czynniki określa-
jące zależności, tj. zdolność korzystania z mediów, wpływów poli-
tycznych, przepisów prawnych czy też mediów, zbieżność interesów 
między interesariuszami i organizacją. Kolumny zaś przedstawiają 
punkty w danej skali (np. od 1-5), czyli tych czynników, które pozwa-
lają na ocenę jakości ich relacji. Analizowane profile strategicznych 
partnerów organizacji wyznaczane są przez linie, które łączą punk-
ty na przecięciu wierszy i kolumn. Punkty te wyznaczone zostają 
zgodnie z oceną danych zmiennych, charakteryzujących określonego 
interesariusza. Wynikiem omawianej analizy jest podział na lepszych 
i gorszych partnerów podług danego kryterium, jak i identyfikację 
konkretnych powiązań w sprecyzowanym ich aspekcie. 

 
Analiza interesariuszy 

dla Galerii Urody Ewelina Zioła 

Galeria Urody Ewelina Zioła jest mikroprzedsiębiorstwem za-
łożonym we wrześniu 2007 roku, działającym w branży kosmetyki 
i kosmetologii medycznej. Firma funkcjonuje jako jednoosobowa 
działalność gospodarcza. Jest w posiadaniu indywidualnego właści-
ciela, obecnie zatrudnia cztery osoby. Ze względu na nasycenie ryn-
ku, zróżnicowaną konkurencję oraz dynamikę branży do prowadzenia 
i rozwijania firmy przydatna, a nawet niezbędna jest wiedza na temat 
makrootoczenia organizacji. Przedsiębiorstwo, którego dotyczy niniej-
sze studium przypadku od początku istnienia realizowało politykę po-
szerzania kompleksowości oferty. W tabeli 2 przedstawiono zakres 
usług przedsiębiorstwa na początku jego działalności i w momencie 
powstawania tego artykułu. Dlatego w trakcie procesu rozwoju dzia-
łalności poszerzyło się grono partnerów i innych podmiotów, na które 
wpływa przedsiębiorstwo i które wywierają wpływ na nie. Przy podej-
mowaniu decyzji dotyczącej planowania strategicznego Galerii Urody, 
wykorzystuje się techniki analizy interesariuszy, na podstawie których 
przedsiębiorstwo podejmuje swoje decyzje, biorąc pod uwagę rozkład 
sił w sieci wzajemnych zależności. 

Tabela 2. Rozwój oferty Galerii Urody 

Zakres działalności

2007 2017

Kosmetyka twarzy i ciała 
Stylizacja paznokci

Stylizacja paznokci
Pielęgnacja stóp i dłoni

Zabiegi kosmetyczne twarzy,
 szyi i dekoltu

Zabiegi kosmetologii medycznej
Medycyna estetyczna

Szkolenia z zakresu kosmetyki 
i kosmetologii medycznej

Źródło: opracowanie własne.

Procedura analizy interesariuszy dla firmy będącej przedmio-
tem niniejszego case study przebiega zgodnie z opisaną w pierwszej 
części pracy metodyką, tzn. podzielona jest na trzy fazy: określenie 
interesariuszy organizacji, określenie relacji między interesariuszami 
i firmą, wnioski – czyli synteza dokonanych ustaleń. W pierwszej 
fazie początkowego etapu omawianej metodyki dokonywany jest 
wybór interesariuszy organizacji. Grupy i indywidualne podmioty, 
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będące powiązane w różnym stopniu z przedsiębiorstwem, wśród 
których należy pozyskiwać interesariuszy, pomaga ustalić mapa 
(zob. rysunek 1), która przedstawia interesariuszy przedsiębiorstwa 
o większej skali działalności. W trakcie selekcji określeni zostają in-
teresariusze, z którymi relacje są istotne (w różnym stopniu) z punk-
tu widzenia przedsiębiorstwa, tzn. tacy, których należy uwzględnić 
w trakcie projektowania strategii, i na relacje, na których przedsię-
biorstwo ma wpływ. Na podstawie mapy i po dokonaniu zawężenia 
grup i podmiotów interesów do tych najbardziej istotnych (w tym 
kroku jeszcze ich nie hierarchizując), sporządzona została ogólna 
mapa interesariuszy dla Galerii Urody Ewelina Zioła, której treść 
reprezentuje rysunek 1.

Rysunek 1. Interesariusze Galerii Urody

Źródło: opracowanie własne.

Charakterystykę najważniejszych interesariuszy otwierają ci, 
którzy wpływają na Galerię Urody od wewnątrz, czyli właściciel 
i pracownicy. W firmie decyzje dotyczące przedsiębiorstwa podej-
muje właściciel, biorąc pod uwagę doradztwo kadry zarządzającej 
i kon sultacje z pracownikami. Ustala i wdraża nowe pakiety, inno-
wacje technologiczne, wprowadza nowości rynkowe, ustala progra-
my doszkalające i podwyższające kompetencje. Jest zaangażowa-
ny pozytywnie i czynnie w działalność firmy, chętnie zdobywając 
wiedzę i podnosząc kompetencje. Z podstawowych jego interesów 
najważniejsza jest efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa, 
jego pozycja na rynku, a także jego sprawne funkcjonowanie oraz 
minimalizacja problemów. Oprócz właściciela osobą mającą wpływ 
na decyzje podejmowane w firmie jest również brand manager. Do 
jego obowiązków należy projektowanie oraz prowadzenie działań 
marketingowych, zarządzanie wizerunkiem marki przedsiębiorstwa, 
a także bieżące doradztwo z zakresu komunikacji wewnętrznej i ze-
wnętrznej firmy. Przeprowadza badanie rynku oraz ewaluację efek-
tów podejmowanych działań. Brand manager zajmuje się również 
copywritingiem i projektowaniem graficznym, dlatego firma nie za-
trudnia zewnętrznych agencji reklamowych ani projektantów. Osoba 
zajmująca to stanowisko, oprócz płacy na odpowiednim poziomie, 
oczekuje także elastycznego czasu pracy, ze względu na poszerza-
nie kompetencji i wykształcenia, lecz także zaufania w kwestii pro-
ponowanych rozwiązań i przedsięwzięć. Dzięki zatrudnieniu brand 
managera firma zdynamizowała i uspójniła swoją komunikację mar-
ketingową – ewaluacja wykazuje ciągły wzrost świadomości marki, 
a także poszerzające się grono odbiorców komunikacjimarki, m.in. 
w Internecie, co przekłada się ostatecznie na wyniki ekonomiczne 
przedsiębiorstwa. Ze względu na specyfikę branży i przywiązanie 

klientów do personelu firma nie może pozwolić sobie na częste 
fluktuacje kadry, dlatego - podobnie jak w przypadku klientów - bu-
duje z nimi długotrwałe relacje. Galeria Urody Ewelina Zioła zatrud-
nia obecnie (luty 2017) czterech pracowników: stylistkę paznokci, 
kosmetyczkę, podologa i kosmetyczkę, brand managera. W firmie 
pracuje również właściciel – kosmetolog i specjalista w dziedzinie 
medycyny estetycznej. Dla pracowników liczy się stabilność zatrud-
nienia, terminowe płace na adekwatnym do sytuacji rynkowej po-
ziomie, możliwość podnoszenia kompetencji i rozwój zawodowy, 
a także inne, pozapłacowe składniki wynagrodzenia, tzw. bonusy 
czy przywileje, tj. telefon  komórkowy, zakup ubrań, karnety na ba-
sen, fitness, prezenty okolicznościowe. Drugą grupę interesariuszy 
przedsiębiorstwa, zgodnie z szerokim podziałem, stanowią intere-
sariusze zewnętrzni, których listę otwierają klienci. Grono klientów 
Galerii Urody (grupę docelową firmy) określa strategia marki, która 
powsta ła na podstawie badania rynku i rozpoznania zachowań kon-
sumenckich oraz motywacji poszczególnych segmentów odbiorców 
usług z zakresu kosmetyki, kosmetologii i medycyny estetycznej/
kosmetologii medycznej. Swoją ofertę przedsiębiorstwo kieruje do 
kobiet w przedziale wiekowym 18-60, pochodzących głównie ze 
Zgorzelca i okolic, które łączy pewien zestaw cech psychologicznych 
i motywacji2: wszystkie czują się/chcą czuć się atrakcyjnie, kobieco 
i młodo (ale nie dziewczęco) bez względu na wiek; są świadome 
oferty rynkowej i śledzą najnowsze trendy – wymagają od gabinetu 
oferty obfitującej w nowości; wizyta w salonie tego typu często jest 
dla nich zabawą, okazją do rozmowy i spotkania (głównie z perso-
nelem, z którym klientki są w pewnym sensie zaprzyjaźnione, lecz 
czasem również z innymi klientkami), a także wiąże się z „czasem 
dla siebie” i „celebracją kobiecości”; cechuje je umiarkowana wraż-
liwość cenowa; są dynamiczne, aktywne, pewne siebie i otwarte na 
nowe doświadczenia; zadowolenie z wyglądu jest dla nich kluczo-
wym aspektem wpływającym na pewność siebie; chcą w jednym 
miejscu korzystać z kompleksowej oferty przy poważniejszych zabie-
gach, chociaż zwracają uwagę na kompetencje personelu i bezpie-
czeństwo, nie czuć się, „jak u lekarza” – cenią sobie atmosferę „sa-
lonu piękności u dobrej znajomej”. Klienci są jednymi z najbardziej 
wpływowych interesariuszy, dlatego relacje z nimi są permanentnie 
ewaluowane i analizowane, m.in. przez brand managera salonu. Fir-
ma, dzięki dbałości o relacje z odbiorcami, dla wielu z nich staje 
się jedynym salonem tego typu z jakiego usług korzystają. Z punktu 
widzenia przedsiębiorstwa istotne jest to, aby zadowolone klientki 
budowały długotrwałe relacje z marką i stawały się swoistymi jej 
ambasadorami.  Dostawcami są firmy dostarczające niezbędne ma-
teriały i produkty potrzebne do funkcjonowania firmy. Wśród nich 
wyróżniamy dostawców poszczególnych gałęzi działalności firmy, od 
podstawowych, zabezpieczających materiały jednorazowego użytku, 
sterylne środki do dezynfekcji i środki odkażające od dostawców, 
których wybiera się, przeprowadzając odpowiednią analizę rynko-
wą, uwzględniając ich rozwój, dostęp do nowości, czas realizacji za-
mówienia oraz wiarygodność i posiadanie odpowiednich certyfikacji 
medycznych. Współpraca jest intensywna, dostawy odbywają się raz 
lub dwa razy w tygodniu. Chętnie podejmują współpracę, informują 

2 Opis ten przedstawia część profilu „klienta idealnego” firmy i odwołuje się 
także do aspiracji ostatecznych odbiorców. Tworzenie tego typu profili po-
zwala na zaprojektowanie różnych aspektów marki i budowanie relewant-
nej i koherentnej jej komunikacji.

GALERIA 
URODY

KLIENCI

WŁAŚCICIEL

KADRA 
ZARZĄDZAJĄCA

DOSTAWCY

PRACOWNICY

INSTYTUCJE 
FINANSOWE

ZEWNĘTRZNI 
WYKONAWCY 

(OUTSOURCING)

INSTYTUCJE 
PAŃSTWOWE
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Tabela 3 przedstawia macierz G. Johnsona i K. Scholesa, która 
dzieli interesariuszy na cztery grupy. Jasno wskazuje, z czyimi intere-
sami i preferencjami należy liczyć się najbardziej. Kluczowi interesa-
riusze – to z nimi firma ma największe powiązanie: są bardzo zainte-
resowani sytuacją w przedsiębiorstwie i mają na nie bardzo duży 
wpływ, a także są najbardziej czynnymi odbiorcami. W pierwszej ko-
lejności informowani o aktualnych promocjach, nowościach, uczest-
nicy programów lojalnościowych, pozostają w stałej i trwałej relacji 
z firmą. Przedsiębiorstwo skupia się przede wszystkim na interesa-
riuszach strategicznych ze swojego punktu widzenia. Następne pole 
macierzy prezentuje interesariuszy, z którymi relacje opierają się na 
podtrzymywaniu satysfakcji. W przypadku potencjalnych klientów 
oznacza to dbanie o wizerunek firmy za pomocą komunikacji mar-
ketingowej, a w przypadku dostawców - głównie wywiązywanie 
się z umów i obowiązujących warunków współpracy. Kolejne pole 
macierzy odnosi się przede wszystkim do władz lokalnych i urzędu 
pracy, które informowane są o różnych aspektach działalności przed-
siębiorstwa w celu zachowania prawności jego działania. Przykła-
dem podmiotów, które wymagają minimalnego wysiłku ze strony 
Galerii Urody są firmy z innej branży, reprezentowane przez pozo-
stałą część macierzy. Relacje z nimi obejmują głównie pozyskiwanie 
od nich potrzebnych przedsiębiorstwu produktów i usług, lecz także 
sprzedaż własnych usług w ramach zbiorowych programów polity-
ki socjalnej, dedykowanych pracownikom tych firm. Rozwój firmy, 
wzrost zatrudnienia oraz znaczne wzbogacenie zakresu prowadzo-
nej działalności wpłynęły w sposób jaskrawy na poszerzenie grup 
interesu, których analiza stała się podstawą działań strategicznych, 
zorientowanych na optymalizację i budowanie trwałych i obustron-
nie korzystnych relacji z publicznością wewnętrzną i zewnętrzną. 
Analiza interesariuszy stanowi pewnego rodzaju wgląd w specyfikę 
podmiotów, z którymi przedsiębiorstwo wchodzi w interakcje, daje 
pojęcie o ich oczekiwaniach i potrzebach, a docelowo pozwala na 
budowanie efektywnych relacji, które stają się jedną z podwalin po-
zycji przedsiębiorstwa na rynku.

Podsumowanie

Przedstawione w niniejszym artykule koncepcje i metody za-
prezentowane w studium przypadku mogą być istotnym źródłem 
wiedzy przedsiębiorstwa na temat makrootoczenia (otoczenia ogól-
nego) oraz stanowić punkt wyjścia do działań na płaszczyźnie plano-
wania strategicznego.epcje i metody. Analiza interesariuszy pozwala 
na określenie podmiotów i grup interesu. Dokonanie ich hierarchii, 
zestawienie siły ich wpływu na przedsiębiorstwo wzajemnymi ocze-
kiwaniami i potrzebami, a docelowo jej efekty służą jako wskazówka 
do tworzenia efektywnych relacji w konstelacji wzajemnych powią-
zań, których częścią jest każde, nawet najmniejsze przedsiębiorstwo. 
Głównymi korzyściami wynikającymi z przeprowadzonej analizy in-
teresariuszy Galeria Urody Ewelina Zioła jest pogłębiona wiedza na 
temat rynku jako struktury wielostronnych powiązań. Dzięki użyciu 
wybranych technik szczegółowej analizy interesariuszy firma jest 
w stanie przewidzieć lub zidentyfikować ewentualne „punkty za-
palne” w relacjach z interesariuszami oraz projektować uzasadnione 
rynkowo strategie zarządzania kryzysem. Analiza dostarczyła wie-
dzy dotyczącej budowania relacji z pracownikami oraz ich zaanga-
żowania w procesy przedsiębiorstwa. Usprawniła funkcjonowanie 

o bieżących promocjach i programach lojalnościowych, nawiązują 
kontakty, ich wpływ na firmę jest pozytywny. Współpraca często 
przybiera charakter długofalowy. Dostawcy identyfikują oczekiwania 
swoich interesariuszy, chętni do zdobywania wiedzy i podnoszenia 
satysfakcji odbiorców. Istotne dla nich aspekty współpracy to wiel-
kość i częstotliwość zamówień. Wpływa to na prowizję od obrotu, 
co wiąże się z interesem całej firmy i przedstawiciela handlowego. 
W niektórych przypadkach dla dostawcy istotny jest także wizerunek 
odbiorcy, ze względu na wpływ tego czynnika na pozycję rynkową 
podmiotu zaopatrującego. Lojalna i długotrwała współpraca z da-
nym dostawcą skutkuje możliwością zamawiania towaru z odroczo-
nym terminem płatności bądź pobranie materiałów w tak zwany ko-
mis. Jest to istotny fakt dla przedsiębiorstwa o tym profilu, ponieważ 
większość wykonywanych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej 
wiąże się z dużym nakładem finansowym (unikanie tworzenia tzw. 
magazynów). Kolejną podgrupę interesariuszy zewnętrznych stano-
wią instytucje finansowe – czyli przede wszystkim banki i instytucje 
leasingowe. Stanowią one trzon finansowania rozwoju modernizacji 
i wprowadzania innowacji, a także stanowić mogą zabezpieczenie 
w razie przejściowego braku płynności finansowej. Dzięki posiada-
niu odpowiedniego statusu instytucje takie jak bank stają się także 
organem doradczym dla przedsiębiorstwa na płaszczyźnie finansów, 
dzięki zaoferowaniu wsparcia indywidualnego opiekuna. Z punktu 
widzenia instytucji finansowej najważniejsze czynniki wpływające na 
kształtowanie relacji to: terminowość spłaty bieżących zobowiązań, 
określone obroty na koncie, korzystanie z produktów bankowych. 
Instytucje państwowe najbardziej oddziałujące na przedsiębiorstwo 
to Urząd Miasta oraz Powiatowy Urząd Pracy. Urząd Miasta to insty-
tucja, która wyznacza zasady opłacania podatku od nieruchomości, 
w której prowadzona jest działalność. Jest miejscem, gdzie można 
na bieżąco aktualizować wpis do ewidencji oraz jest odbiorcą infor-
macji o zarządzaniu odpadami toksycznymi. Posiada punkt informa-
cji o programach unijnych. Powiatowy Urząd Pracy, jako instytucja 
zajmująca się analizowaniem i badaniem obecnego rynku pracy, 
pośrednictwem i doradztwem, jest pomocny dla przedsiębiorstwa 
w procesie doboru kandydatów do pracy na specjalistyczne stano-
wiska. Daje dostęp do bieżących informacji dotyczących unijnych 
dofinansowań w ramach refundacji i finansowania nowych stano-
wisk pracy oraz modernizacji firmy.

Tabela 3. Poziom zainteresowania firmą. Macierz siła wpływu/poziom 
zainteresowania partnerów

S
i
ł
a

w
p
ł
y
w
u

N
i
s
k
a

Podtrzymywać satysfakcję

Potencjalni klienci, dostawcy

Kluczowi partnerzy

Aktualni klienci, dostawcy,
bank finansujący

W
y
s
o
k
a

Minimum wysiłku

Firmy z innej branży

Informować

Władze lokalne,
urzędy pracy

Niski Wysoki

Poziom zainteresowania firmą

Źródło: opracowanie własne na podstawie Scholes 1999: 216.
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i pozwoliła na skuteczne zaspokojenie potrzeb publiczności firmy 
i określenie jej pozycji w negocjacjach z innymi podmiotami. Konklu-
dując, teoria interesariuszy oraz ich analiza znajdują zastosowanie 
w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem, co stanowi ważny krok 
na drodze do optymalizacji jego funkcjonowania.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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Percepcja kultury organizacyjnej 
przez kierowników

Managers’ perception 
of organisational culture 

The paper presents research results pertaining to the per-
ception of organizational culture by managers. The objective 
of the study was to identify whether the differences in the per-
ception of cultural values with regards to managers’ sex, educa-
tional back ground and their level in hierarchy exist. In addition, 
discrepan cies between the diagnosed general perception of the 
culture and that specified by individual groups of managers were 
assessed. As a consequence, the study of organizational culture 
was based upon both collective opinions of managers and opin-
ions of indi vidual groups of managers. The diagnosis of organiza-
tional cul ture was based upon cultural values. A survey by means 
of a ques tionnaire was applied in order to analyze and describe 
the studied companies’ organizational culture. The study was 
conducted in 73 companies and encompassed 253 managers. 
Research results indicate that managers’ assessment of organiza-
tional culture is varied. This is true for the perception of organi-
zational culture of all managers and individual managers’ groups 
as well. Conserva tism and status of achievements were among 
cultural values high lighted by each of the respondents. As far as 
remaining values are concerned, managers varied in their percep-
tion of these. This is especially true for the low-level managers. 

Keywords: organizational culture, cultural values, manager, per-
ception.

Artykuł zawiera prezentację wyników badań dotyczących po-
strzegania kultury organizacyjnej przez kierowników. Celem badań 
było zidentyfikowanie, czy istnieją różnice w percepcji wartości kul-
turowych ze względu na płeć, wykształcenie kierowników, szczebel 
zajmowany w hierarchii organizacyjnej oraz rozbieżności między 
zdiagnozowanym ogólnym obrazem kultury, a określonymi przez 
poszczególne grupy kierowników. Dlatego rozpoznanie kultury or-
ganizacyjnej zostało oparte na opinii wszystkich kierowników oraz 
w rozbiciu na analizowane grupy przełożonych. Diagnoza kultury 
organizacyjnej została oparta na wartościach kulturowych. Do 
analizy i opisu kultury organizacyjnej badanych przedsiębiorstw 
zastosowano badania ankietowe oparte na kwestionariuszu. Ba-
dania przeprowadzono w 73 przedsiębiorstwach i uczestniczyło 
w nich 253 kierowników. Wyniki badań wskazują, że ocena kultury 
organizacyjnej przez kierowników jest zróżnicowana. Wniosek ten 
dotyczy odmiennego spojrzenia na kulturę organizacyjną przez 
wszystkich badanych kierowników i w rozbiciu na poszczególne 
badane grupy. Wśród wartości kulturowych wyróżnionymi przez 
każdego respondenta był konserwatyzm i status osiągnięć. W oce-
nie pozostałych badanych wartości kierownicy byli zróżnicowani, 
a najbardziej kierownicy niższego szczebla. 

Słowa kluczowe: kultura organizacyjna, wartości kulturowe, kie-
rownik, percepcja.
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Zarządzanie jest złożonym i ukierunkowanym procesem. Stano-
wi przywilej i sedno pracy kierownika. Jest procesem złożonym, gdyż 
obejmuje wiele działań realizowanych przez kierownika, od czynno-
ści planistycznych po kontrolne. Są one ukierunkowane na realizację 
konkretnego celu. Kierownik to uprawniona do zarządzania osoba, 
posiadająca władzę, decyzyjność i odpowiedzialność za zasoby 
w organizacji. Wieloaspektowość zarządzania wymaga skutecznych 
instrumentów zarządzania. Zdaniem K. Zimniewicza „skrzynka na-
rzędziowa” współczesnego kierownika zawiera ogromną ich różno-
rodność (Zimniewicz 200: 37) w postaci koncepcji, modeli, metod, 
technik i narzędzi zarządzania (Wąchol 2010: 158-159). Wśród nich 
R. Krupski wymienia strategię, procedury, struktury i kulturę orga-
nizacyjną (Krupski 2004: 39). Kultura organizacyjna stanowi dość 
problematyczny temat, który wynika głównie z jej niematerialnego 
charakteru i złożoności tego pojęcia. Wskazując podstawowe cechy 
kultury organizacyjnej, S. Reynolds i D. Valentine (Reynolds, Valenti-
ne 2009: 17-18) zauważyli, że jest ona wpajana i wspólna dla wielu 
osób, definiuje najważniejsze wartości oraz opiera się zmianom. 
Jest ona związana z człowiekiem, jest zjawiskiem powtarzalnym 

i zbiorem zjawisk wyuczonych (Serafin 2015: 88). Poza tym kultura 
ogranicza i ułatwia działania (Keyton 2011: 17). Tworzy ramy, które 
ograniczają to, co pracownicy widzą i interpretują, a z drugiej stro-
ny, kultura jest również ułatwieniem, ponieważ pozwala zrozumieć, 
co się dzieje. Wymiary kulturowe są bowiem podstawą wszystkich 
aspektów życia organizacyjnego (Alvesson 2013: 1), tworząc specy-
ficzny „autonomiczny systemem nerwowy organizacji” (Kilmann, Sa-
xton, Serpa 1990: 123). Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie 
zarządzania ani przez praktyków ani przez teoretyków nie jest baga-
telizowane. Wynika to z faktu, że kultura organizacyjna to szczególne 
narzędzie, które może być wykorzystane do kształtowania postaw 
pracowników, zgodnie z przyjętą strategią. Stąd istotna jest znajo-
mość wartości kulturowych przez kierowników. 

Metodyka badań

Celem głównym badań było poznanie percepcji kultury orga-
nizacyjnej przez kierowników. Podmiot badań stanowili kierownicy, 
zaś przedmiot - kultura organizacyjna. Przeprowadzone badania 
miały określić, jakimi wartościami kulturowymi w opinii kierowni-
ków charakteryzują się badane przedsiębiorstwa oraz czy ze wzglę-
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du na ich płeć, wykształcenie i zajmowany szczebel w hierarchii or-
ganizacyjnej ulegnie zmianie postrzeganie kultury organizacyjnej. 
Uzyskane wyniki badań miały posłużyć do sformułowania wniosków 
na temat podobieństw i różnic w odbiorze kultury organizacyjnej, 
biorąc pod uwagę przyjęte kryteria ich podziału oraz kultury or-
ganizacyjnej jako narzędzia zarządzania. Diagnoza kultury organi-
zacyjnej została oparta na wartościach, takich jak nastawienie na 
ludzi i zadania, mały i duży dystans władzy, wysoki i niski kontekst 
komunikacyjny, wysoka i niska tolerancja niepewności, aktywność 
i konserwatyzm, indywidualizm i kolektywizm, orientacja na oto-
czenie i wnętrze, status oparty na osiągnięciach i nadaniu. Do ich 
oceny zastosowano badania ankietowe oparte na kwestionariuszu 
ankiety. Zawierał on 32 sformułowania opisujące badane wartości. 
Respondenci, ustosunkowując się do nich, posługiwali się cztero-
stopniową ska lą, obrazującą natężenie występowania w badanych 
organizacjach przejawów poszczególnych wartości. W badaniach 
uczestniczyło 253 kierowników, z czego 75 kobiet i 75 mężczyzn, 
66 miało średnie wykształcenie a 187 wyższe, 33 to kierownicy niż-
szego, 105 średniego i 115 wyższego szczebla. Badaniami objęto 78 
różnej wielkości przedsiębiorstw leżących na terytorium Polski, pro-
wadzących zróżnicowaną działalność.

Diagnoza kultury organizacyjnej przez kierowników 
– wyniki badań

W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano opis kultury or-
ganizacyjnej badanych przedsiębiorstw. Charakteryzuje ją kilka war-
tości, które tworzą podstawę myślenia i zachowania pracowników 
(wykres 1). Są to:

• nastawienie na ludzi – 54,5%;
• mały dystans władzy – 35,2%;
• status oparty na osiągnięciach – 57,3%;
• niska tolerancja niepewności – 46,2%;
• orientacja na otocznie – 43,9%;
• konserwatyzm – 60,9%;
• kolektywizm – 46,2%;
• niski kontekst komunikacyjny – 37,2%.

Wykres 1. Kultura organizacyjna (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Zidentyfikowanie wysokiej versus niskiej tolerancji niepewności 
zostało oparte na kilku jej przejawach, takich jak znaczenie proce-
dur, skłonności do ryzyka, rygorystyczność przestrzegania przepisów, 
znaczenie planowania strategicznego. Ich postrzeganie kierownicy 
ocenili w różnym stopniu, od średniego do wysokiego, i świadczy-

ły częściej o wysokim unikaniu niepewności. Przemawiają za tym 
sformalizowane procedury i struktura organizacyjna wdrożone 
w celu wyeliminowania dobrowolności w działaniach pracowników 
(64,8%). Nieprzestrzeganie procedur jest karane (62,1%), z czym 
związana  jest niska skłonność pracowników do podejmowania ryzy-
ka (40,7%). Z kolei zaangażowanie kierownictwa w planowanie stra-
tegiczne i formułowanie strategii jest przejawem wysokiej toleran-
cji niepewności (54,2%). W końcowej ocenie można stwierdzić, że 
w opinii kierowników badane przedsiębiorstwa charakteryzuje niska 
tolerancja niepewności. Badanie nastawienia na ludzi versus na za-
dania dokonano na podstawie następujących ich przejawów: cechy 
dobrego kierownika, miary sukcesu organizacji, priorytet wskaźni-
ków ekonomicznych czy stosunków międzyludzkich. Uzyskane wyni-
ki badań wskazują na średnie i wysokie ich obserwowanie przez kie-
rowników, z większym nasileniem na humanistyczną podstawę orga-
nizacji życia społecznego w badanych przedsiębiorstwach. Interpre-
tacja ich wskazuje na wysoką świadomość oceny sukcesu organizacji 
za pomocą wskaźników finansowo-ekonomicznych (66,0%). Główny 
nacisk na indywidualne zadania i wyniki jest postrzegany ze śred-
nim natężeniem (53,8%), podobnie jak na związki interpersonalne 
(53,0%). Opinia na temat dobrego kierownika określanego za pomo-
cą takich cech jak służący radą i stwarzający poczucie bezpieczeń-
stwa jest dość powszechna, gdyż tak przełożonych oceniło 74,3% 
badanych. Podsumowując wyniki badań, można stwierdzić, że zda-
niem kierowników badane organizacje opisuje nastawienie na ludzi. 
Status oparty na zadaniu versus na osiągnięciach w badaniach był 
identyfikowany na podstawie kryteriów oceny i awansu pracownika 
oraz podstawy szacunku wobec kierownika. Respondenci częściej 
opowiadali się za merytokratycznymi przejawami, których natężenie 
występowania ocenili na średnim i wysokim poziomie. Stanowisko 
to wynika ze stosowania w badanych organizacjach takich wskaź-
ników awansowania i oceny pracownika jak jego rozwój (65,2%), 
kompetencje (69,6%) i rzadko staż pracy (39,3%). Pozycja, miejsce 
w hierarchii organizacyjnej nie zostały uznane przez badanych za 
dominującą podstawę szacunku, jaki posiadają kierownicy (45,1%). 
Ostatecznie, posiłkując się opinią kierowników, można stwierdzić, 
że status badanych organizacji opiera się na osiągnięciach. Wartości 
duży versus mały dystans władzy były zdiagnozowane przy uwzględ-
nieniu kilku ich aspektów. Są to stopień i przejawy dystansu w rela-
cjach kierownik - podwładni oraz stosunek pracowników do zjawiska 
nierówności w organizacji. Kierownicy byli świadomi występowania 
wszystkich z nich, jednak z przewagą tych o demokratycznym wy-
dźwięku. Z kolei natężenie manifestowania analizowanych przeja-
wów określili od niskiego do wysokiego. Oceniany przez badanych 
poziom dystansu w relacjach między kierownikiem i podwładnym 
został określony jako średni (49,0%). Uzewnętrznia się w wysokim 
nasileniu kontaktów kierowników z podwładnymi w celu poznania 
ich opinii i uwzględnieniu przy podejmowaniu decyzji (73,1%). Nie 
obserwują ukrytego konfliktu wynikającego z podporządkowania 
służbowego (62,8%). Jednocześnie ze średnim nasileniem postrze-
gają akceptację dla hierarchii i nierówności (57,7%). W ostatecznej 
ocenie można stwierdzić, że w opinii kierowników kultura organiza-
cyjna badanych przedsiębiorstw charakteryzuje się małym dystan-
sem władzy. Rozpoznanie, czy badane organizacje zorientowane 
są na otoczenie, czy na wnętrze zostało oparte na następujących 
przejawach: priorytecie spraw wewnętrznych nad zewnętrznymi, 

 

54,5

35,2

57,3

46,2

43,9

60,9

46,2

37,2

nastawienie na ludzi

mały dystans władzy

status oparty na osięgnięciach

niska tolerancja niepewności

orientacja na otoczenie

konserwatyzm

kolektywizm

niski kontekst komunikacyjny



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 2(23)/2017                                                                                                    

106

Percepcja kultury organizacyjnej 
przez grupy kierowników – wyniki badań

Przeprowadzone badania pozwoliły określić podobieństwa 
i różnice w postrzeganiu kultury organizacyjnej przez kierowników 
w zależności od kilku czynników ich charakteryzujących. Były to płeć, 
wykształcenie i szczeble w hierarchii organizacyjnej. Ocena kultu-
ry organizacyjnej dokonana przez kobiety i mężczyzn zajmujących 
stanowiska kierownicze w organizacjach jest odmienna. Różnica 
ta nie jest istotna i dotyczy trzech wartości, tj. nastawienia na lu-
dzi versus zadania, mały versus duży dystans władzy, niski versus 
wysoki kontekst komunikacyjny. Zidentyfikowane w analizowanych 
grupach wartości kulturowe odbiegają również od uzyskanego ogól-
nego obrazu kultury organizacyjnej (tabela 1). Rozbieżność ta jest 
jednak niewielka i dotyczy trzech wymienionych wcześniej wartości 
kulturowych. Trzeba jednak zauważyć, że ocena kultury organiza-
cyjnej kobiet – kierowników jest bliższa całościowym wynikom. Nie 
można tego faktu wytłumaczyć liczebnością respondentek, gdyż 
w badaniach uczestniczyło tyle samo kobiet co mężczyzn. Ważniej-
szą rozbieżność w odbiorze kultury organizacyjnej w rozbiciu na płeć 
kierowników stanowi silniejsze postrzeganie wartości kulturowych 
przez kobiety – kierowników. Dotyczy to większości analizowanych 
wartości kulturowych i w przypadku wielu z nich jest to różnica 
istotna. Niższa ocena przez kobiety – kierowników intensywności 
występowania wspólnie postrzeganej wartości, tj. nastawienie do-
tyczyła statusu opartego na osiągnięciach. Kolejną istotną różnicę, 
związaną z siłą postrzegania przejawów kultury organizacyjnej przez 
kobiety i mężczyzn zajmujących stanowiska kierownicze, jest system 
wartości. W przypadku obu płci jest on znacząco odmienny. Jedyną 
wartością kulturową, która w systemie wartości zajmuje w przypad-
ku dwóch analizowanych grup wysokie miejsce, jest konserwatyzm. 
Z kolei status oparty na osiągnięciach, zdaniem mężczyzn kierow-
ników, jest wysoko manifestowany w organizacjach, przez kobiety 
– kierowników był najsłabiej postrzegany. 

Tabela 1. Kultura organizacyjna w opinii kierowników - ogółem i według płci

Kultura organizacyjna
ogółem

Kultura organizacyjna 
według kobiet – 

kierowników

Kultura organizacyjna 
według mężczyzn – 

kierowników

Wartości % Wartości % Wartości %

konserwatyzm 60,9 konserwatyzm 71,8 status osiągnięć 59,3

status osiągnięć 57,3 mały dystans 
władzy 71,8 konserwatyzm 58,9

nastawienie na 
ludzi 54,5 nastawienie na 

zadania 66,7 nastawienie na 
ludzi 52,8

niska tolerancja 
niepewności 46,2 orientacja 

zewnętrzna 59,0 niska tolerancja 
niepewności 45,8

kolektywizm 46,2 wysoki kontekst 
komunikacyjny 56,4 kolektywizm 45,3

orientacja 
zewnętrzna 43,9 kolektywizm 51,3 orientacja 

zewnętrzna 41,1

wysoki kontekst 
komunikacyjny 37,2 niska tolerancja 

niepewności 48,7 niski kontekst 
komunikacyjny 34,6

mały dystans 
władzy 35,2 status osiągnięć 46,2 duży dystans 

władzy 32,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

poczuciu identyfikacji z organizacją oraz tolerancji dla zewnętrznych 
wartości. Uzyskane wyniki badań wskazują na średnie natężenie ich 
postrzegania przez kierowników i dotyczy to zarówno przejawów 
wewnętrznej, jak i zewnętrznej orientacji. O pierwszej z nich świad-
czy wysoki stopień identyfikacji pracowników ze swoimi organiza-
cjami (62,1%) oraz koncentracja kierownictwa na tym, co się dzieje 
w ich wnętrzu (50,2%). Jednocześnie badani obserwują prioryte-
towe traktowanie podmiotów zewnętrznych w planowaniu i dzia-
łaniach kierownictwa i zjawisko to ma wysokie nasilenie (68,4%). 
Związana z tym jest tolerancja i szacunek wobec odmiennych warto-
ści (54,9%). Podsumowując wyniki badań odzwierciedlające stano-
wisko kierowników można określić kulturę badanych organizacji jako 
zorientowaną na otoczenie. Przejawami, które posłużyły do zdiagno-
zowania wartości aktywność versus konserwatyzm, były znaczenie  
stabilizacji dla pracowników, stosunek do szybkich zmian, znacze-
nie tradycji oraz poziom motywacji osiągnięć. Biorąc pod uwagę 
wyniki badań odzwierciedlające opinię kierowników na ich temat 
można zauważyć przewagę konserwatywnych postaw i objawów, 
a nasilenie ich jest średnie oraz wysokie. Widoczne dla badanych 
jest bowiem silnie rozwinięte poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa 
pracy wśród pracowników (79,8%). Stąd z niepokojem odnoszą się 
do szybkich zmian, nie traktują ich w kategoriach potencjalnej szan-
sy na sukces (45,1%). Tradycja jest istotnym punktem odniesienia 
dla działań i decyzji w organizacji (59,6%). Jedynym przejawem ak-
tywności obserwowanej przez kierowników jest wysoka potrzeba 
osiągnięć pracowników (69,6%). Podsumowując ostatecznie wy-
niki badań dotyczące analizowanych wartości kulturowych można 
stwierdzić, że w badanych organizacjach dominuje konserwatyzm. 
Do diagnozy wartości kulturowych, jakimi są kolektywizm versus in-
dywidualizm, posłużono się kilkoma ich przejawami. Dotyczyły one 
stosunku do konfliktów, priorytetu indywidualnego interesu nad 
grupowym, preferencji pracy w zespole oraz inicjatywę jednostek. 
Kierownicy stwierdzili średnie i wysokie natężenie występowania 
wszystkich analizowanych postaci kolektywizmu i indywidualizmu. 
Pracownicy dążą do harmonii, unikają konfliktów, cenią sobie odpo-
wiedzialność za współpracowników (57,3%). Większość badanych 
(69,2%) potwierdza preferencję dla pracy zespołowej, którą trak-
tuje się jako ważny czynnik motywujący. Jednocześnie respondenci 
z wysokim nasileniem postrzegają kierowanie się w pracy własnym 
interesem przez pracowników (65,2%). Samoinicjatywa i samo-
odpowiedzialność jednostek jest w organizacji pożądana (53,8%). 
W końcowej ocenie można stwierdzić przewagę kolektywistycznego 
myślenia i zachowania. Interpretując niski versus wysoki kontekst 
komunikacyjny, uwzględniono następujące ich przejawy: znaczenie 
intuicji, kontekstu i bezpośredniości w procesie komunikowania 
się. Posiłkując się wynikami badań, można zauważyć postrzeganie 
głównie objawów niskiego kontekstu komunikacyjnego. Nasilenie 
ich występowania kierownicy ocenili na średnim poziomie. Dotyczy 
to swobodnego wyrażania swoich myśli przez pracowników (53,0%) 
oraz zdobywania i przekazywania informacji przeważnie w drodze 
bezpośredniej rozmowy (58,5%). Komunikując się, pracownicy nie 
analizują kontekstu wypowiedzi (56,1%). Intuicja nie odgrywa istot-
nej roli w procesie porozumiewania się (59,7%). Podsumowując wy-
niki badań, można stwierdzić, że kultura organizacyjna badanych 
organizacji, zdaniem kierowników, charakteryzuje się niskim kon-
tekstem komunikacyjnym. 
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tycznie określone przez badane grupy kierowników, ale inne jest 
ich miejsce w systemie wartości. Status osiągnięć, najsilniej mani-
festowany zdaniem kierowników z wyższym wykształceniem, przez 
kierowników ze średnim wykształceniem był słabo uświadamiany. 
Podobna interpretacja odnosi się do kolektywizmu i niskiej toleran-
cji niepewności. Porównując natomiast ogólny obraz kultury organi-
zacyjnej z uzyskanymi dla analizowanych grup kierowników, można 
spostrzec zbliżone wyniki. Kierownicy z wyższym wykształceniem 
różnili się w postrzeganiu nastawienia na ludzi oraz wysokiego kon-
tekstu komunikacyjnego, zaś ze średnim wykształceniem – małego 
dystansu władzy oraz orientacji na otoczenie. W końcowej ocenie 
uzyskanych wyników można stwierdzić, że postrzegana przez oby-
dwie analizowane grupy kierowników kultura organizacyjna jest mie-
szanką wartości często nawzajem hamujących swoje oddziaływanie.

Kierownicy z wyższym wykształceniem kulturę badanych orga-
nizacji określili jako służebną w stosunku do ludzi, których ocena 
i awans opiera się na ich osobistych dokonaniach. Takie podejście 
wspiera mały dystans władzy między kierownikami i podwładnymi 
oraz preferencja dla zespołowości i priorytetu interesu grupowego 
nad indywidualnym. Komunikacja opiera się na słownym komuni-
kacie oraz bezpośredniości wypowiedzi. W organizacjach dąży się 
do utrzymania status quo, z czym związany jest wysoki niepokój 
pracowników wobec zmian. W sprzeczności z tym jest kolejna ce-
cha kultury organizacyjnej, jaką jest ukierunkowanie na otoczenie. 
System wartości kulturowych, określony przez kierowników ze 
średnim wykształceniem, wyraża stagnację wyrażoną w konser-
watyzmie i niskiej tolerancji niepewności. Relacje międzyludzkie 
hołdują współpracy i zespołowości, a między kierownictwem i pod-
władnymi – hierarchii. Wspiera je wysoki kontekst komunikacyjny. 
Działania kierownictwa ukierunkowane są na ludzi w organizacji i na 
sprawy wewnętrzne. Podstawa oceny pracowników i ich awansu 
ma charakter merytoryczny, uwzględniający osobiste osiągnięcia 
pracownika. Na podstawie wyników badań została dokonana dia-
gnoza kultury organizacyjnej w rozbiciu na jej postrzeganie przez 
kierowników zajmujących stanowiska kierownicze różnych szczebli 
(tabela3). Wskazuje ona na odmienną percepcję środowiska kultu-
rowego przez analizowane grupy kierowników. Uwidacznia się ona 
w wytypowanych, dominujących wartościach kulturowych. Dotyczy 
to nastawienia na ludzi i na zadania, orientacji wewnętrznej i na 
otoczenie, niskiej i wysokiej tolerancji niepewności, niskiego i wy-
sokiego kontekstu komunikacyjnego oraz małego i dużego dystansu 
władzy. Najbardziej rozbieżną ocenę kultury organizacyjnej wykazali 
kierownicy niższego szczebla. Wskazali bowiem na indywidualizm, 
mały dystans władzy oraz wysoką tolerancją niepewności, w prze-
ciwieństwie do pozostałych analizowanych grup kierowników oraz 
ogólnego odbioru kultury organizacyjnej. Ze względu na nieliczne, 
wspólnie postrzegane wartości przez każdą z analizowanych grup 
kierowników trudno odnieść się do dysproporcji w odbiorze ich na-
tężenia. Jeden dysonans dotyczy wysokiego kontekstu komunikacyj-
nego wytypowanego przez kierowników niższego szczebla. Zdaniem 
tej grupy w stopniu wysokim zauważalne są przejawy preferencji 
niewerbalnych komunikatów, gdy tymczasem ogół kierowników oraz 
średniego szczebla ocenia je z niskim nasileniem. Z kolei drugi roz-
dźwięk dotyczy konserwatyzmu, który zdaniem kierowników śred-
niego szczebla jest wysoko manifestowany, zaś niższego i wyższego 
na średnim poziomie.

Interpretacja życia organizacyjnego pod kątem badanych 
przejawów kultury przez kierowników płci żeńskiej pozwala stwier-
dzić wysoką dominację dotychczasowych wartości i sposobów ich 
osiągania w środowisku kierującym się demokratycznymi ideami. 
Kultura badanych przedsiębiorstw jest zorientowana zadaniowo 
na otoczenie. Manifestowany jest ze średnim natężeniem kolekty-
wizm, wspierany przez wysoki kontekst komunikacyjny. Podstawą 
oceny i awansu pracownika są jego osobiste osiągnięcia. Pracowni-
ków charakteryzuje niska tolerancja niepewności. Trzeba zauważyć, 
że zidentyfikowaną kulturę organizacyjną tworzą często sprzeczne, 
znoszące się w oddziaływaniu, wartości kulturowe. Kulturę orga-
nizacyjną w ocenie kierowników płci męskiej wyróżnia środowisko 
kulturowe, kultywujące wypracowane rozwiązania, z czym związane 
jest wysokie unikanie niepewnych sytuacji przez pracowników. Ta-
kie cechy kulturowe ograniczają skuteczność orientacji na podmio-
ty zewnętrzne. Jest ono nastawione na pracowników nagradzanych 
i awansujących, na podstawie ich osobistych dokonań. Pracownicy 
kierują się interesem grupowym. W procesie komunikowania się 
preferowana jest bezpośredniość wypowiedzi, a w relacjach między 
kierownictwem i podwładnymi – hierarchia. W przypadku opinii na 
temat kultury organizacyjnej mężczyzn – kierowników można także 
stwierdzić istnienie negatywnie wpływających na siebie wartości 
kulturowych. Wyniki badań pozwoliły zdiagnozować także różnice 
w postrzeganiu kultury organizacyjnej przez kierowników posiada-
jących różne wykształcenie (tabela 2). 

Na ich podstawie można stwierdzić, że postrzeganie kultury 
organizacyjnej przez kierowników ze średnim i wyższym wykształ-
ceniem jest odmienne. Dotyczy to zarówno samych wartości, jak 
i natężenia postrzegania wspólnych dla obu grup wartości. Wśród 
wartości różnicujących ocenę kultury organizacyjnej przez kierowni-
ków z wyższym i średnim wykształceniem znajdują się: mały i duży 
dystans władzy, orientacja wewnętrzna i zewnętrzna, wysoki i niski 
kontekst komunikacyjny. Pozostałe wartości kulturowe zostały iden-

Tabela 2. Kultura organizacyjna w opinii kierowników – ogółem i we-
dług wykształcenia

Kultura organizacyjna
ogółem

Kultura organizacyjna 
według kierowników 

ze średnim 
wykształceniem

Kultura organizacyjna 
według kierowników 

z wyższym 
wykształceniem

Wartości % Wartości % Wartości %

konserwatyzm 60,9 konserwatyzm 69,7 status osiągnięć 62,0

status osiągnięć 57,3 niska tolerancja 
niepewności 60,6 nastawienie na 

ludzi 58,3

nastawienie na 
ludzi 54,5 duży dystans 

władzy 56,1 konserwatyzm 57,8

niska tolerancja 
niepewności 46,2 orientacja 

wewnętrzna 53,0 kolektywizm 49,2

kolektywizm 46,2 wysoki kontekst 
komunikacyjny 48,5 orientacja 

zewnętrzna 47,1

orientacja 
zewnętrzna 43,9 nastawienie na 

ludzi 43,9 niska tolerancja 
niepewności 41,2

wysoki kontekst 
komunikacyjny 37,2 status osiągnięć 43,9 niski kontekst 

komunikacyjny 34,6

mały dystans 
władzy 35,2 kolektywizm 37,9 mały dystans 

władzy 34,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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nizacyjnym badanych przedsiębiorstw. Odzwierciedla ona najsilniej 
manifestowane wartości kulturowe, które stanowią podstawę spo-
sobu myślenia i zachowania pracowników oraz kierowników. Wyra-
ża on idee małego dystansu władzy, nastawienia na ludzi, statusu 
opartego na osiągnięciach, niskiej tolerancji niepewności, orien-
tacji na otocznie, konserwatyzmu, kolektywizmu i wysokiego kon-
tekstu komunikacyjnego. Postrzeganie kultury organizacyjnej przez 
analizowane grupy kierowników odbiega od ogólnego jej obrazu. 
O nieznacznych różnicach w percepcji można mówić w przypadku 
kobiet – kierowników i kierowników z wyższym wykształceniem. Kie-
rownicy płci żeńskiej obserwowały manifestowanie nastawienia na 
zadania zamiast na ludzi, zaś kierownicy z wyższym wykształceniem 
niskiego kontekstu komunikacyjnego a nie wysokiego. Najsilniej od-
mienny punkt widzenia na kulturę organizacyjną reprezentowali kie-
rownicy niższego szczebla i dotyczy to trzech wartości kulturowych: 
nastawienia na zadania, indywidualizmu oraz wysokiego kontekstu 
komunikacyjnego. Można jeszcze nadmienić, że jedynie ta grupa 
kierowników zauważyła indywidualistyczne postawy pracowników 
w badanych organizacjach oraz uznała, że pracownicy charaktery-
zują się wysoką tolerancją niepewności. W ramach analizowanych 
grup kierowników można także zauważyć zróżnicowanie w percep-
cji kultury organizacyjnej. Stopień zróżnicowania nie jest jednak 
istotny, można bowiem wyróżnić jednakowe wartości wytypowane 
przez kierowników z poszczególnych grup. Dla kobiet – kierowników 
i mężczyzn – kierowników, wspólnie postrzeganymi wartościami są: 
status oparty na osiągnięciach, niska tolerancja niepewności, orien-
tacja na otoczenie, konserwatyzm, kolektywizm. Z kolei kierownicy 
ze średnim i wyższym wykształceniem zidentyfikowali identycznie: 
nastawienie na ludzi, status oparty na osiągnięciach, niską toleran-
cję niepewności, konserwatyzm i kolektywizm, zaś kierownicy niż-
szego, średniego i wyższego szczebla: status oparty na osiągnięciach 
i konserwatyzm. Dwie wartości kulturowe zostały zidentyfikowane 
przez wszystkich kierowników, również w podziale na analizowane 
grupy. Są to konserwatyzm i status oparty na osiągnięciach. Można 
zauważyć także zbliżoną przez wszystkich ocenę ich nasilenia, od wy-
sokiej do średniej. Obydwie wartości są ideą wdrażaną przez kierow-

Kierownicy wyższego szczebla kulturę organizacyjną postrzega-
ją jako środowisko sprzyjające ludziom, w którym ich merytoryczne 
osiągnięcia są nagradzane. Pracownicy kierują się grupowym inte-
resem. Z kolei stosunki między kierownikami i podwładnymi mają 
otwarty charakter, wynikający z demokratycznych idei, co przekła-
da się także na swobodę wypowiedzi. Organizacje budują i dbają 
o dobre relacje z podmiotami w otoczeniu. Kultywują jednocześnie 
dotychczasowe wartości, z czym związane jest unikanie niejedno-
znacznych sytuacji przez pracowników. Defensywny sposób reali-
zacji celów i niska tolerancja niepewności przez kadrę kierowniczą 
średniego szczebla, zostały uznane za najsilniejszą charakterystykę 
kulturową badanych organizacji. Kierownictwo koncentruje się 
głównie na wewnętrznych sprawach. Rolę organizacji wobec pod-
władnych określili jako służebną, w której dba się o zasoby ludzkie. 
Stąd wysoko ceni się osobiste osiągnięcia pracowników. Jednak już 
roli kierowników nie postrzegają jako wspomagającej ze względu na 
duży dystans w relacjach w podwładnymi. Ich z kolei charakteryzuje 
kolektywistyczne myślenie i działanie. Dlatego dbając o poprawą 
atmosferę wstrzymują się od bezpośrednich wypowiedzi i zwraca-
ją uwagę na kontekst wypowiedzi. Kultura organizacyjna, zdaniem 
kierowników niższego szczebla, to kultura nastawiona zadaniowo 
na podmioty w otoczeniu. Współpracując z nimi, opierają się na 
dotychczasowych sprawdzonych rozwiązaniach. Defensywny spo-
sób realizacji celów nie współgra z wysoką tolerancją zmian, nie-
pewnych sytuacji przez pracowników oraz faktem, że indywidualne 
osiągnięcia są podstawą ich oceny i awansowania. Odzwierciedla 
to z kolei kierowanie się przez pracowników swoimi potrzebami 
i interesem. W relacjach między przełożonymi istnieje mały dystans 
władzy. Najistotniejszym kulturowym wyróżnikiem badanych orga-
nizacji jest preferencja niewerbalnych komunikatów i kontekstowość 
porozumiewania się. 

Wnioski

Zidentyfikowana kultura organizacyjna stanowi punkt spojrze-
nia kierowników na wartości kulturowe i ich nasilenie w życiu orga-

Tabela 3. Kultura organizacyjna w opinii kierowników – ogółem i według szczebla zarządzania

Kultura organizacyjna
ogółem

Kultura organizacyjna według 
kierowników wyższego szczebla

Kultura organizacyjna według 
kierowników średniego szczebla

Kultura organizacyjna według 
kierowników niższego szczebla

Wartości % Wartości % Wartości % Wartości %

konserwatyzm 60,9 nastawienie na ludzi 61,7 konserwatyzm 72,4 wysoki kontekst 
komunikacyjny 69,1

status osiągnięć 57,3 status osiągnięć 58,3 niska tolerancja 
niepewności 61,0 nastawienie na zadania 60,6

nastawienie na ludzi 54,5 kolektywizm 57,4 status osiągnięć 57,1 status osiągnięć 54,5

niska tolerancja 
niepewności 46,2 konserwatyzm 52,2 nastawienie na ludzi 53,3 konserwatyzm 54,5

kolektywizm 46,2 orientacja zewnętrzna 50,4 orientacja wewnętrzna 48,6 orientacja zewnętrzna 51,5

orientacja zewnętrzna 43,9 niska tolerancja 
niepewności 42,6 duży dystans władzy 41,9 indywidualizm 48,5

wysoki kontekst 
komunikacyjny 37,2 niski kontekst 

komunikacyjny 39,1 wysoki kontekst 
komunikacyjny 37,1 mały dystans władzy 36,2

mały dystans władzy 35,2 mały dystans władzy 28,7 kolektywizm 34,3 wysoka tolerancja 
niepewności 18,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Podsumowanie

Poznanie opinii kierowników na temat kultury organizacyjnej 
jest ważkim zagadnieniem, gdyż niematerialny wymiar wartości 
kulturowych jest odbiciem sposobu myślenia przekładającego się 
na określone zachowania ich podwładnych. Świadomy wartości, ja-
kimi kierują się pracownicy, analizując życie organizacyjne, kierow-
nik może je zmieniać, doskonalić pod kątem realizowanych zadań. 
Kultura stanie się skutecznym narzędziem zarządzania. Przeprowa-
dzone badania wskazują, że percepcja kultury organizacyjnej przez 
kierowników jest jednak zróżnicowana. W praktyce oznacza to, że 
kierownicy oceniają środowisko kulturowe odmiennie, co przekłada 
się również na postrzeganie kultury organizacyjnej jako narzędzia 
o różnej skuteczności oddziaływania. Dlatego w dalszych badaniach 
wskazane byłoby rozważenie, skąd wynikają różnice w percepcji 
kultury organizacyjnej przez kierowników charakteryzujących się 
różnymi cechami. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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nictwo i przekładającą się na określone zachowania pracowników. 
Oznacza to, że przyjęcie defensywnej polityki wobec zmian, nowych 
wartości i sposobów rozwiązywania celów kreuje pasywną postawę 
pracownika. Natomiast status oparty na osiągnięciach odzwierciedla 
przyjęte przez kierownictwo merytokratyczne podejście do ocenia-
nia i awansowania pracowników, oparte na ich osobistych zasługach 
i osiągnięciach. Z założenia obydwie wartości są niezborne. Co się 
dotyczy pozostałych analizowanych w badaniach wartości, są one 
od miennie postrzegane przez kierowników. Zestawienie postrzega-
nia poszczególnych wartości kulturowych prezentuje tabela 4.

Tabela 4. Percepcja wartości kulturowych przez kierowników w rozbiciu 
na analizowane grupy

Wartości

Kierownicy

kobiety męż-
czyźni

wykształcenie szczebel

średnie wyższe wyższy średni niższy

Konserwatyzm + + + + + + +

Status 
osiągnięć + + + + + + +

Kolektywizm + + + + + + -

Nastawienie 
na ludzi - + + + + + -

Niska 
tolerancja 

niepewności
+ + + + + +

Orientacja 
zewnętrzna + + - + - - +

Wysoki 
kontekst 

komunikacyjny
+ - + - - + +

Mały dystans 
władzy + - - + + - +

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Zidentyfikowana na podstawie opinii wszystkich kierowników 
kultura organizacyjna stanowi dosyć spójny system wartości. Na-
stawienie na ludzi, podobnie jak mały dystans władzy, ma swoje 
korzenie w demokratyzmie. Skupienie uwagi na pracownikach, 
stwarzanie warunków do zaspokojenia ich różnorodnych potrzeb, 
wymaga wysokiego poziomu porozumienia społecznego w organi-
zacji i kompromisu. Stąd preferencja małego dystansu władzy, par-
tycypacyjnego stylu kierowania, kooperacji, wzajemnego wspierania 
się, zespołowości. Kolektywizm uzupełnia z kolei wysoki kontekst ko-
munikacyjny, ograniczający swobodną wypowiedź w trosce o dobrą 
atmosferę współpracy i bezkonfliktowość. Zachęcanie pracowników 
do rozwoju w kulturze zorientowanej na ludzi i przyjęcie osiągnięć 
pracownika jako podstawy jego awansu i oceny będzie pozytywnie 
na siebie oddziaływało. Z kolei negatywnie wpływać na ten zwią-
zek będzie niska tolerancja niepewności pracowników i defensyw-
ny sposób realizacji celów. Natomiast orientacja na otoczenie jest 
bliższa kulturze nastawionej na zadania niż na ludzi. W ostatecznej 
ocenie można byłoby stwierdzić, że postrzegana przez wszystkich 
kierowników kultura organizacyjna może stanowić skuteczne na-
rzędzie zarządzania, gdyby nie fakt, że konserwatyzm jest najsilniej 
postrzeganą wartością. 
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Tworzenie i zabezpieczanie zasobów 
intelektualnych a kultura organizacyjna

Creation and protection of intellectual 
resources and organizational culture

The modern economy manufactures products that require 
an in creasing amount of intellectual capital. Therefore, organiza-
tions must increasingly operate on the basis of creative people, 
ingen ious, highly specialized knowledge and skills; this, however, 
requires the creation of appropriate conditions conducive to gen-
erating ideas and inventions, and facilitating learning. One should 
strive for the development of an organizational culture whose core 
element should be information, openness and good social commu-
nication, conducive to the creativity and innovation of people in 
the organization. The core component of this culture is the creation 
and preservation of intellectual resources. The purpose of this arti-
cle is to show the importance of protecting inventions and patterns 
and other innovative enterprise solutions as a natural process of 
turning ideas into economic resources with real market value. Fully 
utilizing the intellectual property protection system not only helps 
organizations reap the benefits of their creativity, which motivates 
them for more effective creativity, but at the same time is the main 
source of competitive advantage.

Keywords: organization, creativity, resources, culture.

Współczesna gospodarka wytwarza produkty, które wyma-
gają coraz większych nakładów o charakterze intelektualnym. Stąd 
organizacje muszą w coraz większym stopniu bazować na ludziach 
twórczych, pomysłowych, z wysoko specjalistyczną wiedzą i umie-
jętnościami, a to wymaga stworzenia odpowiednich warunków 
sprzyjających generowaniu pomysłów i wynalazków oraz ułatwiają-
cych uczenie się. Należy zatem dążyć do rozwoju kultury organiza-
cyjnej, której podstawowym elementem powinna być informacja, 
otwartość i dobra komunikacja społeczna, sprzyjająca twórczości, 
kreatywności i innowacyjności ludzi w organizacji. Zasadniczym 
komponentem tej kultury jest tworzenie i zabezpieczanie zaso-
bów intelektualnych. Celem artykułu jest ukazanie znaczenia 
zabezpieczenia wynalazków i wzorów oraz innych nowatorskich 
rozwiązań przedsiębiorstwa jako naturalnego procesu zamienia-
nia idei w zasoby gospodarcze, posiadające rzeczywistą wartość 
rynkową. Korzystanie w pełni z systemu zabezpieczania zasobów 
intelektualnych nie tylko ułatwia organizacjom czerpanie korzyści 
z ich zdolności twórczych, które motywują do dalszej efektywnej 
kreatywności, lecz także stanowi główne źródło przewagi konku-
rencyjnej. 

Słowa kluczowe: organizacja, twórczość, zasoby, kultura.
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Współczesna gospodarka wytwarza produkty, które wyma-
gają coraz większych nakładów o charakterze intelektualnym. Stąd 
organizacje muszą w coraz większym stopniu bazować na ludziach 
twórczych, pomysłowych, z wysoko specjalistyczną wiedzą i umiejęt-
nościami, a to wymaga stworzenia odpowiednich warunków sprzy-
jających generowaniu pomysłów i wynalazków oraz ułatwiających 
uczenie się. Należy zatem dążyć do rozwoju kultury organizacyjnej, 
której podstawowym elementem powinna być informacja, otwar-
tość i dobra komunikacja społeczna, co może sprzyjać kreatywności 
i innowacyjności ludzi w organizacji. Atrybutem tak pojmowanej kul-
tury jest pasja, dzielenie się wiedzą i ciągłość zmian organizacyjnych 
(Stańczyk 2008). Natomiast jej zasadniczym komponentem jest two-
rzenie i zabezpieczanie zasobów intelektualnych. Celem artykułu jest 
ukazanie znaczenia zabezpieczania wynalazków i wzorów oraz innych 
nowatorskich rozwiązań przedsiębiorstwa jako naturalnego procesu 
zamieniania idei w zasoby gospodarcze, posiadające rzeczywistą war-
tość rynkową. Korzystanie w pełni z systemu zabezpieczenia zasobów 
intelektualnych nie tylko ułatwia organizacjom czerpanie korzyści z ich 
zdolności twórczej, które motywują do dalszej efektywnej kreatywno-
ści, lecz także stanowi stanowi główne źródło przewagi konkurencyj-
nej. Ponadto zabezpieczenie zasobów intelektualnych umożliwia nie 

tylko skuteczne zarządzanie procesem poszukiwania nowych pomy-
słów – innowacji produktowych, technologicznych, procesowych, lecz 
także  skuteczny transfer nowego pomysłu w nową jakość i wartość 
(komercjalizacja pomysłu).

Zabezpieczanie zasobów intelektualnych w procesie 
zarządzania organizacją 

W warunkach współczesnej gospodarki rośnie rola zasobów nie-
materialnych, w tym informacji, wiedzy, twórczości. Wpływają one na 
wzrost wartości każdej organizacji, dlatego zarządzanie zasobami nie-
materialnymi jest ważnym czynnikiem sukcesu każdej organizacji. Za-
tem istnieje konieczność poszukiwania narządzi i metod, które umoż-
liwią organizacji zdobycie przewagi konkurencyjnej. Szansa organizacji 
na rozwój, wzrost konkurencyjności, poprawę efektywności i skutecz-
ności działania tkwi w zasobach intelektualnych, dlatego bardzo waż-
nym problemem jest możliwość i umiejętność zidentyfikowania oraz 
wyzwolenia tych zasobów. Poszukując kluczowych umiejętności gene-
rowania zasobów intelektualnych w organizacji, J. Dyer, H. Gregersen 
i C. M. Christensen wskazują na pięć podstawowych umiejętności be-
hawioralnych: kojarzenie, kwestionowanie, obserwowanie, nawiązy-
wanie znajomości i eksperymentowanie. Według nich umiejętności 
te implikują podejmowanie działań innowacyjnych, które w konse-
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praw własności intelektualnej, możliwe jest czerpanie korzyści finan-
sowych z tytułu rozpowszechniania i wykorzystywania tych zasobów 
– sprzedaży, transferu, komercjalizacji. W tym przypadku mamy rów-
nież do czynienia z ochroną prawną przed ich nieuprawnionym uży-
waniem dla celów komercyjnych (Bainbridge 2009; Barrett 2008; May 
2007). Znajomość składników zasobów intelektualnych i odpowiedni 
poziom wiedzy na temat ich ochrony stanowi podstawowy warunek 
odpowiedniego zarządzania nimi w organizacji. Kwestia ta jest o tyle 
ważna, że z tak zwanej instytucjonalnej ochrony prawnej nie mogą 
skorzystać wszystkie kategorie wytworów ludzkiego intelektu. Mimo 
że w sensie ekonomicznym stanowią one zasób niematerialny, czę-
sto istotnie przyczyniający się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa, 
w praktyce nie można objąć ich instytucjonalną ochroną. Przykłado-
wo zaliczyć do nich można: idee i pomysły rozwoju organizacji; tematy 
badawcze rozwoju produktów lub usług; system wewnętrznej organi-
zacji pracy (schemat organizacyjny, podział obowiązków);  wewnętrz-
ne procedury (dokumenty, materiały, symbole, sposób raportowania 
itp.); opublikowane opisy patentowe lub ochronne; znaki firmowe 
użyte w celach informacyjnych; znane powszechnie od dawna formy 
plastyczne, przestrzenne lub muzyczne, w tym również wystawione 
na stałe w miejscach publicznych. Zarządzanie zasobami intelektual-
nymi w organizacji to nie tylko pozyskiwanie ich wewnątrz organiza-
cji i w otoczeniu, lecz także ich ochrona np. patentowa lub ochrona 
know-how. Organizacje opierające swoją strategię rozwojową na za-
sobach intelektualnych muszą efektywnie wykorzystać wartość dys-
ponowanych aktywów, powinny zatem podejmować kroki zapewnia-
jące rozwój zasobów intelektualnych w powiązaniu z ogólną strategią 
działania. Konieczne jest integrowanie planowania i implementacji 
zasobów intelektualnych ze strategiczną i operatywną analizą rynku 
oraz budowanymi na jej wynikach strategiami rynkowymi, przy jed-
nocześnie realizowanej ochronie tych zasobów. Zarządzanie zasobami 
intelektualnymi w organizacji musi obejmować: rozpoznanie i reje-
strację tych zasobów; pomiar i ocenę ich wartości; ocenę możliwości 
ich wykorzystania w ramach przedsiębiorstwa; określenie sposobów 
ochrony i statusu praw do własności intelektualnej; opracowanie stra-
tegii ewentualnej komercjalizacji; przygotowanie struktury finanso-
wej, prawnej i organizacyjnej dla rozwoju zasobów intelektualnych; 
projektowanie i wdrażanie zmian organizacyjnych na rzecz efektywne-
go zarządzania zasobami intelektualnymi. Zasoby intelektualne obej-
mują różnego rodzaju wytwory intelektualne, które cechuje: nowa-
torski charakter (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, to-
pografie układów scalonych), zdolność odróżniania (znaki towarowe, 

kwencji pozwalają generować zasoby intelektualne, tzw. model DNA 
innowatora (Dyer, Gregersen, Christensen 2012). Tworzenie zasobów 
intelektualnych wymaga twórczego myślenia skojarzeniowego, które 
polega na syntezie, nadaniu sensu nowym treściom i łączeniu pytań, 
problemów lub idei, z pozoru pozbawionych związków, w celu odkry-
cia czegoś nowego. Twórczość to także pasja szukania nowych rozwią-
zań przy jednoczesnym negowaniu istniejącego status quo; stawianie 
pytań, które prowadzą do nowych spostrzeżeń, powiązań, możliwości 
i kierunków działania. Twórczość obejmuje również umiejętność ob-
serwowania, przyglądania się środowisku konkurencyjnemu, w tym 
klientom, produktom, usługom, technologiom i firmom. Te obserwa-
cje nie tylko pozwalają na pełny ogląd sytuacji, lecz na opracowywa-
nie nowych metod działania. Ważną umiejętnością jest nawiązywanie 
kontaktów, które polega na szukaniu i testowaniu pomysłów wśród 
szerokiego grona ludzi reprezentujących różne środowiska i odmienne 
spojrzenia na świat. Zamiast zwyczajnych kontaktów społecznych lub 
poszukiwania zasobów, innowatorzy czynnie szukają nowych pomy-
słów, rozmawiając z ludźmi, którzy mogą zaproponować radykalnie 
odmienne punkty widzenia. Eksperymentowanie polegające na sta-
łym próbowaniu nowych doświadczeń i testowaniu nowych pomy-
słów, a także mentalne i empiryczne badanie świata i weryfikowanie 
rozmaitych hipotez, również stanowi nieodłączny zakres twórczości. 
Na rysunku 1 przedstawiono zmodyfikowany model DNA innowatora, 
który wzbogacono o ochronę zasobów intelektualnych już na pozio-
mie twórczych rezultatów. Tę umiejętność można uznać za szczególnie 
ważną, strategiczną w rozwoju przedsiębiorstw, bowiem dzięki niej 
organizacje mogą być partnerami w rywalizacji rynkowej, a nawet 
zwycięzcami i liderami. Znaczenie tej umiejętności coraz bardziej 
rośnie we współczesnej gospodarce, w której zasoby intelektualne 
wymagają nie tylko nakładów finansowych, lecz także działań zwią-
zanych z ich ochroną.

Pojęcie zasobów intelektualnych jest ściśle związane z procesami 
tworzenia, rozwijania i wykorzystywania zdobytej wiedzy, posiada-
nych doświadczeń i kompetencji. Zasoby intelektualne mają charakter 
niematerialny, bowiem stanowią wynik ludzkiej twórczości, kreatyw-
ności, zachowań przedsiębiorczych, pomysłów i inwencji. Mówiąc 
w kategoriach prawnych, chodzi tutaj o przedmioty praw wyłącznych 
(wynalazki, utwory, znaki towarowe itp.) lub chronione stany faktycz-
ne (tajemnica przedsiębiorstwa). Jak słusznie podkreślają R. D. Blair 
i T. F. Cotter, własność intelektualną wyróżnia to, że można określić jej 
wartość ekonomiczną i podlega ona ochronie prawnej (Blair, Cotter 
2005). Jeśli zasoby intelektualne organizacji stają się przedmiotem 

Rysunek 1. Zabezpieczania zasobów intelektualnych jako składnik modelu DNA innowatora
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Dyer, Clayton, Christensen 2012: 23.
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ry organizacyjnej. Jest ona istotną składową rozwoju organizacji. 
W piśmiennictwie polskim i zagranicznym istnieje wiele opracowań 
poświęconych tej problematyce. Wskazuje się w nich, że sfera kul-
turowa może stać się kanwą wdrażania i realizacji w przedsiębior-
stwie wielu działań. Dlatego tak ważna jest identyfikacja kultury 
organizacji, bowiem umożliwia ona przedstawienie elementów cha-
rakteryzujących endo- i egzogeniczność rozwoju przedsiębiorstwa 
(elastyczność i swoboda działania, stabilność i kontrola, orientacja 
na sprawy wewnętrzne i integracja, orientacja na pozycję w otocze-
niu). Kultura organizacyjna jest również punktem wyjścia w realizacji 
tworzenia i ochrony zasobów intelektualnych w organizacji. Według 
G. Hofsteda kultura organizacyjna to zbiorowe zaprogramowanie 
umysłu, które odróżnia członków jednej organizacji od drugiej (Ho-
fstede 2000). Inna definicja określa kulturę organizacyjną jako zbiór 
wartości, norm, przekonań, postaw i założeń, które nie muszą być 
sformułowane, ale które kształtują zachowania ludzi i sposoby re-
alizacji działań. Wartości odnoszą się do tego, co jest uznawane za 
ważne w zachowaniu ludzi i organizacji. Normy to niepisane zasady 
zachowania (Armstrong 2004). W najszerszym ujęciu, wykraczają-
cym poza ramy przedsiębiorstwa, kultura jest określana jako zbiór 
metod i zasad stworzonych przez społeczeństwo lub organizację, 
w celu radzenia sobie z problemami, które regularnie je spotykają 
(Trompenaars, Woolliams 2003; Balcerek 2009). Kulturę organizacji 
trudno jest jednoznacznie zdefiniować, podobnie jak niełatwo jest 
przypisać jej z dostateczną pewnością zarówno określone skutki, jak 
i uwarunkowania (Koźmiński, Jemielniak, Latusek 2009). Trudno na 
przykład jednoznacznie zdecydować, w jakiej mierze konkretne za-
chowania członków organizacji wynikają z kultury, a w jakiej z prze-
strzegania reguł formalnych. Wśród specjalistów od dawna toczy się, 
dotąd nierozstrzygnięty, spór dotyczący tego, w jakiej mierze kultura 
jest naturalnym tworem ewolucji społeczności ludzkich, a w jakiej 
można ją świadomie „projektować” i „konstruować” w procesie 
zarządzania. Jednak praktyka zarządzania wymaga zarówno uświa-
domienia sobie wpływu kultury na działanie organizacji, jak i umie-
jętności posługiwania się nią dla realizacji określonych celów. Jeśli 
przyjmiemy, że kultura organizacyjna jest podstawowym instrumen-
tem zarządzania (obok strategii, struktury i procedur operacyjnych), 
co wynika z modelu równowagi organizacyjnej A. K. Koźmińskiego 
i K. Obłója, wówczas należy ją rozpatrywać w aspekcie ewolucji za-
rządzania (Koźmiński, Obłój 1989). Pozwala to na ukazanie głównych 
wartości mających wpływ na rozwój kultury organizacyjnej, odpo-
wiedniej do realizowanego zarządzania organizacją. W tabeli 1 uka-
zano ewolucję zarządzania z dominującymi wartościami mającymi 
wpływ na ukształtowanie i rozwój kultury organizacyjnej.

Jak piszą A.K. Koźmiński i D. Jemielniak, kultura organizacji to od-
zwierciedlenie jej „osobowości”. „Osobowość” ta jest tym silniejsza, 
im bardziej oryginalna jest kultura, im silniej jest przestrzegana i im 
większa jest grupa jej „nosicieli”, w proporcji do pozostałych człon-
ków organizacji. Tak pojmowana kultura zakorzenia się w psychice 
członków organizacji. Proces ten bywa określany mianem akulturacji 
lub socjalizacji i polega na wpojeniu kultury przez grupę. (Koźmiński, 
Jemielniak 2008). Akulturacja sterowana jest sygnałami dochodzący-
mi z otoczenia. Sygnałami tymi mogą być doświadczenia z bezpośred-
niego środowiska pracy, działania i polityka kierownictwa organizacji, 
które mają wpływ na kształtowanie określonych wzorców, czy też 
uczestnictwo w komunikacji społecznej, przynoszącej nowe trendy, 

oznaczenia odróżniające przedsiębiorstwa, oznaczenia geograficzne), 
wartość gospodarcza (tajemnica przedsiębiorstwa). Prawa własności 
intelektualnej, chroniące wskazane wytwory, stanowią prawne na-
rzędzie ochrony innowacyjnych rozwiązań i rekompensatę za nakłady 
poniesione na działalność innowacyjną. Można zatem powiedzieć, że 
własność intelektualna jest ściśle związana z procesami tworzenia, 
rozwijania i wykorzystywania zdobytej wiedzy, posiadanych doświad-
czeń i kompetencji oraz stanowi wynik ludzkiej twórczości, kreatyw-
ności, zachowań przedsiębiorczych, pomysłów, inwencji. Jak słusznie 
podkreślają R. D. Blair i T. F. Cotter, własność intelektualną wyróżnia 
to, że można określić jej wartość ekonomiczną i podlega ona ochro-
nie prawnej (Blair, Cotter 2005). Jeśli zasoby intelektualne organizacji 
stają się przedmiotem praw własności intelektualnej, możliwe jest 
czerpanie korzyści finansowych z tytułu rozpowszechniania i wykorzy-
stywania tych zasobów – sprzedaży, transferu, komercjalizacji. W tym 
przypadku mamy również do czynienia z ochroną prawną przed ich 
nieuprawnionym używaniem dla celów komercyjnych. Odpowiednia 
i przemyślana ochrona wynalazków i wzorów oraz innych nowator-
skich rozwiązań jest działaniem decydującym w powstrzymaniu po-
tencjalnego naruszenia praw oraz zamianą zasobów intelektualnych 
w zasoby gospodarcze, posiadające rzeczywistą wartością rynkową. 
Korzystanie w pełni z systemu ochrony własności intelektualnej po-
winno więc ułatwiać organizacjom czerpanie korzyści z ich zdolności 
twórczej, które motywują do dalszej kreatywności. Trafnie kwestię 
tę ujmuje E. Bendyk, stwierdzając „Wynalazcy-twórcy rozwiązań 
technicznych do ich wdrożeń potrzebują inwestorów. Inwestor, by 
zaangażować się w nową technologię, musi mieć możliwość oceny, 
że wynalazca oferuje mu realne rozwiązanie, ale nie humbug. Wy-
nalazca musi mieć pewność, że odsłaniając swój pomysł, nie straci 
nad nim kontroli. Po to, by wynalazca i inwestor mogli współdzia-
łać, potrzebne jest istnienie rozwiniętej ’miękkiej’ infrastruktury: 
sprawnego systemu ochrony praw własności intelektualnej i kultury 
wzajemnego zaufania, wynikającej z obowiązujących lokalnie norm 
i wartości”(Bendyk 2016). Twórczość, której celem jest generowa-
nie zasobów intelektualnych musi być realizowana w odpowiednim 
środowisku kulturotwórczym. Jednym z wyznaczników tego środo-
wiska jest kultura organizacyjna. Kultura organizacyjna, jako miękki 
element zarządzania, stanowi ważną składową rozwoju przedsię-
biorstwa, umożliwia osiąganie celów strategicznych. Może przesą-
dzać o konkurencyjności przedsiębiorstwa w takim stopniu, w jakim 
będzie ułatwiać i stymulować działania zmierzające do stworzenia 
globalnej strategii przyszłościowej przedsiębiorstwa. Pod tym poję-
ciem należy rozumieć ukierunkowanie organizacji na wypracowanie 
nowych standardów rozwoju, a także stworzenie nowych rynków, 
które umożliwiłyby utrzymanie pozycji konkurencyjnej już posiada-
nej w danym momencie lub jej uzyskanie (Fryzeł 2004).

Kultura organizacji i jej typy

Elementy rozwojowe organizacji gospodarczych mogą być po-
dzielone na dwa układy wzajemnie ze sobą powiązane, tj. twarde 
i miękkie elementy zarządzania, które prezentowane są w modelu 
7S Mckinseya (Kay 1996). Model ten bierze pod uwagę następu-
jące składowe: wspólne wartości, strategię, strukturę, system, za-
łoga, umiejętności oraz styl. Suma miękkich elementów (wspólne 
wartości, załoga, umiejętności i styl) określana jest mianem kultu-
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Typy kultury organizacyjnej w modelu 
K. S. Camerona i R. E. Quinna

Kształtowanie i rozwój kultury organizacyjnej, której kompo-
nentem jest tworzenie i ochrona zasobów intelektualnych, wymaga 
identyfikacji posiadanej przez organizację kultury. Jednym z modeli 
umożliwiających identyfikację kultury organizacyjnej jest model war-
tości konkurujących K. S. Camerona i R. E.Quinna. Model ten w spo-
sób prosty umożliwia identyfikację kultury danego przedsiębiorstwa/
przedsiębiorstw. Charakterystyka poszczególnych typów kultur w pre-
zentowanym modelu odzwierciedla współczesne warun ki, w jakich 
funkcjonują przedsiębiorstwa. Model wartości konkurujących powstał 
w wyniku badań nad głównymi cechami efektywnych organizacji 
(Cameron, Quinn 2003). Badania te wymagały określenia kryteriów 
oceny, czyli odpowiedzi na pytania: co decyduje o tym, czy przed-
siębiorstwo jest efektywne, czy też nie? Jakie podstawowe czynniki 
określają skuteczność działania organizacji? Gdy twierdzi się, że ja-
kaś organizacja jest efektywna, jakie wskaźniki mamy na uwadze? 
J. Campbell ze współpracownikami sporządzili listę 39 wskaźników, 
które według niego wyczerpują wszelkie możliwe kryteria efektyw-
ności organizacji. Lista została przeanalizowana przez R.E. Quinna                
i J. Rohrbaugha pod kątem możliwości ich pogrupowania. Uznawszy, 
że 39 wskaźników to zbyt wiele, by się nimi posługiwać w prakty-
ce, autorzy zaproponowali przedstawienie kultury organizacyjnej 
w postaci modelu wartości konkurujących, obejmującego (Cameron, 
Quinn 2003): kulturę hierarchii, kulturę rynku, kulturę klanu, kulturę 
adhokracji.  W tabeli 2 przedstawiono kultury organizacyjne w postaci 
modelu wartości konkurujących.

Tabela 2. Model wartości konkurujących K. S. Cameron, R. E. Quinna

Orientacja Elastyczność  
i swoboda działania

Stabilność  
i kontrola

Na pozycję  
w otoczeniu  

i zróżnicowanie
ADHOKRACJA RYNEK

Na sprawy wewnętrzne  
i integrację KLAN HIERARCHIA

Źródło: opracowanie własne na podstawie Cameron, Quinn 2003: 40.

mody i wzorce. Jeśli przyjmiemy, że kultura przekłada się na określo-
ne funkcjonowanie organizacji, to należy zastanowić się nad tym, jak 
w organizacji dokonać akulturacji w odniesieniu do kwestii tworzenia 
i ochrony zasobów intelektualnych? Jakie należy podjąć działania, 
by ochrona zasobów intelektualnych stanowiła kluczowy element 
zarządzania organizacją i była jej strategicznym celem. We współcze-
snych organizacjach ukierunkowanych na wzrost przedsiębiorczości, 
innowacyjności i konkurencyjności, podstawę których stanowić mają 
zasoby intelektualne, tradycyjnie pojmowane składniki kultury organi-
zacji muszą przybrać nową formułę, uwzględniającą znaczenie wiedzy 
i twórczości jako źródła osiągania sukcesu rynkowego. Problem ten 
jest złożony, bowiem kultura organizacyjna charakteryzuje się wyso-
kim poziomem inercji, czyli zmienia się wolno i trudno jest dostoso-
wać ją do nowej sytuacji i planów kierownictwa. Zarówno jednostki 
ludzkie, jak i środowiska (grupy) rzadko, niechętnie i powoli zmienia-
ją wyznawane przez siebie wartości. Dlatego w przypadku tworze-
nia i ochrony zasobów intelektualnych w organizacji potrzeba ścisłej 
współpracy pracowników i kierownictwa. Chodzi tutaj o świadome 
oddziaływanie prowadzące do zmian kulturowych. Logika tych zmian 
może być również wymuszana przez zmieniające się warunki kon-
kurencji, a zwłaszcza działania konkurentów, zmiany technologiczne 
oraz zmiany prawne (nowe normy i wzorce). Ważnym źródłem zmian 
kulturowych w organizacjach jest również umiędzynarodowienie. Or-
ganizacje przejawiają naturalną tendencję do naśladowania tych, któ-
rzy odnoszą największe sukcesy. Takim wzorem na przykład może być 
organizacja będąca liderem w zgłoszeniach patentowych, której zyski 
generują wpływy z udzielanych licencji (np. koncern The Gillette Com-
pany należący od 2005 roku do Procter & Gamble). Przedstawione 
wyżej czynniki mające wpływ na zmianę kultury organizacyjnej mają 
charakter niejako zewnętrzny, choć oczywiście ich siła oddziaływania 
jest znaczna. Jednak podstawowe znaczenie dla zmiany kultury orga-
nizacyjnej w kierunku tworzenia i ochrony zasobów intelektualnych 
mają świadomie podejmowane działania kierownictwa. Działania te 
powinny dotyczyć wartości, norm i wzorców zachowań, zwłaszcza 
zaś wyspecyfikowania wartości, które mogą stanowić podstawę tych 
zmian. Przede wszystkim trzeba wyjaśnić rolę twórczości w funkcjo-
nowaniu organizacji jako narzędzia generowania zasobów intelektu-
alnych, które są ważne dla organizacji . Nowe normy i wzorce wpro-
wadzane do organizacji powinny umożliwiać realizację wartości, które 
mają wpływ na twórczość i kreatywność pracowników i organizacji.

Tabela 1. Cechy zarządzania organizacją i kluczowe wartości jej kultury organizacyjnej

Faza zarządzania Budżetowanie
finansowe

Planowanie 
rozwoju

Pozycjonowanie 
organizacji

Przewaga 
konkurencyjna Nowa ekonomia Nowe tysiąclecie

Cechy zarządzania - budżetowanie 
kapitałowe oparte 
na zdyskontowa-
nych przepływach 
pieniężnych
- kontrola finan-
sowa

- średnio-termino-
we prognozy eko-
nomiczne
- formalne plano-
wanie
- dywersyfikacja 
i dążenie do syner-
gii tworzenia dzia-
łów rozwoju

- analiza sektora
- segmentacja 
rynku
- krzywa doświad-
czenia
- analiza PIMS
- planowanie port-
fela organizacji

- analiza zasobów 
i umiejętności
- maksymalizacja 
wartości dla akcjo-
nariuszy
- restrukturyzacja 
i reinżynieria
- alianse strate-
giczne

- innowacje strate-
giczne
- nowe modele 
biznesowe
- przełomowe 
technologie

- społeczna odpo-
wiedzialność bizne-
su i etyka biznesu
- rywalizacja o stan-
dardy
- rynki typu winner-
-takes-all
- strategie globalne

Wartość kultury 
organizacyjnej kontrolowanie planowanie konkurowanie współpraca tworzenie nowości

zabezpieczanie 
zasobów 

intelektualnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Grant 2011: 32.
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sprawia, że w każdym z opisywanych typów kultury organizacyjnej, 
działania na rzecz wprowadzenia takiej ochrony, zwłaszcza zaś wy-
bór metod i sposobów tej ochrony, będzie odmienny. W kulturze 
hierarchicznej, charakteryzującej się formalizmem i zhierarchi-
zowaniem, kierownictwo decyduje o zakresie twórczych działań 
i wyborze instytucjonalnej ochrony tak wygenerowanych zasobów 
intelektualnych (patenty, prawa ochronne na znak towarowy, pra-
wa ochronne na wzór przemysłowy itd.). Instytucjonalna ochrona 
również przebiega według określonej ustawą procedury. Tak więc 
rolą przywódców jest określenie czynności, które muszą wyko-
nać pracownicy, aby ostatecznie organizacja dokonała zgłoszeń 
patentowych lub praw ochronnych. Trwałość, przewidywalność 
i efektywność przyjętych zasad ochrony zasobów intelektualnych 
wzmacniają procedury i regulaminy wewnętrzne, które równo-
cześnie stanowią podstawę zarządzania tymi zasobami w organi-
zacji. W kulturze hierarchicznej nie ma miejsca na spontaniczną 
twórczość, kreatywność czy eksperymentowanie. Podobnie jak nie 
poszukuje się innych, niż instytucjonalne, instrumentów ochrony 
tych zasobów (np. ochrona know-how). Proces tworzenia i ochro-
ny zasobów intelektualnych jest przewidywalny, a miejsce spon-
taniczności zajmują ścisłe i formalne procedury. One też określają 
zasady gospodarowania zasobami intelektualnymi w działalności 
rynkowej organizacji. Wyróżniona przez Camerona i Quinna kul-
tura rynku charakteryzuje się koncentrowaniem organizacji na 
sprawach zewnętrznych, na zdobyciu i utrzymaniu dobrej pozycji 
w otoczeniu. Koncentracja, o której mowa, ma również wpływ na 
kształtowanie zasad związanych z twórczością i ochroną zasobów 
intelektualnych. Dbając o wydajność, odpowiednie wyniki i zyski, 
kierownictwo decyduje się na ochronę twórczości, która pozwala 
generować jedynie konkurencyjne zasoby intelektualne. Dlatego 
decyzja o wyborze sposobu ich ochrony związana jest zarówno 
z formami instytucjonalnymi (patent), jaki i nieinstytucjonalnymi 
(know-how). Współcześnie, gdy wartość firm w 70-80 procentach 
stanowi własność intelektualna, patentowanie i tworzenie we-
wnętrznych procedur ochrony własności intelektualnej jest naj-
bardziej efektywnym rozwiązaniem. Taka synergia pozwala m.in. 
na wykorzystywanie patentów w celach. Zapewniają one bowiem 
monopol i umożliwiają udzielanie licencji innym podmiotom. Wła-
ściciel patentu, sam może nie korzystać z zastrzeżonego wynalaz-
ku i nadal czerpać zyski z obrotu prawami patentowymi. Często 
dzieje się tak, że kluczowe technologie są obudowane kilkunasto-
ma patentami, tzw. gąszczem patentowym. Udostępniając swoją 
technologię, właściciel udziela wiązki licencji na korzystanie z niej. 
W opisywanym działaniu, patent nie zawsze służy realnej ochronie 
nowej technologii. Niekiedy jest wykorzystywany wyłącznie w celu 
blokowania konkurentom dostępu do rynku i zapewnienia prze-
wagi konkurencyjnej. Patentuje się np. wiele różnych możliwych 
wariantów danego rozwiązania czy fragmentów danej technolo-
gii. Utrudnia to konkurentom zarówno możliwość zapoznania się 
z najbardziej efektywnym wariantem technologii, jak i ocenę, co 
w danej dziedzinie znajduje się poza zakresem patentów i może 
być wykorzystywane bez ryzyka naruszenia. W takim ujęciu patent 
może być doskonałym narzędziem do budowania własnej pozycji 
rynkowej. Organizacja o kulturze klanu jest organizacją rodzinną, 
w której kluczowe znaczenie mają wspólne wartości i wspólne 
cele. Spójność organizacji nie jest budowana w oparciu o proce-

Kulturę hierarchii charakteryzuje formalizm i zhierarchizowa-
nie, które wyznaczają ustalone reguły i normatywy. Pracownicy wy-
konują swoją pracę według ustalonych reguł i praw. W organizacji 
o kulturze hierarchicznej sprawni przywódcy są dobrymi koordy-
natorami i organizatorami. Kluczowym czynnikiem jest zachowanie 
niezakłóconego funkcjonowania. Długofalowo organizacja dąży do 
trwałości, przewidywalności i efektywności. Przepisy i zasady ujęte 
w regulaminy są dla organizacji gwarancją zachowania spójności. 
Wszystkim, co robią ludzie, rządzą procedury i regulaminy. One rów-
nież mają zapewniać stabilność, wydajność i niezakłóconą pracę. 
Zarządzanie, zwłaszcza pracownikami, skupia się na bezpieczeństwie 
zatrudnienia, zapewnieniu stałości i przewidywalności. Kulturę ryn-
ku charakteryzuje koncentrowanie się organizacji na sprawach ze-
wnętrznych, na zdobyciu i utrzy maniu dobrej pozycji w otoczeniu. 
Sprawy wewnętrzne stanowią niejako drugi plan w funkcjonowaniu 
organizacji. Kultura rynku opiera się na założeniu, że otoczenie jest 
nieprzyjazne, wrogie, a organizacja musi umacniać swoją pozycję 
konkurencyjną. Kluczowym zadaniem kierownictwa jest dbanie 
o wydajność, wyniki i zyski. Organizacja o kulturze rynku ma wy-
raźnie sprecyzowany cel, agresywną strategię i jest zorientowana 
przede wszystkim na wyniki. Skupienie się na realizacji zadań i osią-
gnięcia celów charakteryzuje całość podejmowanych w organiza-
cji działań. Przywódcy są nadzorcami, a zarządzanie nakierowane 
jest na konkurencyjność. Przywódca jest nadzorcą podejmującym 
decyzje nakierowane na konkurencyjność i produkcję (Cameron, 
Quinn 2003). Organizacja o kulturze klanu jest organizacją rodzinną, 
w której kluczowe znaczenie mają wspólne wartości i wspólne cele. 
Spójność organizacji nie jest budowana na podstawie procedur i re-
gulaminów, lecz na podstawie bezpośredniego uczestnictwa i zaan-
gażowania ludzi. Wartością jest praca zespołowa, na której opiera 
się zarządzanie organizacją, a kierownictwo dąży do zwiększania 
zaangażowania, poczucia odpo wiedzialności, lojalności i rozwój pra-
cowników (Cameron, Quinn 2003). Dla kultury adhokracji charakte-
rystyczne jest popieranie zdolności przystosowania się, ela styczności 
i kreatywności w turbulentnym i niepewnym otoczeniu rynkowym. 
Organizacja o takiej kulturze jest dynamiczna, przedsiębiorcza i kre-
atywna. Władza przekazywana jest sobie wzajemnie przez ludzi lub 
grupy zadaniowe, w zależności od tego, jaki problem jest w danej 
chwili rozwiązywany. Przywódcy są wizjonerami, innowatorami 
i ryzykantami, którzy angażują pracowników w twórcze działania, 
charakteryzujące się eksperymentowaniem, nowatorstwem i in-
nowacyjnością. Organizacja o kulturze adhokracji stale dynamizuje 
kreatywność i przedsiębiorczość stawiając sobie nowe, ryzykowne 
wyzwania (Cameron, Quinn 2003: 49, 64). W każdym z przedstawio-
nych przez  Camerona i Quinna typów kultury organizacyjnej aktual-
ny pozostaje problem tworzenia i ochrony zasobów intelektualnych. 
Profil każdej z opisanych kultur organizacyjnych determinuje sposób 
i metody przyjmowanej ochrony zasobów intelektualnych.

Typ kultury organizacyjnej oraz jej wpływ 
na tworzenie i ochronę zasobów intelektualnych

Kultura organizacyjna jest ładem powstającym i kształtują-
cym się przez dłuższy czas. Podobnie jest z jej zmianą, zwłaszcza 
w kierunku tworzenia i ochrony zasobów intelektualnych. Wielo-
etapowość procesu tworzenia i ochrony zasobów intelektualnych 



Aldona Małgorzata Dereń, Jan Skonieczny – Tworzenie i zabezpieczanie zasobów...

115

Podsumowanie

Wraz ze zmiennością i nieprzewidywalnością współczesnego 
otoczenia rośnie rola intelektualnych zasobów i rozwiązań, nada-
jących organizacji walor unikatowości. Jeśli uznać, że zasoby te de-
cydują o jej potencjale innowacyjnym, kultura organizacyjna musi 
być zorientowana na twórczość i ochronę tych zasobów. Zdolność 
wykreowania kultury organizacyjnej sprzyjającej tej ochronie, trak-
tować należy jako strategię reakcji na zmienność i złożoność otocze-
nia (Trompenaars 2010: 15-16). Reorientacja kultury organizacyjnej 
w kierunku twórczości i zabezpieczanie zasobów intelektualnych wy-
maga przekształcenia tożsamości, czy też preferowanego sposobu 
postrzegania rzeczywistości i reagowania na poszczególne zjawiska. 
Najtrudniej proces ten będzie przebiegał w kulturze hierarchii i kul-
turze klanu. Specjalizacja, merytokracja, hierarchia, bezosobowość 
oraz kontrole pracowników charakteryzujące kulturę hierarchii, sta-
nowią same w sobie barierę dla rozwijania twórczości. Natomiast 
jej ochrona sprowadza się do przyjmowania normatywnych stan-
dardów, które zostają wskazane przez kierownictwo organizacji. 
W kulturze klanu, twórczość i ochrona zasobów intelektualnych nie 
stanowi priorytetu. Rodzinna atmosfera, wzajemna pomoc między 
współpracownikami, lojalność i szacunek nie są ukierunkowane na 
pobudzanie twórczości i ochronę generowanych zasobów intelek-
tualnych. Nie jest to również przedmiotem przyjętej w organizacji 
strategii. Jednak wskazane cechy kultury klanu można uznać za 
sprzyjające przeprowadzeniu procesu reorientacji kultury organiza-
cyjnej tak, by jej komponentem była ochrona zasobów intelektual-
nych. Kultura rynku i kultura adhokracji to dwa typy kultury orga-
nizacyjnej, w których twórczość i ochrona zasobów intelektualnych 
stanowią podstawę działań strategicznych. Strategie te obejmują 
m.in. działania polegające na ochronie zasobów intelektualnych, 
użyczaniu zasobów intelektualnych, udostępnianiu zasobów intelek-
tualnych i nabywaniu zasobów intelektualnych (Dereń, Skonieczny 
2016). Tak rozumiane strategie wyznaczają kulturze organizacyjnej 
nowy wymiar, ukierunkowany na twórczość i ochronę zasobów 
intelektualnych. Metodologia tworzenia takiej kultury musi być 
oparta m.in. na pozostawieniu swobody ludziom tworzącym nowe 
rozwiązania, eksperymentującym wizjonerom, którzy mają zdol-
ności wykrywania trendów i strategicznych sojuszników, zdolności 
dokonywania wyborów trafnych rozwiązań w zakresie powstawania 
i ochrony zasobów intelektualnych w organizacji.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki uczelni.
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dury i regulaminy, lecz na podstawie bezpośredniego uczestnictwa 
i zaangażowania ludzi. W tej kulturze organizacyjnej twórczość 
i ochrona zasobów intelektualnych nie stanowi zasadniczego prio-
rytetu w zarządzaniu organizacją. Patenty traktuje się jako instru-
ment i strategię, która ze względu na koszty stanowi domenę tylko 
„wielkich graczy rynkowych”. Niekiedy zaś organizacje o kulturze 
klanu uczestniczą czynnie w tzw. trollingu patentowym. Polega on 
na tym, że organizacja, która sama nie zajmuje się twórczością, 
a nawet nic nie produkuje, po niskich kosztach skupuje od drob-
nych wynalazców ich perspektywiczne wynalazki, tworząc portfele 
patentowe. Wykorzystuje je później jak talię kart do gry. Monito-
rując rynek, organizacja rozważa, kogo można tą talią ewentualnie 
zaatakować i przesłać wezwanie, że narusza patenty, żądając kosz-
townych odszkodowań. W kulturze adhokracji wartością są innowa-
cje. Dlatego ważne są takie właściwości jak nowość, kreatywność 
i twórcze myślenie. Osoby, które uczestniczą w takiej organizacji, 
mają uwolnioną, choć zdyscyplinowaną wyobraźnię, potrafią dzia-
łać natychmiastowo. Właściwości, o których mowa są związane 
z samym rozumieniem terminu „adhokracja”, który powstał od 
wyrażenia ad hoc wskazującego na dynamizm i powstawanie wie-
lu rozwiązań od razu. Organizacja o kulturze adhokracji jest dyna-
micznym i kreatywnym środowiskiem pracy, w którym pracownicy 
podejmują ryzyko, a liderzy wprowadzają nowatorskie rozwiązania. 
Podejmowane w organizacji eksperymenty i innowacje pozwala-
ją na jej rozwój. Cenionymi w organizacji wartościami są wolność 
i indywidualna inicjatywa, które pozwalają na stałe generowanie 
nowych produktów i usług. Natomiast cenionymi wartościami są 
wolność i indywidualna inicjatywa. W tym klimacie organizacyjnym 
tworzenie i ochrona zasobów intelektualnych stanowi jeden z pod-
stawowych priorytetów zarządzania organizacją. Uznanie, że ochro-
na ta pozwala kształtować atrakcyjny wizerunek organizacji, kreuje 
wartość marki lub umacnia jej renomę, stanowi podstawę podejmo-
wania działań ochronnych, zarówno w formach instytucjonalnych, 
jak i pozainstytucjonalnych. W organizacji o kulturze adhokracji 
ochronę zasobów intelektualnych traktuje się w kategoriach korzyści 
prawnych, handlowych i finansowych. Korzyści prawne, wynikające 
z tej ochrony, to m.in. możliwość zakazywania innym podmiotom 
używania tej samej technologii, identycznej lub podobnej nazwy, 
wzoru albo kształtu produktu. Bazując na korzyściach prawnych, za-
soby intelektualne mogą zapewnić korzyści handlowe. Wyłączność 
na towary, sposób wytwarzania może być używane jako narzędzie 
handlowe służące do zachęcenia nowych klientów i utrzymaniu 
istniejących klientów. Zasoby intelektualne są kategorią rozpozna-
walną, zapewniającą większą wiarygodność w oczach partnerów 
biznesowych. Mogą one również pomóc w ekspansji na inne ryn-
ki. Są także przydatne na przykład do licencjonowania działalności, 
sprzedaży przedsiębiorstwa lub pozyskania funduszy. W gospodarce, 
w coraz większym stopniu opartej na wiedzy, zasoby intelektualne 
są jednym z głównych czynników pozwalających stworzyć przewagę 
nad innymi graczami na rynku i decydować o sukcesie rynkowym. 
Z drugiej strony, brak ich ochrony może spowodować nieodwracal-
ne szkody organizacji. Zapewnienie odpowiedniej ochrony znaków 
towarowych, wynalazków i wzorów, oraz innych kreatywnych roz-
wiązań, nie tylko pozwala zamienić pomysł w kategorię o rzeczywi-
stej wartości rynkowej, ale umożliwia powstrzymanie potencjalnych 
naruszeń prawa własności tych zasobów.
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Doskonalenie zasobów ludzkich prowadzone
w ramach polityki racjonalnego zatrudnienia

Improving human resources in the framework 
of rational employment policy

The aim of this study is to show the main aspects of im-
proving human resources carried out under the policy of rational 
employment in today’s enterprises. In this context, we discussed 
the main criteria on which company should focus their attention. 
The behaviour of managers in the enterprise should be aimed at 
improving professional skills, mentality and motivation of the em-
ployees, as well as the creation of a healthy relationship of coop-
eration and collaboration to enable the efficient implementation 
of its goals and objectives, while meeting their aspirations and 
needs.

Keywords: human resources, improvement, motivation, commu-
nication, selection of employees.

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie głównych 
aspektów doskonalenia zasobów ludzkich prowadzonych w ramach 
polityki racjonalnego zatrudnienia we współczesnych przedsiębior-
stwach. W tym kontekście omówione zostały główne kryteria, na 
których przedsiębiorstwo powinno koncentrować swoją uwagę. 
Postępowanie osób zarządzających danym przedsiębiorstwem po-
winno być nastawione na doskonalenie kwalifikacji zawodowych, 
mentalności oraz motywacji pracujących w nim ludzi, a także na 
kształtowaniu zdrowych stosunków współpracy i współdziałania, 
umożliwiającego sprawne realizowanie jego celów i zadań, przy 
jednoczesnym zaspokajaniu ich aspiracji i potrzeb.

Słowa kluczowe: zasoby ludzkie, doskonalenie, motywowanie, 
komunikowanie, dobór pracowników. 
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Współcześnie każde przedsiębiorstwo usilnie dąży do ciągłe-
go rozwoju oraz utrzymania się na rynku, starając się jednocze-
śnie efektywnie realizować własne cele. 

Trudne otoczenie, w jakim funkcjonuje, i stale rosnąca kon-
kurencja jednocześnie ogranicza i stymuluje je do poszukiwania 
nowych, lepszych rozwiązań, efektywniejszego zastosowania 
czynników wytwórczych dla uniknięcia zagrożeń, a także do 
skorzy stania z pojawiających się szans i możliwości. Wiąże się 
to ze wzrostem znaczenia umiejętnego zarządzania i tworzenia 
warunków, dzięki którym mogłyby się uwolnić drzemiące w nich 
pokłady energii kreatywności, ułatwiające kierownictwu osiąga-
nie wyznaczonych celów i misji.

 Projektując nowe struktury zatrudnienia czy doskonaląc 
stare, należy w każdym przypadku dążyć do ich optymalizacji 
w aspekcie zarówno elastyczności działania, jak i kosztów funk-
cjonowania. Na konkurencyjnym rynku obniżanie kosztów dzia-
łalności, a także rozsądne ograniczanie kosztów funkcjonowa-
nia (np. likwidacja przerostów personelu kierowniczego dzięki 
spłaszczaniu struktur organizacyjnych), stanowi ważny element, 
a zarazem umiejętność prowadzenia racjonalnej polityki zatrud-
nienia w skali przedsiębiorstwa, rozumianej jako całokształt 
działań i zasad postępowania kierownictwa nastawionych na 
doskonalenie kwalifikacji, motywacji i mentalności pracujących 
w nim ludzi oraz kształtowania zdrowych stosunków współpracy 
i współdziałania, umożliwiających sprawne realizowanie jego ce-
lów i zadań, przy jednoczesnym zaspokajaniu ich potrzeb i aspi-
racji. 

Rekrutacja i selekcja pracowników

Rekrutacja jest jednym z pierwszych etapów złożonego proce-
su poszukiwania pracowników. Z definicji wynika, że jest wstępnym 
etapem doboru kadr, mającym na celu przekazanie informacji na 
zdefiniowany rynek pracy na temat gotowości zatrudnienia oraz 
wymogów i warunków zatrudnienia określonego rodzaju pracow-
nika, a także przyciąganie przez przedsiębiorstwo określonej liczby 
kandydatów o pożądanych cechach i umiejętnościach, mogących 
ubiegać się o dane stanowisko i to niezależnie od tego, czy chodzi 
o stanowisko przez kogoś zwolnione, czy też dopiero co utworzone 
(Dolot 2014). Rekrutacja powinna spełniać trzy podstawowe funk-
cje (Pocztowski 2003): motywacyjną, której celem jest wywołanie 
odpowiedniego zainteresowania właściwych grup zawodowych, 
a przede wszystkim przyciągniecie najlepszych kandydatów; infor-
macyjną, której celem jest przedstawienie warunków pracy oraz 
wstępnej selekcji, której celem jest wstępna weryfikacja dokumen-
tów aplikacyjnych. W tym miejscu należy podkreślić, że proces re-
krutacji powinien być tak przeprowadzony, aby przyciągnąć najbar-
dziej odpowiednich kandydatów, a zniechęcać tych, których udział 
w późniejszym procesie będzie się wiązać ze stratą cennego czasu 
przedsiębiorstwa oraz niepotrzebnym generowaniem kosztów. 
W praktyce stosowane są dwa rodzaje rekrutacji: szeroka i segmen-
towa. Pierwsza z wymienionych polega na kierowaniu ofert pracy 
na tzw. szeroki rynek, jeżeli firmie zależy na tym, aby oferta trafiła 
do jak największej liczby kandydatów na jej pracowników. Tą alter-
natywę wybierają przedsiębiorstwa, gdy poszukują kandydatów na 
stanowiska szeregowe. Z kolei wariant rekrutacji segmentowej po-
lega na dobraniu pewnej grupy kandydatów, którzy są w posiadaniu 
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w przyszłości. Priorytetem, jaki ma do spełnienia selekcja, jest okre-
ślenie prawdopodobieństwa pozyskania kompetencji adekwatnych 
do wymagań przedsiębiorstwa, a także uzyskania oczekiwanych 
wyników na stanowisku pracy przez kandydata. Stopień prawdopo-
dobieństwa nigdy nie osiąga maksymalnej wartości, dlatego okre-
ślenie jego krytycznego poziomu jest bardzo istotne, by zmniejszyć 
niepotrzebne koszty i czasochłonność najbardziej skomplikowanych 
metod selekcji. Procedury selekcyjne powinny być zatem dostoso-
wane do rzeczywistych potrzeb i możliwości organizacji, a także cha-
rakteru stawiska pracy (Wolkowiak 2007). 

Ocenianie, awansowanie i zwalnianie pracowników

Jednym z najbardziej spopularyzowanych działań w praktyce 
funkcjonowania przedsiębiorstwa jest ocenianie. Pracownicy na ogół 
oceniają innych, jak również siebie, są także oceniani przez bezpo-
średniego przełożonego, kierownictwo, czy też kolegów z własne-
go i pozostałych zespołów. Ocena pracy jest nierozłącznie związana 
z pełnieniem funkcji zarządzających przedsiębiorstwem, dlatego też 
przełożeni przez cały czas stawiają czoło wyzwaniom, dotyczącym 
oceniania ludzi w ten sposób, aby były one efektywnym instrumen-
tem zarządzania ludźmi. Oceny pojawiają się we wszystkich etapach 
zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Nie tylko pracownicy 
danej jednostki poddawani są ocenie, lecz także kandydaci do pracy. 
Ocena pracownika może dotyczyć różnych obszarów jego uczestnic-
twa w organizacji. Może dotyczyć np. jego kwalifikacji, cech, zacho-
wań, czy też efektów jego pracy (Król, Ludwiczyński 2014). Opinia 
wartościująca, jaką jest ocena pracownika, musi posiadać jakiś układ 
odniesienia. W praktyce funkcjonuje wiele układów odniesienia, ja-
kie może wykorzystać przedsiębiorstwo, np. inny pracownik czy pe-
wien wzorzec w postaci modelu czy skali przyjętych przez kierownic-
two. Zakres oceny zależy przede wszystkim od obecnej lub przyszłej 
roli zawodowej pełnionej przez pracownika. Na ocenę pracownika 
nie powinno wpływać nic, co ma miejsce poza zakładem pracy, np. 
wypełnianie jakiejkolwiek roli społecznej. W literaturze wymienia-
ne są dwa rodzaje ocen pracowników, a mianowicie: bieżąca oraz 
okresowa (Król, Ludwiczyński 2014). Ocena bieżąca dokonywana jest 
przeważnie przez bezpośredniego przełożonego lub osoby z kadry 
zarządzającej, posiada charakter sytuacyjny bądź ciągły. W dużej 
mierze kryteria oceny bieżącej zależą od obranego wcześniej celu, 
kryteria z reguły nie mają charakteru sformalizowanego. Przykładem 
oceny bieżącej jest wytypowanie pracowników do zespołu projekto-
wego, którego członkowie powinni posiadać określoną, ale zróżni-
cowaną wiedzę i umiejętności, umiejętność twórczego podejścia do 
rozwiązywania złożonych problemów organizacyjnych, umiejętność 
pracy zespołowej, a także charakteryzować się dyspozycyjnością 
poza normalnymi godzinami pracy. Ocena okresowa, w odróżnieniu 
do oceny bieżącej, ma charakter sformalizowany i, jak sama nazwa 
wskazuje, przeprowadzana jest co pewien okres. Ocenie okresowej 
towarzyszy zastosowanie określonych narzędzi, procedur czy metod, 
które mają powtarzalny i utrwalony charakter. Ocena okresowa obej-
muje całokształt pracy ocenianego pracownika, ma charakter kom-
pleksowy i ocenia również elementy jego umiejętności oraz postawy 
wobec pracy. Oceny okresowe mają bardzo dużo pozytywnych cech, 
ponieważ umożliwiają ocenę pracy w określonym przedziale czaso-
wym, a także pozwalają planować zadania na przyszłość oraz okre-

szczególnych cech oraz umiejętności, a także zakresu kwalifikacji. 
Ten wariant rekrutacji jest rekomendowany w sytuacji gdy firma 
chce pozyskać potrzebnych jej specjalistów (np. menadżerów, in-
żynierów, prawników itp.) (Penc 2007). Miejscem przeprowadzania 
rekrutacji jest oczywiście rynek pracy, gdzie dostępny jest zbiór ludzi 
posiadających kwalifikacje potrzebne do zajęcia wolnych stanowisk 
pracy. Ma więc charakter zewnętrzny. Jednak w praktyce występuje 
również rekrutacja wewnętrzna, która w zasadzie polega na awan-
sowaniu pracownika na wyższe stanowisko, zgodnie z opracowaną 
w przedsiębiorstwie ścieżką kariery (Penc 2007). Cały proces rekru-
tacji, zarówno wariant wewnętrzny, jak i zewnętrzny, wymaga od 
pracodawcy solidnego przygotowania. Omawiany proces wymaga 
przede wszystkim rzetelnego monitorowania rynku pracy, prezen-
tacji ofert, zamieszczania ogłoszeń we wszystkich dostępnych me-
diach, także często korzystania z usług firm doradczych, co zazwyczaj 
wiąsze się ze znacznymi kosztami. Wiele pozytywnych argumentów 
przemawia jednak za wyborem rekrutacji zewnętrznej, zwłaszcza 
jeśli chodzi o stanowiska kierownicze. „Świeży” zawsze wykazuje się 
nieszablonowym podejściem do rozwiązywania problemów, obiek-
tywnym przeprowadzeniem analizy wyników przedsiębiorstwa. Nie 
jest obciążony dotychczasowymi stosunkami interpersonalnymi, 
może mieć więcej zapału, werwy do pracy, może być również bar-
dziej utalentowany od poprzednika. Innym pozytywem przeprowa-
dzenia rekrutacji zewnętrznej jest to, że przedsiębiorca dokonuje 
wyboru z większej puli kandydatów (http://www.szkolenia.avenhan-
sen.pl/ 2016). Przy każdym zjawisku występują cechy negatywne 
i pozytywne. Wyjątkiem od reguły nie jest w tym przypadku rekruta-
cja zewnętrzna. Do jej poważnych słabości należą przede wszystkim 
wyższe koszty wyboru, wyższe wynagrodzenie i różne przywileje, 
trudniejsza adaptacja społeczno-zawodowa nowego pracownika, 
niekorzystne zjawiska wśród własnych pracowników (spadek ich 
motywacji i morale), zwłaszcza gdy uważają się oni za dobrze przy-
gotowanych do objęcia danego stanowiska (http://www.szkolenia.
avenhansen.pl/ 2016). Skutecznie przeprowadzona kampania rekru-
tacyjna jest równoznaczna z wpłynięciem do przedsiębiorstwa ofert 
kandydatów zainteresowanych zatrudnieniem. W tym momencie, 
po sporządzeniu listy kandydatów, firma może przystąpić do reali-
zacji następnego etapu procesu doboru pracowników. Rozpoczęcie 
procesu selekcji jest możliwe wtedy, gdy zostały złożone co najmniej 
dwie oferty kandydatów. Literatura zarządzania personelem podaje 
różne definicje terminu selekcji. Jednak najbardziej pospolitą tezą 
jest ta, która mówi, że selekcja to: „zespół działań prowadzących do 
wybrania, według określonych kryteriów efektywnej obsady danego 
stanowiska, najodpowiedniejszego kandydata spośród określonego 
zbioru osób.” Innymi słowy jest to proces segregowania pozyska-
nych informacji, na podstawie których zostanie wyłowiony najlep-
szy kandydat na wakujące stanowisko pracy w firmie (Wolkowiak 
2007). Rozważając to zjawisko, łatwo można zauważyć, że prowa-
dząc działania selekcyjne, przedsiębiorstwo realizuje dwa główne 
cele: produkcyjny oraz społeczny. Pierwszy z wymienionych celów 
selekcji związany jest z wyborem tylko jednego kandydata, posiada-
jącego najwięcej cech i umiejętności wymaganych w poszukiwaniu 
na wakujące stanowisko pracy. Takiego, który posiada największą 
„przydatność zawodową”. Termin ten oznacza stopień, w jaki kandy-
dat spełnia wymagania określone w profilu zawodowym stanowiska 
pracy, a także cechy rokujące dalszy rozwój i osiągnięcie sukcesu 
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Motywowanie, komunikowanie 
i kontrolowanie pracowników

Przeglądając literaturę przedmiotu, można napotkać wiele de-
finicji terminu motywacja: „motywacja to wszystkie siły napędowe, 
które pobudzają jednostkę do dokonania wyboru, podjęcia jakie-
goś działania lub utrzymania się w gotowości do działania”, „ogół sił 
i czynników pobudzających i podtrzymujących człowieka w zacho-
waniach zmierzających do osiągnięcia określonych celów”, „czynni-
ki, które w danej chwili oddziałują na kierunek, siłę i trwałość da-
nego działania” (Pietroń-Pyszczek 2007: 9). Najogólniej mówiąc, za 
motywację można uznać intencje zrobienia czegoś, by coś osiągnąć. 
Motywacja może posiadać różny charakter, najczęściej rozróżnia się 
cztery rodzaje motywacji (Lipka i inni 2010): 

• Wewnętrzna – takie formy aktywności, które są spełniane 
jedynie ze względu na samą czynność;

• Zewnętrzna – stosuje się do takich form aktywności, które 
ukierunkowane są na bodziec zawarty w celach czy skut-
kach;

• Pozytywna – polega na kształtowaniu warunków, które 
umożliwiają człowiekowi osiąganie wyższego niż dotychczas 
poziomu zaspokojenia potrzeb przez tzw. dodatnie bodźce 
motywacyjne;

• Negatywna – polegająca na kreowaniu warunków zagroże-
nia utratą tego, co człowiek już osiągnął przez tzw. ujemne 
bodźce motywacyjne.

Proces oddziaływania na motywację jest w literaturze na-
zywany motywowaniem. Znaczącą różnicą miedzy tymi dwoma 
terminami jest fakt, że motywacja przedstawia stan – ma wymiar 
atrybutowy, motywowanie nabiera zaś charakteru czynnościowego 
i funkcjonalnego. Motywowanie jest to proces świadomego, a także 
celowego oddziaływania na motywy postępowania ludzi poprzez 
kreowanie środków i możliwości realizacji ich systemów wartości 
i oczekiwań do osiągnięcia celów. Kompetentne sterowanie proce-
sem motywacji wymaga więc rzetelnej i wielowymiarowej wiedzy 
z zakresu psychologii i socjologii kierowania. Bezprecedensowo jest 
ono bardzo trudną do efektywnej realizacji funkcją zarządzania, któ-
ra obliguje do zastosowania podejścia systemowego. Współcześnie 
w zarządzaniu funkcję tę traktuje się pierwszoplanowo i stawia jej za 
zadanie jak najlepsze wykorzystanie kwalifikacji, uzdolnień i umie-
jętności pracowników dla realizacji zamierzonych celów, stojących 
przed organizacją. Każda osoba zarządzająca personelem powinna 
mieć na uwadze, by pracownicy wykonywali pracę z własnej woli, 
wynikającej z ich prawnego i moralnego obowiązku. Menedżer, 
w związku z tym, musi zadbać o ich motywację, która stanowi pro-
ces wyboru dokonywany przez jednostkę między różnymi możliwy-
mi zachowaniami, aby urzeczywistnić cele, będące wynikiem cenio-
nych przez nią wartości (Lipka i inni 2010). Proces motywowania 
zależy także od otwartej i uczciwej komunikacji w przedsiębiorstwie, 
która jest procesem transmitowania (przesyłania) zakodowanych 
informacji (wiadomości, komunikatu) od nadawcy do odbiorcy, 
przy czym odbiorca po uzyskaniu i odblokowaniu (przetworzeniu) 
informacji, sam automatycznie staje się nadawcą (Listwan 2010). 
Konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku w dużej mierze zależy od 
jakości uzyskiwanych informacji podczas procesu komunikacji, którą 

ślać potrzeby rozwojowe pracowników. Wprowadzenie okresowe-
go oceniania pracowników wymaga przeprowadzenia konkretnych 
prac w trzech, wzajemnie ze sobą powiązanych fazach, a mianowi-
cie: projektowania, wdrażania i wykorzystywania systemu. Wszystkie 
fazy powinny być traktowane jako równie ważne, gdyż popełnianie 
błędu w którejkolwiek z nich, wpływa negatywnie na funkcjono-
wanie całego systemu. Awansowanie pracownika pojmowane jest 
jako powierzenie mu bardziej odpowiedzialnej pracy, wymagającej 
mocniejszego zaangażowania oraz wyższych kwalifikacji, jest swego 
rodzaju uznaniem dla dotychczasowych osiągnięć pracownika oraz 
potwierdzeniem zaufania, jakim darzy go kadra zarządzająca. Awans 
w każdym przedsiębiorstwie powinien być sprawą najwyższej wagi, 
ponieważ jest uznaniem wysokiej efektywności. Powinien być ade-
kwatny do zasług pracownika, a więc sprawiedliwy. Jednak nie za-
wsze tak jest. Gdy zdarzy się sytuacja, że awans jest niesprawiedliwy, 
niszczy morale pracowników, a także odbiera chęć do pracy, osłabia 
związek pracownika z firmą, blokuje dążenia zawodowe oraz wyga-
sza inicjatywę pracowników. Natomiast awans sprawiedliwy zwiększa 
chęć, motywację i zapał do pracy, skłania do doskonalenia swoich 
umiejętności i stawiania sobie, a także innym, coraz to większych 
wymagań i celów do zdobycia (Penc 2007). Staż pracy nie powinien 
być stymulatorem osiągniętego awansu. Takie praktyki stosują nie-
kiedy związki zawodowe. Staż pracy nie powinien być elementem 
rozstrzygającym o awansie nawet w sytuacji, gdy kandydaci mają 
identyczne kwalifikacje. Polityka awansowania powinna tworzyć 
klimat dla wyławiania młodych talentów i dawania im szansy spraw-
dzenia się w praktycznym działaniu. Zwolnienia pracowników, czyli 
rozwiązanie stosunku pracy, to współcześnie codzienność. Jednak 
nie wszystkie zwolnienia powinniśmy kojarzyć z kryzysem. W dużej 
mierze wszystko zależy od nastawienia oraz efektywności pracobior-
cy na danym stanowisku pracy. Jeśli pracownik na danym miejscu 
pracy nie jest wystarczająco efektywny, pracodawca powinien go 
przeszkolić, a następnie jeśli okaże się to nieskuteczne, skorzystać 
z innej możliwości. Można go przenieść na inne stanowisko lub jeśli 
okaże się to konieczne rozwiązać z nim stosunek pracy. Innym wyj-
ściem, mniej skutecznym, ponieważ gasi zapał do pracy oraz odbie-
ra motywację, jest przeniesienie pracownika na niższe stanowisko, 
degradacja. Korzystniejsze pod względem mentalnym dla pracow-
nika będzie definitywne rozstanie się z nim, oczywiście przy ścisłym 
utrzymaniu zasad zwalniania z pracy, tak aby osoby zarządzające nie 
naraziły się na zarzut „bezprawnego zwolnienia”. Zwolnienie z pracy 
jest dla większości pracowników trudnym do przejścia problemem, 
jest przeżyciem bardzo stresującym, tym bardziej jeżeli pracownik 
jest jedynym żywicielem rodziny. Dlatego też osoby zarządzające 
przedsiębiorstwem powinny przemyśleć starannie motywy, jakimi 
się kieruje pozbawiając źródła utrzymania pracownika. Kierownictwo 
ma naturalne prawo do zwalniania słabych pracowników i zatrudnia-
nia na ich miejsce lepszych, bardziej kreatywnych i innowacyjnych 
pracowników. Jednak powinno to robić w sposób rozsądny, przede 
wszystkim ludzki, a nie na zasadzie pokazania, że jest ono silne i obo-
jętne są mu koszty ludzkie. Incydentalnie zdarza się też tak, że ludzie 
sami podejmują decyzję o odejściu z pracy, mają świadomość, że 
jest to decyzja odpowiedzialna, a jednak z bagażem doświadczeń 
jaki posiadają pragną trafić do lepszego miejsca pracy, gdzie będą 
bardziej produktywni, doceniani oraz trafią pod skrzydła mądrego 
i światłego kierownictwa (Krzyszkowska 2015). 



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 2(23)/2017                                                                                                    

120

fundamentalną zmianę podejścia do polityki zatrudnienia i gospoda-
rowania zasobami ludzkimi, odchodzenia od aspektów ilościowych 
na rzecz jakościowych, czyli rozwijania wartości intelektualnych, 
które ludzie posiadają, a także wzmacniania motywów, którymi się 
kierują w dążeniu do zmian i postępu. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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na poziomie przedsiębiorstw rozpatruje się w dwóch wariantach: 
zewnętrzną oraz wewnętrzną. Pierwsza z wymienionych przebiega 
między organizacją a jej otoczeniem, natomiast druga odnosi się 
do interakcji między członkami organizacji. Jeżeli wziąć pod uwagę 
podział procesu komunikacji ze względu na sposób komunikowania 
się, można wyróżnić komunikację werbalną (w której środkiem prze-
kazu jest język pisany oraz mówiony, czyli tzw. komunikacja pisemna 
oraz ustna – oralna) oraz komunikację niewerbalną (przekazywaną 
za pomocą mowy ciała – mimiki, gestykulacji, spojrzenia, a także 
cech wokalnych głosu – tonu, barwy, głośności, modulacji i intonacji 
oraz dotyku – obejmowania głaskania, uścisku dłoni itp.). Wiedza na 
temat możliwości komunikacyjnych człowieka ma szczególne zna-
czenie dla osób zarządzających, których zadaniem jest odpowiedni 
dobór kadr do organizacji, gdyż umożliwia określenie wymagań co 
do poziomu umiejętności komunikacyjnych kandydatów. Umiejęt-
ności te powinny być ściśle związane z wymaganiami określonego 
stanowiska pracy. W powiedzeniu „skutecznej kontroli nigdy nie za 
dużo” tkwi ziarno prawdy. Kontrola jest fundamentalnym procesem, 
dzięki któremu kadra zarządzająca sprawia, że rzeczywista działal-
ność odpowiada planowanej. Do zasadniczych zadań kierownictwa 
należy stała i wnikliwa obserwacja i analiza, a także ocena przebiegu 
i rezultatów działania, zarówno całej jednostki, jak i poszczególnych 
obszarów funkcjonowania. Kontrola w przedsiębiorstwie stanowi 
ważny mechanizm regulacyjny, który łączy wyniki działań związa-
nych z realizacją funkcji personalnej z szeroko pojętym przygoto-
waniem tych działań, tj. planowaniem kadr. Stanowi zatem istotny 
czynnik spajający cały system zarządzania kadrami (Listwan 2010). 
Sprawowanie kontroli nie należy do łatwych zadań, im bardziej po-
sunięty jest społeczny podział pracy, tym zjawisko kontroli jest trud-
niejsze do przeprowadzenia. Skuteczność kontroli, mimo pozorów, 
w praktyce nie wzrasta proporcjonalnie do jej głębokości i intensyw-
ności. Jej nadmiar jest szkodliwy, ponieważ wyniszcza w pracowniku 
inwencję i motywację, tłumi jego inicjatywę oraz ogranicza samo-
dzielność. Szkodliwy jest również brak kontroli, ponieważ wcale nie 
rozszerza swobody jednostki, wprost przeciwnie zwiększa poczucie 
niepewności i niemożności jednostki. W każdych warunkach istnie-
je jakieś optimum kontroli, którego przekroczenie powoduje, że 
kontrolowani rozwijają czynności asekuracyjne, a także koncentru-
ją się na działaniach obronnych (Penc 2007). Zarówno wiedza, jak 
i doświadczenie nie zawsze są jednak wystarczające, skoro postęp 
w zakresie kontroli jako funkcji kierowniczej jest nadal w naszych 
przedsiębiorstwach niewidoczny. 

Podsumowanie 

Przedsiębiorstwa wskutek większego otwarcia na świat i pod-
dania regułom gospodarki rynkowej stanęły w obliczu nowych pro-
blemów, związanych ze wzrostem konkurencji i dynamiki zmian, 
wywołujących niejednokrotnie zagrożenie ich egzystencji. Oko-
liczności te stanowią jednocześnie wielkie wyzwanie dla podsta-
wowego komponentu każdej organizacji, jakimi są jej pracownicy 
oraz realizowana względem nich funkcja personalna. Współcześnie 
zatrudnieni muszą charakteryzować się kreatywnością oraz elastycz-
nością, muszą być w sposób bezbłędny motywowani przez kadrę 
zarządzającą, przyczyniając się jednocześnie do poprawy pozycji 
konkurencyjności przedsiębiorstwa, w którym pracują. Oznacza to 
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Różne oblicza zaangażowania na przykładzie 
wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Various shades of engagement based 
on the example of volunteers of the World Youth Days 2016

In the reality of XXI century more and more people are 
aware of positive consequences of activity of socially engaged 
people (activists). Therefore the issue of engagement becomes 
fashionable in the academic community, representing various dis-
ciplines (psycholo gy, sociology, management science etc.), as well 
as in the business environment – among practitioners. The article 
presents chosen definitions of various backgrounds to show how 
multifaceted the discussed topic is, and then proposes a general 
and universal definition, which makes it easier to build a shared 
understanding of the essence of engagement. It also contains the 
preliminary results of the survey carried out among World Youth 
Days 2016 volunteers, which shows selected aspects of the en-
gagement (differentiation of areas and levels). 

Keywords: engagement, volunteer management, definition, 
World Youth Days.

W rzeczywistości XXI wieku coraz więcej ludzi dostrzega pozy-
tywne konsekwencje działalności osób zaangażowanych. Dlatego 
też problematyka zaangażowania staje się modna zarówno w śro-
dowiskach naukowych, reprezentujących różne dyscypliny (psycho-
logię, socjologię, nauki o zarządzaniu itd.), jak również w świecie 
biznesu – wśród praktyków zarządzania. W niniejszym artykule 
zaprezentowano przykładowe określenia, pochodzące z różnych 
środowisk, by ukazać wieloaspektowość omawianego zagadnienia, 
następnie zaproponowano definicję o charakterze uniwersalnym, 
która ma ułatwiać zrozumienie istoty zaangażowania. W artykule 
ukazano także wstępne wyniki badań zaangażowania wolontariu-
szy Światowych Dni Młodzieży z 2016 roku obrazujące wybrane 
aspekty zaangażowania – zróżnicowanie obszarów oraz poziomu. 

Słowa kluczowe: zaangażowanie, zarządzanie wolontariuszami, 
definicje, Światowe Dni Młodzieży.
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Świat, w którym żyjemy, ulega nieustannym przemianom. Wy-
soka dynamika zmian charakteryzuje każdą płaszczyznę działalno-
ści człowieka, a dodatkowo rozwój technologiczno-informatyczny 
sprawia, że tempo tych przemian na przełomie XX i XXI wieku zdaje 
się być jeszcze większe. Taka prawidłowość nie omija również śro-
dowiska organizacyjnego. Dlatego proces zarządzania ulega ciągłym 
i dynamicznym przemianom, zmierzającym do nieustannego do-
stosowywania się do zmiennych warunków otoczenia. Dzięki temu 
można lepiej wykorzystywać szanse rozwoju oraz odpowiadać na 
oczekiwania poszczególnych uczestników życia gospodarczego. We 
współczesnym zarządzaniu można zaobserwować stopniowe pogłę-
bianie klasycznych teorii motywacji w kierunku coraz modniejszego 
w XXI wieku zaangażowania. Tendencja ta w praktyce zarządzania 
wyraża się w coraz popularniejszym badaniu poziomu zaangażowa-
nia oraz tworzeniu i wdrażaniu systemów lub narzędzi zwiększania 
zaangażowania pracowników. Również w środowisku naukowym 
przeprowadza się coraz liczniejsze badania nad identyfikacją czyn-
ników decydujących o zaangażowaniu oraz analizuje się pozytywny 
wpływ zaangażowania na funkcjonowanie różnych organizacji. Za-
gadnieniem zaangażowania interesują się przedstawiciele różnych 
dyscyplin naukowych – zarządzania, psychologii, socjologii. Każda 
z nich zwraca uwagę na inne jego aspekty lub spogląda na nie z róż-
nej perspektywy. Prowadzi to do sporego zamieszania pojęciowego, 
a brakuje jednoznacznego określenia, czym faktycznie ono jest. Stan 
ten pogłębia dodatkowo różnorodność określeń czy opinii funkcjo-
nujących w naszej świadomości i języku potocznym, które różnią się 

od siebie nawzajem, a nawet zawierają sprzeczności (Faweks 2009). 
W literaturze współczesnej można odnaleźć publikacje zmierzające 
do uporządkowania terminologii zaangażowania (Faweks 2009). 
Celem niniejszego artykułu nie jest powielenie dotychczasowych 
osiągnięć, lecz wykorzystanie ich jako fundamentu dla zbudowania 
ogólnej definicji zaangażowania, która będzie mogła być stosowana 
we wszelkich badaniach dotyczących tego zagadnienia, bez względu 
na ich cel, czy też reprezentowaną dyscyplinę naukową. Skupienie 
się na istocie omawianego zagadnienia oraz zaprezentowane wyniki 
badań mają ułatwiać jego zrozumienie. Na początku zostaną zapre-
zentowane podstawy naukowego podejścia do zaangażowania, two-
rzące kontekst rozwoju badań nad nim. Kolejna część ukaże przykła-
dowe definicje funkcjonujące w literaturze, pochodzące zarówno 
ze środowiska naukowego, jak i biznesowego. Jako podsumowanie 
zostanie zaproponowana ogólna definicja, koncentrująca się na isto-
cie zaangażowania. W ostatniej części, na przykładzie wyników ba-
dań zaangażowania wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży, które 
odbyły się w 2016 roku w Krakowie, zostaną zobrazowane wybrane 
elementy proponowanej definicji. 

Naukowy kontekst zaangażowania 

Ze względu na szeroki zakres znaczeniowy pojęcia zaangażowa-
nia przywołane zostaną różne jego definicje, aby ukazać obraz moż-
liwego podejścia do omawianego zagadnienia. Koncepcja zaangażo-
wania budowana jest na fundamencie klasycznych teorii motywacji 
(np. Teorii X i Y McGregora, Dwuczynnikowej teorii Hertzberga czy 
Teorii ERG Alderfera), dlatego też jego korzeni teoretycznych należy 
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szukać w psychologii (Faweks 2009). Nauka ta zajmuje się między 
innymi wyjaśnianiem mechanizmów decydujących o określonych 
zachowaniach ludzi, dlatego jej osiągnięcia ułatwiają analizowanie 
zaangażowania. Przykładem może być wyjaśnienie etapów zaanga-
żowania przez analogię do tzw. piramidy Maslowa. Tak jak hierar-
chicznie uporządkowane potrzeby człowieka rosną od podstawo-
wych – fizjologicznych potrzeb, przez społeczne, aż do najwyższych 
– duchowych, tak samo podejście pracownika do wykonywanej 
pracy przechodzi od zwykłego poczucia satysfakcji i zadowolenia, 
przez sumienność i oddanie, aż po zaangażowanie się w nią (Fa-
weks 2009). Przykładową psychologiczną definicją zaangażowania 
jest określenie zaproponowane przez W. Kahn’a, który należy do 
grona prekursorów naukowego podejścia do kwestii zaangażowa-
nia (Mrówka 2010). Amerykański psycholog uznał zaangażowanie 
za „zaprzęgnięcie jaźni członków organizacji do wypełniania swojej 
roli w pracy” (Kahn 1990: 694), stwierdzając ponadto, że „w zaan-
gażowaniu ludzie zatrudniają i wyrażają siebie fizycznie, poznawczo 
i emocjonalnie podczas wypełniania ról” (Kahn 1990: 694). Definicja 
ta odwołuje się do pojęć psychologicznych i rozróżnia dwa wymiary 
funkcjonowania człowieka – wewnętrzny i zewnętrzny. Zaangażo-
wanie pojawia się wtedy, gdy do działań zewnętrznych (wykony-
wanie konkretnej pracy) zostaje dołączona działalność wewnętrzna 
(przekonania, motywacja, wiedza, odczucia itp.). Ponadto dzięki 
zaangażowaniu wykonywana praca staje się płaszczyzną działania 
całego człowieka, ze wszystkimi jego „władzami” – cielesnymi, rozu-
mowymi i uczuciowymi. Kwestia zaangażowania nie jest jedynie zja-
wiskiem psychologicznym. Choć w pierwszej kolejności dotyczy ona 
pojedynczych osób, to jednak ludzie zawsze funkcjonują w określo-
nym środowisku. Ten społeczny kontekst sprawia, że zaangażowanie 
jest również problemem socjologicznym. W takim ujęciu J. Smythe 
określa je jako proces społeczny, polegający na osobistym włączaniu 
się w funkcjonowanie zespołu. Obejmuje on zarówno liderów, jak 
i pracowników, którzy swoimi wysiłkami przyczyniają się do zmiany 
organizacji w różnych aspektach (strategii, transformacji, działań 
operacyjnych, codziennych wyników itp.). Ponadto stwierdza, że 
proces ten może być świadomy lub przypadkowy (Smythe 2005). 
Definicja ta, ujmując zaangażowanie w kategoriach procesu, stawia 
go ponad ludzkim postrzeganiem. Uznaje również, że proces ten jest 
niezależny od roli wypełnianej w organizacji. Koncepcja socjologicz-
na koncentruje się na wkładzie, jaki poszczególne osoby wnoszą do 
każdej płaszczyzny funkcjonowania grupy, którą współtworzą, a ce-
lem tego procesu jest osiąganie pozytywnych zmian całego zespołu. 

Zaangażowanie z różnych perspektyw

Brak precyzji dotyczy nie tylko rozumienia samego pojęcia za-
angażowania, lecz także obszaru jego ukierunkowania – czy odnosi 
się ono do organizacji, zespołu, przełożonego czy stanowiska pracy. 
Stąd pojawiły się próby spojrzenia na zaangażowanie z odmiennych 
punktów widzenia. Obok koncepcji wywodzących się z psychologii, 
socjologii czy uwarunkowań kulturowych, można wyróżnić dwie per-
spektywy, z których jedna odnosi się do zaangażowania od strony 
kierownictwa, a druga od strony pracowników (Faweks 2009). Choć 
pozornie ujęcia te zdają się być przeciwstawne, to jednak z pewno-
ścią nie wykluczają się. Istotą rozróżnienia jest kwestia rozłożenia 
akcentów. Przykładową definicję, która na zaangażowanie patrzy 

z perspektywy kierownictwa organizacji, przyjmuje ISR (Internatio-
nal Survey Research)1. Ujęcie to określa zaangażowanie jako „pro-
ces, poprzez który organizacja zwiększa oddanie pracowników oraz 
wkład wnoszony przez nich w pracę, aby osiągnąć lepsze wyniki 
gospodarcze” (Faweks 2009: 230). Podobnie jak w „perspektywie 
socjologicznej” omawiane zagadnienie jest uznawane za proces. 
Jednakże w tym podejściu najsilniejsze akcenty padają na podmiot 
i cel. Za głównego działającego w procesie zaangażowania zostaje 
uznana sama organizacja, która przez ten proces chce skuteczniej 
realizować swoje cele. Sposób wykonywania pracy przez pracowni-
ków oraz ich wysiłek schodzi na drugi plan i stanowi jedynie drogę 
do korzystniejszych wyników gospodarczych osiąganych przez orga-
nizację. Zupełnie inaczej akcenty zostają rozłożone w definicjach 
tworzonych z punktu widzenia członków organizacji. B. Kowalski 
określa zaangażowanie pracowników jako stopień osobistego włą-
czenia się jednostki w pomoc organizacji, poprzez wykonywanie 
swoich obowiązków lepiej, niż wymagałoby zachowanie stanowiska 
(Kowalski 2002). W tej definicji odchodzi się od traktowania zaanga-
żowania jako procesu, do uznania go za pewną cechę charakteryzu-
jącą stan rzeczywistości organizacyjnej, odzwierciedlający poziom 
działań wykonywanych przez poszczególnych jej członków. W tym 
ujęciu na pierwszy plan wychodzi pojedynczy człowiek, który swoją 
działalnością włącza się w funkcjonowanie organizacji. Definicja ta 
za istotę zaangażowania uznaje dodatkowy wkład pracownika, czyli 
to „coś więcej”, które pracownik robi ponad minimum, wyznaczane 
przez przydzielone obowiązki. Zaangażowanie i korzyści wypływają-
ce z tego dla organizacji, są tym większe im więcej chcą i faktycznie 
robią jej pracownicy. Doprecyzowanie tej definicji można znaleźć 
u A. M. Saks’a, który uznaje zaangażowanie za „intelektualne i emo-
cjonalne oddanie organizacji” lub „wielkość wysiłku włożonego 
w pracę przez pracownika” (Saks 2006; Juchnowicz 2012). Określe-
nia te konkretyzują to „coś więcej”, utożsamiając je z poszczególny-
mi wymiarami egzystencjalnymi człowieka – zarówno wewnętrzny-
mi (jego rozumem i uczuciami), jak i zewnętrznymi (trudem wyko-
nywania pracy). Również do spojrzenia na zaangażowanie z punktu 
widzenia pracowników należy zaliczyć definicję M. L. Berry’ego oraz 
M. L. Morris’a, w myśl której zaangażowanie jest „stanem, w którym 
pracownik udziela się w pracy, jest wobec niej pozytywnie nastawio-
ny i z niej zadowolony” (Juchnowicz 2012). W odróżnieniu od defi-
nicji Kowalskiego, która mówiła nie tylko o występowaniu zaanga-
żowania lub jego braku, lecz wyróżniała także jego siłę, Berry i Mor-
ris prezentują koncepcję bardziej statyczną, w której zaanga żowanie 
albo jest, albo go nie ma. Określenie to koncentruje się na przeja-
wach zaangażowania, którymi są działalność (wykonywanie określo-
nych obowiązków), wewnętrzne nastawienie do podejmowanych 
czynności oraz sprzężenie zwrotne (poczucie satysfakcji i radości 
płynących z wykonywanej pracy). Zjawisko zaangażowania od stro-
ny pracowników w sposób bardziej opisowy definiuje D. Robinson, 
S. Perryman i S. Hayday, określając je jako „pewne pojęcie pracow-
nika o organizacji i jej wartościach. Zaangażowany pracownik jest 
świadomy uwarunkowań panujących w firmie i pracuje z kolegami, 
aby poprawić wyniki pracy z korzyścią dla organizacji. Organizacja 
powinna rozwijać i pielęgnować zaangażowanie pracowników, co 
wymaga dwustronnej relacji pomiędzy pracodawcą i pracobiorcą” 

1 O firmie zob.: http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snap-
shot.asp?privcapId=33225217. 
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(Robinson, Perryman, Hayday 2004; Vance 2006; Juchnowicz 2012: 
35). Ujęcie to staje na pograniczu aktualnie omawianych koncepcji, 
gdyż uwzględnia zarówno perspektywę pracownika, jak i organizacji. 
Przejawami zaangażowania członków jest ich wiedza o organizacji, 
którą współtworzą oraz o tym, co dla niej jest ważne – o misji, stra-
tegii, celach, kulturze, głównych wartościach itp. Wiedza ta decydu-
je o „zainwestowaniu” swojego wysiłku dla zwiększenia korzyści 
osiąganych przez organizację. Ze względu na pozytywne dla organi-
zacji konsekwencje takiej działalności pracowników pojawia się dru-
gi wymiar zaangażowania, w którym organizacja podejmuje konkret-
ne działania nakierowane na pracownika, aby wzbudzać, podtrzy-
mywać i pogłębiać ich wzajemną więź. Aspekt wzajemności zostaje 
jeszcze bardzie podkreślony w definicji Daniela, uznającej zaangażo-
wanie za „pozytywną, dwustronną relację pomiędzy pracownikiem 
i jego organizacją”, gdzie „obie strony respektują swoje wzajemne 
potrzeby i wspierają się, aby je zaspokoić. Dzięki temu pracownicy 
i organizacja osiągają dodatkowe zyski” (Daniel 2004; Mrówka 2010: 
412). Uszczegółowiony w niej zostaje obszar potrzeb, zgodnie z któ-
rym zaangażowanie musi uwzględniać potrzeby zarówno całej orga-
nizacji, jak i poszczególnych jej członków, a dążenie do ich zaspoko-
jenia nabiera charakteru wspólnotowego. Ujęcie to podkreśla 
obopólność korzyści każdej strony relacji zaangażowania. Należy 
jednak pamiętać, że zanim problemem zaangażowania zajęli się na-
ukowcy, znaczenie tego zjawiska dla rzeczywistości organizacyjnej, 
a w konsekwencji także dla praktyki zarządzania, dostrzegli przed-
stawiciele firm konsultingowych (Mrówka 2010). Wiele przywoły-
wanych definicji powstało na pograniczu nauki i biznesu. Celem tego 
artykułu nie jest jednoznaczne i precyzyjne ich rozdzielenie. Przywo-
łanie różnych definicji ma służyć zbudowaniu obrazu, który możliwie 
najlepiej odzwierciedla realia aktualnego rozumienia zaangażowa-
nia. Dotychczasowe określenia miały charakter bardziej naukowy, 
gdyż próbowały ukazywać ogólne mechanizmy i aspekty ważne z da-
nego punktu widzenia. Teraz zostaną zaprezentowane definicje sto-
sowane przez konkretne instytuty badawcze. Na potrzeby prowa-
dzonych przez Autora badań najczęściej przyjmują one definicje 
opisowe, koncentrujące się na zachowaniach, które charakteryzują 
zaangażowanego pracownika. Instytut Gallupa2, który jako jeden 
z pierwszych zajmował się problematyką zaangażowania, w swoim 
narzędziu badawczym, wyróżnił dwanaście elementów tworzących 
je (Mrówka 2010). Można je połączyć w kilka grup. Do pierwszej 
można zaliczyć czynniki związane z wykonywaną pracą, takie jak: 
znajomość oczekiwań wobec siebie; zapewnienie odpowiednich 
środków i narzędzi do wykonywania tych zadań; możliwość wyko-
rzystywania swoich umiejętności (a zatem spełniania się w pracy). 
Kolejną grupę stanowią relacje interpersonalne na płaszczyźnie 
przełożony – podwładny. Wśród nich wyróżniono: docenianie do-
brego wykonywania pracy; podejście personalistyczne kierownictwa 
wobec pracowników; umożliwianie i wspieranie osobistego rozwoju 
pracownika; liczenie się ze zdaniem pracownika. Trzecią grupę two-
rzy sposób postrzegania swojej pracy – poczucie znaczącej wagi 
działalności podejmowanej przez jednostkę i przez całą organizację 
(wpisywanie się w jej misję i cele) oraz ocena jakości wykonywanej 
pracy. Ponadto na zaangażowanie składają się przyjacielskie relacje 
z innymi pracownikami oraz poczucie, że inni są zainteresowani oso-

2 O firmie zob. http://www.gallup.com/corporate/177680/gallup.aspx. 

bistym rozwojem jednostki oraz posiadanie konkretnych możliwość 
do tego (np. szkoleń). Firma DDI (Development Dimensions Interna-
tional)3, zajmująca się doradztwem menedżerskim na płaszczyźnie 
polityki personalnej w organizacjach, ujmuje problematykę zaanga-
żowania w trzech obszarach – poczucia wartości własnej pracy, ja-
sno określonych jej celów i warunków umożliwiających ich osiągnię-
cie oraz możliwości współpracy i pomocy (Mrówka 2010). Z kolei 
Accenture4 – jedna z największych światowych firm outsourcingo-
wych, zajmujących się między innymi doradztwem menedżerskim, 
w kwestiach związanych z zaangażowaniem uznaje je za charaktery-
stykę stopniowalną i określa za pośrednictwem szeregu składających 
się na nie przejawów. O poziomie zaangażowania decyduje poziom 
zadowolenia związany z uczestnictwem w organizacji (wykonywa-
niem określonej pracy na jej rzecz); stopień, w jakim członkowie 
organizacji rozumieją jej cele; poziom utożsamiania się z wartościa-
mi przedsiębiorstwa oraz stopień, w jakim pracownicy są lojalni 
wobec pracodawców (Faweks 2009). Ta grupa praktycznych i opiso-
wych definicji zaangażowania pomimo pewnych zbieżności charak-
teryzuje się dużą różnorodnością. Stanowi to potwierdzenie złożo-
ności i wieloaspektowości zagadnienia zaangażowania. Jednak wszy-
scy są zgodni co do kluczowego znaczenia zaangażowania dla funk-
cjonowania organizacji ze względu na pozytywny wpływ, jaki wywie-
ra na wyniki przez nią osiągane.

Istota zaangażowania

Analizując powyższe definicje można wyróżnić kilka kluczo-
wych elementów, które powtarzają się w wielu z nich. Pozwala to 
stwierdzić, że są one ważne dla zagadnienia zaangażowania, dlatego 
też na ich podstawie można zaproponować następującą definicję: 
„Zaangażowanie to postawa człowieka wobec pewnej rzeczywisto-
ści, która obejmuje wszystkie płaszczyzny jego funkcjonowania oraz 
wpływa na chęć i dążenie do rozwoju oraz coraz skuteczniejszego 
działania”. By móc uznać tę definicję za uniwersalną oraz odpowia-
dającą różnym koncepcjom i dzisiejszym wyzwaniom, trzeba dopre-
cyzować niektóre jej elementy. Po pierwsze zaangażowanie zawsze 
dotyczy człowieka, gdyż tylko ludzie są zdolni do wolnego i (mniej 
lub bardziej) świadomego wybierania sposobu działania. Zwierzęta, 
choć też podejmują celowe działania, to jednak są przy tym niejako 
zdeterminowane przez instynkty. Rzeczy martwe same z siebie nie 
posiadają w ogóle zdolności działania. Mogą stawać się narzędziami 
w rękach ludzi, ale w takim przypadku podmiotem działania będzie 
człowiek. Ponadto spotykane w literaturze i języku potocznym okre-
ślenia stwierdzające, że organizacja angażuje się w jakieś działanie, 
zdają się przypisywać podmiotowość działania organizacji. Jednakże 
stanowią one pewne uproszczenie, gdyż organizacja jest tworzona 
przez konkretnych ludzi, dlatego wszelkie działania organizacyjne – 
niezależnie na jakim szczeblu hierarchii są podejmowane, zawsze 
będą działaniami zespołów i jednostek, czyli konkretnych osób. Za-
angażowanie to postawa, gdyż odzwierciedla podejście człowieka 
do jakiejś kwestii. Określenie to podkreśla indywidualny charakter 
wewnętrznego usposobienia osoby wobec czegoś zewnętrznego. 
Ponadto wskazuje, że zaangażowanie charakteryzuje się pewną 
stałością w czasie, zatem trwałość jest cechą bliższą zaangażowaniu 

3 O firmie zob. http://www.ddiworld.com/pl. 
4 O firmie zob. https://www.accenture.com/pl-pl/. 
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Dni Młodzieży, które w 2016 roku odbywały się w Krakowie, były 
ważnym wydarzeniem tak kościelnym, jak i społecznym, a równo-
cześnie znaczącym wyzwaniem logistycznym i organizatorskim. Pra-
wie trzyletni okres przygotowań wymagał bardzo dużych nakładów 
pracy, którą w znacznej mierze wykonywali wolontariusze. Ich zapał 
stanowi bezcenny zasób energii, który warto lepiej poznać, by móc 
skuteczniej korzystać z tego potencjału w przyszłości. Dlatego też 
po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży (dalej ŚDM) przepro-
wadzono badania zaangażowania osób, które czynnie włączyły się 
w organizację i przebieg tamtych wydarzeń. Najbardziej interesującą 
kwestią było poznanie tego zjawiska od wewnątrz czyli od strony 
behawioralnej (subiektywnych przemyśleń, odczuć i deklaracji kon-
kretnych ludzi). W analizach skupiono się nie tyle na stronie zjawi-
skowej (czyli przejawach zaangażowania na ŚDM), lecz na kwestiach 
osobistych (charakterystyce, środowiskach rekrutacji, przejawach 
i poziomie zaangażowania, czynnikach motywujących i demotywują-
cych, oczekiwaniach przed i po ŚDM). Narzędziem badawczym były 
kwestionariusze ankietowe rozesłane drogą elektroniczną. Zostało 
ono podzielone na następujące sekcje – rekrutacji, motywacji, efek-
tów oraz sugestii „na przyszłość”. Próbę badawczą stanowili wolon-
tariusze ŚDM z rejonu województwa małopolskiego. Kwestionariu-
sze zostały rozesłane drogą elektroniczną za pośrednictwem koor-
dynatorów i biur okręgowych, tworzących strukturę organizacyjną 
ŚDM. Uzyskano 220 odpowiedzi. W niniejszej publikacji prezentowa-
na jest wybrana część wyników przeprowadzonych badań, ukazująca 
różne obszary zaangażowania, a także zróżnicowanie jego poziomu. 
Przykład ten pokazuje, że teoretycznie ujęcie zaangażowania znajdu-
je różne odzwierciedlenie w praktyce, jak również obrazuje bardzo 
ważną jego cechę – stopniowalność. Zaangażowanie jest postawą 
człowieka, którą przyjmuje on wobec określonej rzeczywistości, 
co wskazuje, że potencjalne jego obszary są bardzo zróżnicowane. 
W przeprowadzonych badaniach pytano wolontariuszy Światowych 
Dni Młodzieży o dodatkowe aktywności, które dotychczas podejmo-
wali. Ilościowy rozkład udzielonych odpowiedzi obrazuje wykres 1. 

Wykres 1. Inne formy zaangażowania wolontariuszy ŚDM

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Wśród respondentów zaledwie 7,4% stwierdziło, że nie an-
gażuje się w jakiekolwiek inne inicjatywy. Najpopularniejszym 
obszarem podejmowania dodatkowych aktywności w próbie ba-
dawczej okazało się rozwijanie własnych zainteresowań (takich 
jak gra na instrumentach, śpiew, sport, sztuka), które podejmuje 
62,7% ankietowanych. W zbliżonym obszarze – osobistego rozwoju 
naukowego (języki, korepetycje itp.), aktywność podejmuje 28,1% 
respondentów. Obok tych dwóch płaszczyzn, odnoszących się do 

niż jednorazowa mobilizacja. Postawę tę przyjmuje człowiek wobec 
pewnej rzeczywistości. To szerokie pojęcie zapewnia uniwersalizm 
proponowanej definicji. W miejsce tej rzeczywistości można wsta-
wić niemalże każdą formę aktywności i w zależności od jej rodzaju 
będzie można mówić o analogicznym rodzaju zaangażowania. Dla 
przykładu – w zakresie rzeczywistości organizacyjnej (obejmującej 
cały wachlarz aktywności podejmowanych w ramach organizacji 
– pracę, spotkania nieformalne itp.) można mówić o zaangażowa-
niu organizacyjnym lub - bardziej szczegółowo - o zaangażowaniu 
w pracę lub w budowanie dobrej atmosfery. Rzeczywistości rodzin-
nej odpowiada zaangażowanie rodzinne lub bardziej szczegółowo – 
zaangażowanie rodzicielskie, zaangażowanie małżeńskie itd. Kolejny 
istotny element zaangażowania to zasięg oddziaływania tej posta-
wy. Zgodnie z proponowaną definicją ma ona obejmować wszyst-
kie płaszczyzny funkcjonowania człowieka – zarówno zewnętrzne, 
jak i wewnętrzne. Zaangażowana jest cała osoba, a więc jego sfera 
cielesna, psychiczna i duchowa oraz wszystkie „władze” – rozum, 
uczucia i wola. Ostatnim, kluczowym wyróżnikiem zaangażowania 
jest wpływ tej postawy na szeroko rozumiane działanie człowieka. 
Osoba zaangażowana w określoną rzeczywistość chce działać w niej 
i nie zatrzymuje się na jakimś poziomie, lecz ciągle podejmuje kon-
kretne wysiłki by działać w sposób jeszcze bardziej doskonały. Defi-
nicja ta traktuje zaangażowanie jako charakterystykę stopniowalną. 
Oznacza to, że zaangażowanie może być większe lub mniejsze, a nie 
„być lub nie być”. Zgodnie z proponowanym ujęciem, jeżeli osoba 
w określonej rzeczywistości zatrzymuje się na dobrym wykonywaniu 
swoich obowiązków, nie oznacza to, że jest osobą niezaangażowaną, 
lecz że jej zaangażowanie aktualnie znajduje się na zewnętrznym 
poziomie. Stopniowalność również sprawia, że definicja ta dopusz-
cza dalsze modyfikacje i różnorodne zastosowania. Dla przykładu 
psychologiczne podejście zwróci szczególną uwagę na rolę rozumu, 
woli, uczuć i sposób ich oddziaływania na zaangażowanie, z kolei 
perspektywa zarządzania wyakcentuje doskonalenie działania i sku-
pi się na jego efektach.

Badanie zaangażowania wolontariuszy 
Światowych Dni Młodzieży

Zaangażowanie jest bardzo ważnym zagadnieniem dla funkcjo-
nowania organizacji i zarządzania nimi. Poznawanie jego źródeł oraz 
mechanizmów, które wpływają na jego poziom jest bardzo znaczące 
zarówno z punktu widzenia naukowego, jak również praktycznego 
zarządzania. Podobnie jak miało to miejsce w krajach wysoko roz-
winiętych, w Polsce na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat można 
zaobserwować rosnące zainteresowanie wolontariatem.5 Skupia on 
osoby, które podejmują się wykonywania określonych zadań w ra-
mach funkcjonowania organizacji formalnych lub grup nieformal-
nych. Cechą charakterystyczną działalności woluntarystycznej jest 
niepobieranie wynagrodzenia za wykonywaną pracę, co oznacza, że 
motywacja wolontariuszy jest pozafinansowa. W związku z tym two-
rzą oni grupę, która w naturalny sposób zrzesza osoby wykazujące 
wyższy poziom zaangażowania. Badanie tej grupy może przyczynić 
się do lepszego poznania zagadnienia zaangażowania. Światowe 

5 Zob. wyniki badań przeprowadzanych i publikowanych przez Stowarzysze-
nie Klon/Jawor (np. Gumkowska M., Herbst J., Wygnański J., Wolontariat, 
filantropia i 1% - raporty z badań 2004).
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Spośród badanych wolontariuszy ŚDM zdecydowanie najlicz-
niejszą grupę (53%) tworzą osoby, które co najmniej od czterech 
lat angażują się w działalność swojej wspólnoty. W badanej próbie 
nie da się zaobserwować prostej zależności (przyrostu ilość wolon-
tariuszy proporcjalnego do rosnącego stażu w grupie), jednakże tak 
znacząca przewaga najdłużej działających członków grup sugeruje, 
że trwałość może mieć duże znaczenie dla postawy zaangażowania.

Wykres 3. Częstotliwość uczestnictwa w spotkaniach grupy

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Częstotliwość uczestnictwa w spotkaniach w pewnym sensie 
odzwierciedla poziom utożsamiania się z grupą, co jest jednym 
z elementów składowych zaangażowania. Również w tym przypad-
ku wyniki nie pozwalają zaobserwować prostej zależności, jednakże 
należy zwrócić uwagę, że w próbie badawczej znalazło się najwięcej 
wolontariuszy, którzy zawsze lub prawie zawsze uczestniczą w spo-
tkaniach grupy (72,1%). W związku z tym można stwierdzić, że także 
i ten czynnik wpływa na zaangażowanie.

Wykres 4. Postawa wobec wydarzeń organizowanych przez grupę

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Kolejnym elementem odzwierciedlającym poziom zaangażowa-
nia w życie grupy jest stopień włączania się w rozmaite wydarze-
nia przez nią organizowane. W tym aspekcie skalę zaangażowania 
uporządkowano od braku zaangażowania, przez wybiórcze i bierne 
zaangażowanie (tylko w wybrane wydarzenia i tylko jako uczestnik). 
Następny poziom tworzy wciąż wybiórcze, lecz już czynne zaanga-
żowanie (nie tylko bierne uczestnictwo, lecz pomoc w organizacji). 
Najwyższe poziomy zaangażowania wykazują osoby, których stopień 
związania z grupą jest na tyle duży, że starają się włączać we wszyst-
kie wydarzenia (nie tylko te, które są subiektywnie interesujące dla 
danej osoby) – jako uczestnicy (przedostatni poziom) lub jako współ-
organizatorzy (poziom najwyższy). Także i w tym elemencie najwięk-
szy odsetek badanych wolontariuszy (55,3%) wskazał na najwyższy 
poziom wcześniejszego zaangażowania. Rozkład w poszczególnych 

osobistego rozwoju, istnieje wiele obszarów, w których responden-
ci podejmują działania na rzecz innych osób. Uzyskane odpowiedzi 
można ująć w dwie kategorie. W wymiarze grupowym (organiza-
cyjnym) jest to pomoc w organizacji i przeprowadzaniu akcji chary-
tatywnych (deklarowana przez 36,4% ankietowanych) oraz działal-
ność samorządowa w klasie, szkole, na uczelni itp. (podejmowana 
przez 25,3% ankietowanych). W wymiarze indywidualnym badani 
angażują się w różne formy wolontariatu stałego – odwiedzanie 
chorych, samotnych, pomoc w opiece nad dziećmi w świetlicach 
itp. (tego rodzaju aktywność podejmuje 16,6% ankietowanych) 
oraz pomoc w nauce udzielana kolegom, koleżankom, młodszym 
itp. (do udzielania której przyznaje się 22,1% respondentów). Na 
inne formy dodatkowych aktywności wskazuje 8,8% wymienia-
jąc m.in. harcerstwo, służbę medyczną, działalność prospołeczną 
i charytatywną w miejscu pracy, organizację festiwali muzycznych 
oraz wydarzeń liturgicznych, a także rodzinę i przyjaciół. Dywer-
syfikacja form zaangażowania występuje nie tylko pomiędzy ob-
szarami zupełnie odmiennych rodzajów działalności, lecz także 
w poszczególnych „branżach” można odnajdywać szeroki wachlarz 
sposobów angażowania się. W przeprowadzonych badaniach ana-
lizowano również środowisko wewnętrzne pod kątem rekrutacji 
wolontariuszy ŚDM. Światowe Dni Młodzieży w pierwszej kolej-
ności stanowią wydarzenie o charakterze religijnym. W związku 
z tym naturalnym środowiskiem rekrutacji wolontariuszy tworzą 
osoby zaangażowane na co dzień w różnych organizacjach i gru-
pach Kościoła katolickiego. Brak przynależności do jakiejkolwiek 
grupy parafialnej (kościelnej) zadeklarowało 24,5% badanych. Zde-
cydowana większość (75,5%) wolontariuszy ŚDM to osoby związa-
ne z takimi grupami jak: zespoły muzyczne (24,1%), Katolickie Sto-
warzyszenie Młodzieży (22,7%), Liturgiczna Służba Ołtarza (12%), 
Ruch Światło-Życie (11,6%), Dziewczęca Służba Maryjna (6%), Ca-
ritas (1,9%), a także z innymi grupami (29,6%). Wiele osób zadekla-
rowało przynależność do więcej niż jednej grupy. Zaprezentowane 
wyniki potwierdzają zróżnicowanie rzeczywistości, wobec których 
poszczególne osoby mogą przyjmować postawę zaangażowania. 
Zaproponowana definicja ujmuje zaangażowanie jako postawę, 
obejmującą wszystkie płaszczyzny funkcjonowania człowieka, 
a za cel podejmowanych działań uznaje rozwój i skuteczniejsze 
działanie. Elementy te wskazują, że postawa zaangażowania może 
przyjmować różne poziomy. W przeprowadzonych badaniach sto-
pień zaangażowania został zoperacjonalizowany przez trwałość, 
wyrażającą się w okresie działalności w danej grupie (wykres 2), 
częstotliwość – wyrażającą się w regularności uczestnictwa w spo-
tkaniach (wykres 3) oraz podejście do konkretnych wydarzeń orga-
nizowanych przez grupę (wykres 4). 

Wykres 2. Okres zaangażowania w działalność grupy

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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kategoriach ujmujących zaangażowanie na stopniowalnej skali jest 
zbliżony. W związku z tym przedstawione wyniki badań wskazują 
nie tyle na związek poziomu zaangażowania z poszczególnymi jego 
przejawami, co raczej zdają się sugerować, że postawa zaangażo-
wania staje się nadrzędna wobec rzeczywistości, do której się od-
nosi. Oznacza to, że osoba mocno zaangażowana wykazuje wysoki 
poziom zaangażowania w wielu (jeśli nie we wszystkich) obszarach 
swojego działania. Przykład ten pokazuje, że zaproponowana defi-
nicja pojęcia zaangażowania znajduje potwierdzenie i zastosowanie 
w praktyce. Obrazuje także zróżnicowanie rzeczywistości zaangażo-
wania oraz jego stopniowalność, przenosząc je ze sfery teoretycz-
nej w praktyczną, a tym samym ułatwiając zrozumienie złożoności 
omawianego zagadnienia.

Podsumowanie

We współczesnym świecie kładzie się szczególny nacisk na efek-
tywność działania oraz na jego jakość. Pomimo iż zaangażowanie 
bywa różnie rozumiane i definiowane w świecie biznesu, w środo-
wisku naukowym i w potocznym języku, panuje jednak powszechna  
zgoda, że jest ono cechą pozytywną i pożądaną. Osoba zaangażo-
wana nie tylko wpływa korzystnie na rzeczywistość, w której dzia-
ła, lecz także sama staje się beneficjentem. W niniejszym artykule 
zaprezentowano wiele rozmaitych sposobów rozumienia problema-
tyki zaangażowania – od strony różnych dziedzin nauki, od strony 
różnych firm i instytucji doradczych i badawczych oraz od strony 
różnych interesariuszy organizacji. Wprowadzenie kolejnej definicji 
nie jest konsekwencją uznania dotychczasowych za błędne – nowe 
określenie nie aspiruje do konkurowania z dotychczasowymi. Za-
proponowana w tej publikacji definicja jest próbą kompleksowego 
i interdyscyplinarnego ujęcia kwestii zaangażowania, tak aby ukazać 
elementy najważniejsze – należące do istoty zagadnienia. Ponad-
to została ona skonstruowana tak, aby mogła być z powodzeniem 
aplikowana do różnych obszarów i dziedzin, zainteresowanych 
omawianym zagadnieniem. Uniwersalizm definicji ma zachęcać 
do powszechnego stosowania, aby pobudzanie do zaangażowania 
coraz szerszego grona ludzi, nie było jedynie wyrazem panującej 
w naukowym i praktycznym zarządzaniu mody, lecz prowadziło 
do skuteczniejszego działania organizacji oraz osobistego rozwoju 
i osiągania większych korzyści przez poszczególnych jej członków. 
Przedstawione w niniejszym artykule wstępne wyniki badań uka-
zują złożoność zagadnienia zaangażowania i obrazują wybrane jego 
aspekty. Równocześnie potwierdzają zasadność zaproponowanego 
ujęcia zaangażowania w kategoriach postawy całoludzkiej – obej-
mującej wszystkie płaszczyzny jego funkcjonowania, a tym samym 
wskazują możliwy kierunek dalszych badań (analizowania zaanga-
żowania jako cechy bardziej związanej z konkretną osobą niż z ro-
dzajem działalności). 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autora.
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Krajowy Fundusz Szkoleniowy 
formą pomocy publicznej

The National Training Fund
 as a form of public assistance

The article discusses the problems of the National Training 
Fund, which was introduced in Poland in 2014. The definitions and 
the Fund’s goals were presented as an instrument for promoting 
lifelong learning and improving the situation of workers and em-
ployers in the labour market were described. An analysis of the 
functioning and of the use of KFS, relying on available surveys and 
studies, was provided. The ad vantages and disadvantages as well as 
trends in order to increase the efficiency of this form of subsidy for 
employers in the future were pointed out.

Keywords: continuing education, training funds, the National 
Training Fund, labor market instruments, training.

Artykuł poświęcony jest problematyce Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego, który został wprowadzony w Polsce w 2014 roku. 
Przedstawiono definicje i jego cele jako instrumentu wsparcia 
kształcenia ustawicznego, który miał przyczynić się do poprawy 
sytuacji pracowników i pracodawców na rynku pracy. Dokonano 
analizy funkcjonowania i wykorzystania KFS, powołując się na do-
stępne ankiety i badania. Wskazano wady i zalety, a także kierunki 
zmian w celu zwiększenia efektywności tej formy dofinansowania 
dla pracodawców w przyszłości.

Słowa kluczowe: kształcenie ustawiczne, fundusze szkoleniowe, 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy, instrumenty rynku pracy, szkolenia.
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Wstęp

Fundusze szkoleniowe są instytucjonalnymi rozwiązaniami, któ-
re wspierają pracodawców w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. 
Działania takie stosowane są w wielu krajach Unii Europejskiej i są 
zgodne z unijnymi priorytetami rozwojowymi. Mają służyć pod-
noszeniu kompetencji, zwłaszcza osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji na rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym 
(Arendt 2015: 31). Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 598) wprowadziła nowy 
instrument rynku pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Jest 
to forma pomocy przeznaczona na finansowanie kształcenia usta-
wicznego osób pracujących. Stwarza możliwości podnoszenia kom-
petencji, doskonalenia umiejętności i jest bardzo atrakcyjną ofertą 
skierowaną do pracodawców, którzy wykazują coraz większe nią za-
interesowanie. W niniejszej dysertacji zdefiniowano KFS z omówie-
niem procedur otrzymania wsparcia, dokonano analizy efektywno-
ści i przedstawiono opinie pracodawców, a także urzędów pracy na 
temat proponowanych zmian. Materiał badawczy stanowią raporty, 
ankiety i uwagi pokontrolne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej (MRPiPS), a także wyniki badań prowadzone przez inne 
niezależne instytucje. 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 – definicja, cel, priorytety

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną część Fundu-
szu Pracy w wysokości 2% środków przeznaczonych na aktywizację 
bezrobotnych i polega na dofinansowaniu kształcenia ustawicznego 
pracowników i pracodawców, inicjowanego przez pracodawcę lub za 
jego zgodą. Celem jego utworzenia jest zapobieganie utraty zatrud-

nienia z powodu braku umiejętności oraz uprawnień niedostosowa-
nych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zgodnie 
z artykułem 69a ustęp 1 punkt 1 Ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 645) w ramach 
dofinansowania pracodawcy mogą otrzymać wsparcie na kształce-
nie ustawiczne pracowników i pracodawcy, a w szczególności na: 
określenie potrzeb szkoleniowych pracodawcy; kursy i studia pody-
plomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą; 
egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających 
nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych; ba-
dania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia 
lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu; ubezpieczenie od 
następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształ-
ceniem. Ponadto na podstawie artykułu 69a ustęp 3 Ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.: Dz.U. z 2016 r. poz. 
645) minister właściwy do spraw pracy lub wojewódzkie urzędy pra-
cy mogą przeznaczyć niewielką część na określanie zapotrzebowania 
na zawody na rynku pracy, badanie efektywności wsparcia udzielo-
nego ze środków KFS, jego promocję, a także konsultacje i porad-
nictwo dla pracodawców w zakresie korzystania z tego instrumentu. 
Minister właściwy do spraw pracy ustala, w porozumieniu z Radą 
Rynku Pracy, priorytety podziału środków KFS, wzór ich klasyfikacji 
oraz plan wydatkowania (Culepa, Rotkiewicz, Wołoszyn-Kądziołka 
2015: 440). Początkowo przyjęto priorytety wydatkowania środków 
w ramach KFS na 2014 i 2015 rok (http://www.mpips.gov.pl/praca/
fundusz-pracy/rok-2014/ 2016). Wskazano, że w tych latach będą 
przeznaczone wyłącznie na kształcenie ustawiczne osób z grupy 
wiekowej 45 lat i więcej. Objęcie dofinansowaniem tej grupy miało 
na celu zapobieganie utracie pracy przez osoby starsze z powodu 
braku odpowiednich kompetencji (http://www.mpips.gov.pl/praca/
fundusz-pracy/rok-2015 2016). Od roku 2016 roku nie wskazano li-
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bowej w Katowicach, działającego z upoważnienia Ministra Finan-
sów z dnia 6 maja 2016 roku (nr IBPB-1-3/4510-352/16/IŻ). Zgodnie 
z sentencją interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca 
podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy 
otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dofinansowanie 
jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie artykułu 17 
ustęp 1 punkt 21, punkt 47 lub punkt 48 Ustawy o podatku docho-
dowym od osób prawnych jest prawidłowe (http://lex.adm.uj.edu.
pl/ 2016). Przychylają się do tego poglądu również P. Małecki oraz 
M. Mazurkiewicz w Komentarzu do artykułu 6 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych. Wyliczają tam enumeratywnie ka-
talog funduszy korzystających ze zwolnienia. Nie korzystają z niego 
natomiast fundusze celowe tworzone w inny sposób (Małecki, Ma-
zurkiewicz 2016). Ponadto zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) zawartymi w KFS w pytaniach 
i odpowiedziach z 2015 roku (MPiPS 2015: 88) w przypadku podat-
ku VAT usługi szkoleniowe mogą zostać zwolnione z tego podat-
ku, jeżeli zostaną spełnione dwie przesłanki, tj. nabywana usługa 
stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego i jest w określonej wysokości finansowana ze środ-
ków publicznych, co oznacza, że źródłem finansowania tej usługi 
są środki publiczne w całości lub w co najmniej 70%. Wątpliwości 
budzi fakt, czy egzaminy mogą być zwolnione z podatku VAT. Jeżeli 
egzaminy stanowiłyby integralną część usługi szkoleniowej, dla któ-
rej jest przewidziane zwolnienie, wówczas również mogą z niego 
korzystać, a w innych wypadkach nie. 

Procedura związana z ubieganiem się o przyznanie 
środków Funduszu Pracy obejmujących kształcenie 

pracowników i pracodawców w ramach KFS

W pierwszej kolejności pracodawca składa wniosek wraz 
z wymaganymi załącznikami o dofinansowanie kosztów kształcenia 
ustawicznego pracowników i pracodawcy, którego elementy zo-
stały określone w rozporządzeniu MPiPS w sprawie przyznawania 
środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 
639). Wniosek ten powinien zawierać uzasadnienie potrzeby od-
bycia szkolenia i obejmować opis obecnych lub przyszłych potrzeb 
pracodawcy w tym obszarze, a także jak wsparcie może zapobiec 
utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji 
nieadekwatnych do wymagań stale rozwijającego się rynku pracy 
oraz przyczynić się do konkurencyjności firmy. Wnioski rozpatry-
wane są w terminie 30 dni, podlegają ocenie formalnej i meryto-
rycznej. Następnie zawierana jest umowa pomiędzy pracodawcą 
a starostą, którego reprezentuje dyrektor urzędu pracy, określająca 
prawa i obowiązki obu stron. Jednocześnie pracodawca zawiera 
umowę z pracownikiem, którego kieruje na szkolenie. Ukończenie 
danej formy kształcenia powinno być potwierdzone odpowiednim 
świadectwem, zaświadczeniem lub innym dokumentem, który po-
twierdza uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji. Po zakończeniu 
szkolenia następuje rozliczenie danej formy wsparcia. Na pracodaw-
cy ciąży obowiązek zwrotu do urzędu pracy środków w przypadku 
nieukończenia szkolenia przez pracownika. Na żądanie starosty jest 
on również zobowiązany do udzielania informacji na temat realizacji 
szkolenia. Na rysunku 1 przedstawiono procedurę otrzymania dofi-
nansowania środków w ramach KFS.

mitu wiekowego, natomiast ustalono priorytety wydatkowania środ-
ków. Minister właściwy do spraw pracy określił ich przeznaczenie 
na: wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego 
w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu 
uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych, 
wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udo-
kumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szcze-
gólnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie 
przysługuje prawo do emerytury pomostowej, wsparcie młodych, 
nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których 
mowa w artykule 150f ustęp 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy. Urzędy pracy mogą zgłosić zapotrzebowa-
nie na środki z rezerwy MRPiPS (http://www.mpips.gov.pl/praca/
fundusz-pracy/rok-2016 2016). Rada Rynku Pracy w 2016 roku zde-
cydowała się przeznaczyć na ten cel kwotę 37 703 tysięcy złotych, 
w szczególności na działania związane z kształceniem ustawicznym 
pracowników, zgodnie z następującymi priorytetami (http://www.
mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/rok-2016 2016):

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach, gdzie praco-
dawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trud-
ności z zatrudnianiem pracowników;

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w branży transportowej 
oraz w branży usług opiekuńczych;

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/przedsię-
biorstwach restrukturyzowanych;

4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnospraw-
nych;

5. Zaspokajanie zapotrzebowania powiatów, które będą wnio-
skowały o dodatkowe środki KFS.

Wysokość udzielnego wsparcia, problematyka 
zwolnień z podatku dochodowego i podatku VAT

Mikroprzedsiębiorstwa mogą otrzymać 100% sfinansowania 
tych kosztów, a pozostali pracodawcy 80% kosztów, przy czym wyżej 
wymienione koszty nie mogą przekroczyć 300% przeciętnego wy-
nagrodzenia na osobę (tj.: Dz.U. z 2016 r. poz. 645). Wydatkowanie 
tych środków odbywa się zgodnie z priorytetami, które ustala mini-
ster właściwy do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy, 
która decyduje o przeznaczeniu środków z rezerwy KFS. W przy-
padku przedsiębiorców, dofinansowanie z Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego stanowi pomoc publiczną, zdefiniowaną w Ustawie 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 
z 2007 r. nr 59, poz. 404), udzielaną zgodnie z warunkami dopusz-
czalności pomocy de minimis. Pomoc ta stanowi szczególną formę 
wsparcia udzielanego przez państwo. Ze względu na małą wartość 
nie ma ona wpływu na konkurencję w wymiarze unijnym. W związ-
ku z tym nie podlega obowiązkowi notyfikacji europejskiej. Zasady 
jej udzielania określa Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 
z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania artykułu 107 
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mi-
nimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) (https://www.uokik.gov.pl/ 
2016). Dodatkową korzyścią dla otrzymujących dofinansowanie jest 
fakt, że nie ma obciążeń podatkowych od przekazanego wsparcia 
na szkolenie. Początkowo kwestia ta była problematyczna, jednak 
odpowiedź na to pytanie znalazła się w piśmie Dyrektora Izby Skar-
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wiekowe, tj. 40 lat i więcej. W 2016 roku, po zniesieniu ograniczenia 
wiekowego, zainteresowanie wsparciem wielokrotnie przewyższało 
możliwości zaspokojenia potrzeb wnioskujących firm.

Kierunki zgłaszanych zmian, rekomendacje

Pierwsze lata wdrażania Krajowego Funduszu Szkoleniowego 
przynoszą cenne doświadczenia, sygnalizując jednocześnie szereg 
wątpliwości i pytań dotyczących różnych aspektów jego funkcjo-
nowania. Zgłaszają je nie tylko przedstawiciele urzędów pracy, lecz 
także pracodawcy i organizacje, które ich reprezentują. Zdaniem 
Ł. Arendta (Arendt 2015: 31) tylko ciągły monitoring i okresowe 
badanie efektywności KFS mogą zagwarantować, że uda się zidenty-
fikować wady i zalety wprowadzonego systemu Funduszu Szkolenio-
wego i na tej podstawie dokonać zmian w kolejnych nowelizacjach 
ustawy, by najbardziej efektywnie wspierać działania polskich pra-
codawców w obszarze kształcenia ustawicznego. W wyniku prze-
prowadzanych ankiet wśród pracowników urzędów pracy przedsta-
wiono propozycje następujących zmian, które zostały umieszczone 
na wykresie 2.

Wykres 2. Kierunki zmian zgłaszanych przez pracowników urzędów 
pracy wyrażone w % 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet MRPiPS, przeprowa-
dzonych w terminie od 8 do 22 kwietnia 2016 roku.

Podzielone są opinie na temat ograniczenia dostępu do KFS 
wybranych grup docelowych, dla pracowników zatrudnionych w nie-
pełnym wymiarze czasu czy dla pracowników sektora publicznego. 
Brak jest jednoznacznego stanowiska w kwestii umożliwienia dostę-
pu do środków dla osób prowadzących jednoosobową działalność 
gospodarczą, zagwarantowania możliwości ustalania własnych prio-
rytetów wydatkowania środków KFS na poziomie powiatu bądź wo-

Rysunek 1. Procedura dofinansowania ze środków KFS

Źródło: opracowanie własne.

Ocena efektywności wykorzystania środków 
przeznaczonych na KFS od 2014 roku do IV 2016 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w raporcie 
Analiza rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 14 marca 2014 
roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy oraz niektórych innych ustaw dokonuje oceny efektywności 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego w latach 2014-2016. Wyniki 
tych działań przedstawia wykres 1. 

Wykres 1. Realizacja KFS w latach 2014-IV 2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie MRPiPS.

Środki KFS dostępne w 2014 i 2015 roku nie zostały w pełni 
wykorzystane, w kolejnych latach wydatkowano 50% i 58% kwoty, 
którą zaplanowano na ten cel. Z pewnością jedną z przyczyn było 
ustawowe ograniczenie adresatów wsparcia do osób powyżej 45 
roku życia, lecz także rozwijająca się dopiero promocja oraz trudno-
ści związane z obsługą tego instrumentu ze strony urzędów pracy. 
Jak wynika z rysunku 1 sytuacja ta diametralnie się zmienia w 2016 
roku, gdzie już kwietniu wykorzystano większość przyznanych li-
mitów. Środki KFS do tej pory były wydatkowane głównie na dofi-
nansowanie kształcenia pracowników. W roku 2014 kształcący się 
pracownicy stanowili 96% uczestników kształcenia, a w 2015 – 94%. 
W 2015 roku najliczniejszą grupą dokształcającą się były osoby z wy-
kształceniem wyższym – 31% lub policealnym/średnim zawodowym 
– 30%. Wszyscy beneficjenci w latach 2014-2015 spełniali kryterium 
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liby szkolenie zawodowe pracowników. Zwrócono również uwagę, 
że powinien zostać zniesiony wymóg dotyczący rozpatrywania wnio-
sków według kolejności wpływu. Często specyficzne szkolenia wyma-
gają głębszej analizy i wyjaśnienia wątpliwości prawnych, w związku 
z czym rozpatrywanie ich według kolejności wpływu nie zawsze jest 
racjonalne. Trzeba umożliwić wprowadzenie wojewódzkich prioryte-
tów wydatkowania KFS, które powinny uwzględniać strategię i polity-
kę rynku pracy danego województwa. Zasady przyznawania dofinan-
sowania nie są doprecyzowane, co sprzyja nadużyciom, nie tylko ze 
strony pracodawcy i firm szkoleniowych. Problematyczne jest także 
rozdysponowanie i przydzielanie tych środków. Należy jak najszybciej 
uszczegółowić przepisy w celu usunięcia luk prawnych. Jedną ze skła-
danych propozycji zmian jest ujednolicenie wzoru wniosku o dofinan-
sowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz wzoru 
wniosków i załączników o udzielenie wsparcia z KFS. Ponadto powi-
nien obowiązywać jeden wzór umowy zawieranej przez pracodawcę 
ze starostą w celu otrzymania środków. Niejasne są także przepisy 
dotyczące naboru i rozpatrywania wniosków. Często terminy naborów 
są bardzo krótkie, decyduje kolejność wpływu wniosków, a nie celo-
wość wydatkowania środków publicznych. Kolejnym problemem jest 
zawyżanie ceny kursów, szkoleń przez firmy je organizujące, dlatego 
należy wprowadzić większą ich kontrolę przed przyznaniem środków. 
Warto zaznaczyć, że często firmy nie znajdują się nawet w Rejestrze 
Instytucji Szkoleniowych, co w przypadku szkoleń indywidualnych 
dla osób bezrobotnych jest obligatoryjne. Należy zwrócić uwagę na 
zasadność szkoleń, preferowane powinny być szkolenia, które wiążą 
się z wykonywaną pracą, np. różnego rodzaju kursy zawodowe, po-
świadczane egzaminem lub uzyskaniem certyfikatu.

Podsumowanie

Od wprowadzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego rady-
kalnie zwiększyła się liczba podmiotów gospodarczych, chcących 
podnosić kwalifikacje dzięki dofinansowaniu z Funduszu Pracy. Usta-
nowienie tego instrumentu rynku pracy jest dobrze oceniane przez 
pracodawców i wykazują oni duże nim zainteresowanie, jednocześnie 
wiele zastrzeżeń co do jego funkcjonowania zgłaszają urzędy pracy. 
Zwracają uwagę na to, by tak doprecyzować przepisy, aby zapobiec 
nadużyciom ze strony pracodawców i firm szkoleniowych, które 
sto sują praktyki zawyżania cen, niskiej jakości szkoleń czy ofert nie-
dostosowanych do rzeczywistych potrzeb firm. Problemy te nasiliły 
się zwłaszcza przy usunięciu bariery wiekowej beneficjentów. Środki 
KFS są niewielkie w stosunku do potrzeb zgłaszanych przez pracodaw-
ców, którzy niekiedy mają roszczeniowe postawy i chcą w ten sposób 
zastąpić inwestycje w kształcenie pracowników (MRPiPS 2016: 139). 
O tym, że wysokość kwot przeznaczonych na dofinansowanie szkoleń 
w ramach KFS jest dość niska jak na potrzeby pracodawców, świad-
czy szybkie zamykanie naborów wniosków z powodu przekraczania 
limitów. Większość omówionych problemów związanych z realizacją 
instrumentu Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest znana Ministerstwu 
i należałoby je wykorzystać w kolejnych regulacjach prawnych. Usu-
nięcie luk prawnych i odpowiednia promocja przyczynią się do udo-
skonalenia tej formy pomocy, która może stać się jedną z najlepszych 
ofert dla pracodawców w zakresie szkoleń ustawicznych. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.

jewództwa. W okresie sierpień-listopad 2015 roku firma WYG PSDB 
sp. z o.o. przeprowadziła badanie, którego celem było określenie 
czynników wpływających na wykorzystanie KFS, ocena efektywności 
jego funkcjonowania i określenie kierunków zmian. Zastosowano 
metodologię wywiadów grupowych z przedstawicielami urzędów 
pracy i partnerów społecznych oraz sondaż CATI wśród 300 praco-
dawców korzystających z KFS oraz 300, którzy nie wybrali tej formy 
wsparcia. W wyniku przeprowadzonych badań sformułowano pod-
stawowe rekomendacje (Wolińska, Górecka 2016). Postuluje się do-
precyzowanie celu KFS, a także doprecyzowanie przepisów dotyczą-
cych kontroli. Badacze zwracają uwagę na to, by umożliwić kształ-
cenie wszystkim opłacającym składki na Fundusz Pracy, finansować 
również noclegi i wyżywienie na szkolenia, co zgodnie z wyjaśnie-
niami Ministerstwa do tej pory nie było możliwe (MPiPS 2015: 39). 
Szkolenia dofinansowane z KFS powinny być realizowane wyłącznie 
przez firmy wpisane do RUR PARP. Ponadto należy ujednolicić w ska-
li kraju procedury i formularze. Zdaniem badaczy konieczne jest 
ograniczenie promocji do Internetu i spotkań pracodawców z po-
średnikami pracy. Ponadto celowe byłoby uruchomienie specjalnej 
strony KFS, na której byłyby aktualne wyjaśnienia, informacje o do-
stępności środków. Przedsiębiorcy dostrzegają mankamenty obo-
wiązujących obecnie przepisów. Konfederacja Lewiatan, organizacja 
pozarządowa reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców pry-
watnych, w konsultacji z pracodawcami przygotowała Rekomenda-
cje zmian w Krajowym Funduszu Szkoleniowym, które mają pomóc 
w uzyskiwaniu środków z KFS (http://konfederacjalewiatan.pl 2016). 
Należą do nich standaryzacja i uproszczenie dokumentów i proce-
dur. Pracodawcy wnioskują o usprawnienie procesu zbierania infor-
macji o zapotrzebowaniu na wsparcie w ramach KFS. Zwrócili też 
uwagę na konieczność wprowadzenia jednolitych terminów nabo-
rów we wszystkich urzędach pracy. Prawo do ubiegania się o środki 
z KFS powinny posiadać wszystkie podmioty, które odprowadzają 
składki na Fundusz Pracy, np. osoby prowadzące jednoosobową 
działalność gospodarczą czy spółki cywilne. Zdaniem pracodawców, 
należy określić maksymalną stawkę za godzinę szkoleniową. Ponad-
to wskazują, że warto zwrócić uwagę na zwiększenie efektywności 
w rozdysponowywaniu środków KFS i wprowadzenie wskaźników 
ich oceny. Ze względu na to, że zapotrzebowanie na usługi szkole-
niowe jest bardzo duże, urzędy powinny obligatoryjnie występować 
o środki z rezerwy KFS, jeśli dalej występuje zainteresowanie. Aby 
ograniczyć uznaniowość w ocenie wniosków, konieczne są jednolite 
kryteria przyznawania środków. Zdaniem przedsiębiorców konieczna 
jest również lepsza promocja KFS. Zwrócili też uwagę na celowość 
wprowadzenia oficjalnych potwierdzeń opłacenia i odbycia szkoleń. 
W roku 2016 roku została przeprowadzona kontrola KFS w wybra-
nych powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy przez MRPiPS, 
która miała na celu ocenę prawidłowości wykorzystania środków 
przeznaczonych na dofinansowanie. W jej wyniku sformułowano 
wnioski i propozycje zmian. Zgodnie z rekomendacjami celowe jest 
określenie wymogów dla organizatorów szkolenia. Firmy powinny 
posiadać aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). 
Należy także sprecyzować katalog kursów, by miały one bezpośredni 
związek z zawodem. Celowe wydaje się zmniejszenie kwoty dofi-
nansowania szkolenia na pracownika w ciągu roku kalendarzowego. 
Mniejsze wsparcie przyczyniłoby się do obniżenia cen oferowanych 
przez instytucje szkoleniowe, a pracodawcy racjonalniej planowa-
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Monika Chochla, Małgorzata Brzeska, Magazyn dla osób na rozdrożu zawodowym, www.job-choice.net

Zadowolenie z pracy – jak uniknąć wypalenia 
zawodowego, a zwiększyć szanse na doświadczanie 
zaangażowania w pracy?

Job satisfaction – how to avoid burnout and increase 
the chances of experiencing work engagement?

In the article the relation between work engagement 
(Bakker, Schaufeli 2004) and burnout (Maslach, Leiter 1997) is 
presented in straightforward formula. The positive effects of job 
satisfaction feeling and work engagement are described. The aim 
of the article is to give a projected answer for an impor tant ques-
tion, i.e. how to provide employees proper conditions to increase 
their engagement and how the employees can develop it on their 
own. In response to this problem the job demands-re sources 
model (Demerouiti and others 2001) is proposed.

Keywords: job satisfaction, job burnout, satisfaction, commit-
ment to work.

W artykule, w przystępnej dla czytelnika formie, przedsta-
wiono zależności między zaangażowaniem w pracę (ang. work en-
gagement) w koncepcji W. B. Schaufeliego i A. B. Bakkera (2005) 
i wypaleniem zawodowym (ang. burnout) w klasycznym rozumie-
niu C. Maslach i M. P. Leitera (1997). Opisano pozytywne skutki 
odczuwania satysfakcji w pracy (ang. job satisfaction) i zaanga-
żowania w nią. W odpowiedzi na to, w jaki sposób możliwe jest 
zapewnienie pracownikom odpowiedniej przestrzeni do wzrostu 
zaangażowania oraz jak pracownicy mogą samodzielnie je rozwijać, 
zaproponowano model zasoby-wymogi pracy (ang. job demands-
-resources model) autorstwa E. Demerouti i innych badaczy (2001).

Słowa kluczowe: zadowolenie z pracy, wypalenie zawodowe, sa-
tysfakcja, zaangażowanie w pracę.
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Wstęp

Jak bardzo jesteśmy zadowoleni ze swojej pracy? 
A może wypaleni?

Poniedziałek, szósta lub siódma rano. Zaczyna się zwyczajny ty-
dzień przeciętnego Kowalskiego. Najlepiej widać to w blokowiskach, 
gdzie od godziny piątej w wyjątkowym rytmie zapalają się światła 
w kolejnych oknach. Pobudka z budzikiem, rozstanie z kołdrą, łazien-
ka, śniadanie i wyjście do pracy. Tutaj drogi Kowalskich rozdzielają 
się na dwa kierunki…

Scenariusz pierwszy

Kowalski na samą myśl o pracy czuje zadowolenie. Rano ma 
motywację, by wstać, a patrząc w lustro, nie może doczekać się, by 
rozpocząć dzień. Lubi to, czym się zajmuje i się w tym spełnia. Ma 
energię i wytrwale realizuje stawiane mu cele. W dużej mierze ma 
wpływ na to, co robi w swojej pracy i może się w niej rozwijać. Odczu-
wa dumę i satysfakcję na myśl o czekających go wyzwaniach zawodo-
wych. Idzie do pracy sprężystym krokiem, często na jego twarzy po-
jawia się uśmiech. Kiedy siada przy biurku, koncentruje się na swoich 
zadaniach, czasem jest nimi tak pochłonięty, że traci poczucie czasu.

Odnajdujesz się w tym opisie? Jak bliskie są ci te sformułowania? 
Czy twoja praca jest dla ciebie źródłem poczucia sprawczości, miej-
scem realizowania swoich talentów, przestrzenią, gdzie możesz się 
rozwijać? Na ile to, czym się zajmujesz jest właśnie tym, co cię kręci 
i daje zadowolenie?

Scenariusz drugi

Kowalski po weekendzie budzi się zmęczony, coraz trudniej 
mu reagować na pierwszy budzik. Przestawia go na drugą i trzecią 
pobudkę. W końcu podnosi się z łóżka, przyzwyczajony do towa-
rzyszącego mu bólu szyi, pleców, oczu i głowy. Nie chce mu się 
rozmawiać przy śniadaniu ani w tramwaju.

 Idzie do pracy ze świadomością, że satysfakcja jest jedną 
z ostatnich rzeczy, jakie zdarza mu się w niej odczuwać. Kiedy 
zaczyna wykonywać swoje zadania, robi to wolniej niż kiedyś, 
jest mniej skoncentrowany, osiąga gorsze wyniki. Czasami nudzi 
go to, czym się zajmuje. Kiedy szef przekazuje mu nowe zadanie, 
pierwszą myślą jest przekonanie, że nie da rady temu sprostać, nie 
posiada wystarczających kompetencji, nie poradzi sobie z osiągnię-
ciem założonych wskaźników. Gdzieś ulotnił się dreszczyk podnie-
cenia, który kiedyś mu towarzyszył na hasło „nowe wyzwanie”. 
Z pracy wraca zirytowany, przygnębiony niską efektywnością dzia-
łania, czasem z poczuciem beznadziei i przymusu, „skazania” na 
to, co robi.

Na ile ten opis przypomina ciebie? Może też przestałeś od-
czuwać zadowolenie z wykonywanej pracy, a częściej towarzyszy 
ci irytacja, przygnębienie, złość, zmęczenie, poczucie beznadziei? 
Czy odkrywasz ze zdziwieniem, że ulubionym dniem tygodnia jest 
piątek, kiedy możesz w końcu wyjść z firmy i zapomnieć o niej na 
dwa dni? Jak często mówisz „muszę iść do pracy” lub „nie mogę 
tego znieść”?
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Zadowolenie czy zmęczenie, satysfakcja czy irytacja, 
motywacja czy uczucie skazania, niska czy wysoka 

efektywność

Między zaangażowaniem a wypaleniem

Zadowolenie z pracy bądź satysfakcja z pracy (spotykane są 
zamienne tłumaczenia pojęcia job satisfaction) jest przyjemnym 
stanem emocjonalnym, który ma źródło w ocenie własnych do-
świadczeń, związanych z pracą własną i pracą w ogóle. To odczu-
cie zależy od stopnia zaspokojenia potrzeb związanych z pracą: 
wewnętrznych (np. osiągnięć, kompetencji czy poczucia odpowie-
dzialności) oraz zewnętrznych (potrzeby godziwej płacy, dobrych 
relacji interpersonalnych, komfortowych warunków pracy) (Czarno-
ta-Bojarska 1991). Ma ono istotny wpływ na poczucie jakości życia 
i zdrowia psychicznego. Przyczynia się także do poczucia ogólnego 
dobrostanu, co prowadzi ostatecznie do wzrostu zadowolenia z ży-
cia (Derbis i Bańka 1998).

Jakość życia jest powiązana z zadowoleniem 
z wykonywanego zadania, pracy

Badania wskazują na dwustronną korelację satysfakcji z pracy 
z zadowoleniem z życia. Im większe poczucie zadowolenia z pracy, 
tym większe poczucie dobrostanu i ogólnego szczęścia. Co ważne, 
ten związek nie jest jednak prostą zależnością opartą na materialnej 
wartości pieniądza: odnotowano słaby i niejednoznaczny związek 
ilości posiadanych pieniędzy czy dochodów z poczuciem zadowole-
nia z życia (Artz 2009). Żeby być szczęśliwym, większą wagę należy 
przyłożyć do rodzaju stawianych sobie celów, do zgodności naszych 
dążeń z uniwersalnymi potrzebami czy wartościami.

Wysokie dochody nie muszą oznaczać poczucia 
zadowolenia z życia

Zadowolenie z pracy ma podwójne znaczenie: dla pracodawcy 
oraz pracownika. Ten pierwszy czerpie korzyść z wyższej wydajności 
i produktywności, mniejszej absencji czy wyższej lojalności podwład-
nych. A co użytecznego znajdzie dla siebie pracownik w byciu zaan-
gażowanym i zadowolonym z pracy? Pozytywne skutki zaangażo-
wania to lepsze samopoczucie i zdrowie psychiczne, zwiększona sa-
tysfakcja i postawa wobec pracy (Zawadzka, Szabowska-Walaszczyk 
2014). Przede wszystkim jednak zmniejsza się ryzyko wystąpienia 
wypalenia zawodowego, czyli emocjonalnego wyczerpania, poczu-
cia bezduszności, zmniejszającej się wrażliwości na innych i obni-
żania oceny własnych dokonań (Maslach, Leiter 1997). Wypalenie 
poznajemy m.in. po chronicznym zmęczeniu; braku przyjemności 
z wykonywanych zadań, które wcześniej sprawiały radość; odczuwa-
niu przygnębienia i przymusu w związku z pracą; mniejszej produk-
tywności oraz obniżonej wierze we własne możliwości. Może ono 
prowadzić do obniżenia nastroju, przez psychologów zaś jest trak-
towane jako samodzielnie wywołana reaktywna depresja o średnim 
natężeniu.

Pojawia się pytanie, jak uniknąć wypalenia zawodowego, 
a zwiększyć szanse na doświadczanie zaangażowania w pracy. Z od-
powiedzią przychodzi model „zasoby – wymogi pracy” autorstwa ze-

społu badaczy pod kierunkiem E. Demeroutiego (Demerouti, Bakker, 
Nachreiner, Schaufeli 2001). Wskazuje on na obecne w środowisku 
pracy i w nastawieniu pracownika pozytywne i negatywne czynniki:

• Zasoby pracy: zróżnicowanie zadań, autonomia (Avery i inni 
2007) wsparcie przełożonego, docenienie, możliwość roz-
woju (Robinson i inni 2004), silne relacje ze współpracow-
nikami i przełożonym, spójne wartości, system informacji 
zwrotnych i nagród (Chirkowska-Smolak 2012), sprawiedli-
we traktowanie oraz poczucie kontroli; 

• Zasoby indywidualne: optymizm, odporność, samoskutecz-
ność, nadzieja (czyli składowe psychologicznego kapitału, 
badania prowadzone m.in. przez A. B. Bakker, E. Demerouti  
i W. B. Schaufeli 2005), gotowość do samorozwoju (Zawadz-
ka, Szabowska-Walaszczyk 2014), zorientowanie na wyniki, 
dojrzałość emocjonalna, a także cechy osobowościowe: 
ugodowość, otwartość i sumienność;

• Wymogi pracy: przeciążenie fizyczne i psychiczne, brak sys-
temu motywacyjnego, monotonia, mało wymagające zada-
nia, brak autonomii, trudne warunki pracy (Szabowska-Wa-
laszczyk, Zawadzka, Wojtaś 2011). 

Co wybierasz?

Zachęcamy do uczciwego przyjrzenia się Twojej sytuacji i udzie-
lenia odpowiedzi na kilka pytań.

Podsumowanie

Gdzie widzisz siebie zawodowo za kilka lat? 
Czy w tej samej firmie? Jakie zadania chciałbyś 

wykonywać? Jaką mieć odpowiedzialność?

Zastanów się, jakie konkretnie zadania w twojej pracy dają ci 
satysfakcję. Kreatywnie pomyśl, jak możesz skupić się na ich wyko-
nywaniu, a pozostawić te, które cię meczą i odbierają efektywność? 
Może jest ktoś, z kim możesz podzielić się obowiązkami, może są 
projekty, do których możesz się zgłosić, by korzystać ze swoich ta-
lentów w większym stopniu? Czego mógłbyś się nauczyć, by otrzy-
mać bardziej satysfakcjonujące cię zadania? Zaplanuj działania na 
najbliższy miesiąc związane z odpoczynkiem, ruchem oraz zabawą. 
Ustal potrzebną ci ilość snu, formę odpoczynku, która cię relaksuje. 
Zaplanuj i umów się z kimś bliskim na ciekawy wieczór w każdym 
tygodniu: zrób to, co najbardziej lubisz, a co dostarcza ci radości 
i wyzwala endorfiny. Zadbaj o przynajmniej 20 minut dziennie re-
laksu, może spaceru, może biegu lub innego ruchu, który pobudzi 
cię do życia.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorek. 
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W pracy wyłoniono również następujące hipotezy badawcze:
1. Doradca zawodowy powinien być osobą otwartą, życzliwą, 

wyrozumiałą, doświadczoną, tolerancyjną wobec postaw, 
przekonań klienta, a także posiadającą zdolność motywo-
wania klienta do działań i współpracy; 

2. Bezrobotni oczekują od doradcy zawodowego porady 
wspólnego napisania dokumentów aplikacyjnych oraz porad 
dotyczących uczestnictwa w kursach, szkoleniach podnoszą-
cych kwalifikacje;

3. Bezrobotni preferują metodę dyskusji, ponieważ daje ona 
większą szansę wypowiedzenia się obydwu stron;

4. Bezrobotni preferują poradnictwo indywidualne, ponieważ 
umożliwia ono większą koncentrację na kliencie i tym sa-
mym prowadzi do efektywniejszej współpracy miedzy klien-
tem a doradcą.

Doradca zawodowy – opis zawodu

Zawód doradcy zawodowego powstał w 1995 roku i został opi-
sany w klasyfikacji zawodów i specjalności, zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 
roku, w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby ryn-
ku pracy, a także zasięgu jej stosowania (Kukla, Bednarczyk 2006). 
Doradca zawodowy działa w resorcie pracy i edukacji. Jego głównym 
zadaniem jest motywowanie klienta do podjęcia zatrudnienia, uka-
zania różnorodności metod przydanych w poszukiwaniu pracy, do-
radzanie w zakresie przekwalifikowania się. Doradca zawodowy to 
osoba, która posiada wiedzę o konkretnych zawodach, opisie kwa-
lifikacji określających status zawodowy pracownika, możliwościach 

Ewa Padechowicz-Rugała, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Doradca i doradztwo zawodowe 
w opiniach osób bezrobotnych

Advisor and counseling 
in the opinions of the unemployed

Article oscillates around the theme of vocational guidance 
offered by the offices of Labour and Social Integration Clubs. 
The article presents the results of surveys on the opinions of 
the unemployed on the personality traits of advisers, their atti-
tudes and methods, forms and tips that are used in relations with 
their clients. The article consists of 3 parts. The first part is an 
in troduction. The second one develops the subject-matter; it con-
sists of presenting the research results that contain the opinions 
of the unemployed about the individual counselor and methods, 
forms, advice which occur in cooperation with the client. The arti-
cle ends with a summary and conclusions.

Keywords: counseling, unemployed person, professional counse-
lor, working methods of counselor.

Artykuł oscyluje wokół tematyki doradztwa zawodowego, 
które jest prowadzone w Urzędach Pracy oraz Klubach Integracji 
Społecznej. W artykule zostały przedstawione wyniki badań doty-
czące opinii osób bezrobotnych na temat cech osobowościowych 
doradcy, jego postawy oraz metod, form i porad, które wykorzystu-
je w relacji z klientem. Artykuł składa się z trzech części. Pierwszą 
część stanowi wstęp, drugą rozwinięcie, na którą składa się przed-
stawienie wyników badań zawierających opinie osób bezrobotnych 
na temat osoby doradcy zawodowego oraz metod, form, porad, 
jakie występują we współpracy z klientem. Artykuł kończą wnioski 
i podsumowanie.

Słowa kluczowe: doradztwo, osoba bezrobotna, doradca zawodo-
wy, metody pracy doradcy.
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Wstęp

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań 
dotyczących opinii osób bezrobotnych na temat doradcy zawodo-
wego i usług, jakie im oferuje. Dzięki takim badaniom będzie moż-
liwe określenie potrzeb osób bezrobotnych względem doradztwa 
zawodowego, zbadanie ich zadowolenia ze świadczonych usług oraz 
sprecyzowanie oczekiwań. Wspomniane badania zostały przepro-
wadzone za pomocą ankiety na próbie 113 osób bezrobotnych – 68 
kobiet i 45 mężczyzn. Najwięcej respondentów było w wieku 30-
40 lat (36 osób), zaś najmniej powyżej 50 (23 osoby). Badani byli 
mieszkańcami województwa świętokrzyskiego: mieszkańców mia-
sta było 89, zaś wsi – 24 osoby. Najwięcej posiadało wykształcenie 
średnie – 52 osoby, zaś najmniej wykształcenie wyższe – 16 osób. 
Respondenci byli klientami Miejskiego oraz Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kielcach, a także Klubu Integracji Społecznej w Kielcach. 
W artykule wyłoniono problem główny, który brzmiał następują-
co: Jak osoby bezrobotne postrzegają doradcę zawodowego i jego 
usługi doradcze?

Badania, które zostały przeprowadzone koncentrowały się wo-
kół takich problemów szczegółowych jak:

1. Jakie cechy osobowości i postawy powinny charakteryzować 
doradcę zawodowego? 

2. Jakie metody pracy doradcy zawodowego preferują bezro-
botni? 

3. Jakich porad bezrobotni oczekują od doradcy zawodowe-
go?    

4. Które formy kontaktu z doradcą zawodowym preferują bez-
robotni? 
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pracy (22,1%). Najmniej spośród nich wskazało na kontrolowanie 
własnych emocji (1,8%) oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów 
(2,7%). Wśród mężczyzn odpowiedzi były podobne jak u kobiet. 
Większość z nich wskazała na życzliwość (22,1%) oraz doświadcze-
nie (13,3%). Badani mężczyźni wskazywali również na opanowanie 
(10,6%). Najmniej wśród nich ceniło takie cechy doradcy zawodo-
wego jak zdolność oddziaływania na innych (0,9%) oraz tolerancję 
wobec postaw, poglądów i przekonań klienta, umiejętność rozwią-
zywania konfliktów po 3,5%. Badań w literaturze dotyczących ocze-
kiwanych cech doradców zawodnych przez osoby bezrobotne jest 
niewiele, jednakże są inne podobne, dokonywane na wielu próbach 
badawczych. W tym miejscu przytoczę jedne z nich. Badania te prze-
prowadzone zostały na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
na kierunku pedagogika, studia niestacjonarne. Próbą badawczą byli 
studenci – 15, wybierani losowo z czterech specjalności na kierunku 
pedagogika. Badania zostały przeprowadzone na przełomie czerwca 
i lipca 2008 roku przez D. Kukle i W. Dudę. Badani cenili takie cechy 
doradcy zawodowego jak: komunikatywność 48 %, kreatywność 9%, 
umiejętność słuchania 23% oraz empatia 20% (Duda, Kukla 2009). 
Porównując te wyniki badań z własnymi, można stwierdzić, że ocze-
kiwania osób bezrobotnych co do cech doradcy zawodowego są 
różne w porównaniu z tymi, jakie preferują studenci. Respondenci 
zostali również poproszeni o wskazanie postaw jakie przybiera do-
radca zawodowy. Tabela 2 ilustruje rozkład odpowiedzi.

Tabela 2. Postawy doradcy zawodowego przybierane podczas rozmowy 
z osobami bezrobotnymi według płci

Postawy doradcy 
zawodowego przybierane 

podczas rozmowy  
z klientem

Płeć

Ra
ze

m

%Kobieta Mężczyzna

N % N %

utrzymuje kontakt wzrokowy 50 44.2 33 29.2 83 73.5

zarozumiały 2 1.8 8 7.1 10 8.8

podsuwa gotowe rozwiązania 8 7.1 3 2.7 11 9.7

oschły 0 0.0 4 3.5 4 3.5

nie narzuca swojego zdania 15 13.3 16 14.2 31 27.4

okazuje wsparcie 42 37.2 22 19.5 64 56.6

narzuca swoje decyzje 2 1.8 5 4.4 7 6.2

uważnie słucha 53 46.9 26 23.0 79 69.9

(badani mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź)

Źródło: badania własne.

Jak wynika z badań (por. tabela 2) najczęstszą postawą do-
radcy zawodowego przybieraną podczas rozmowy doradczej było 
uważne słuchanie (46,9%) i utrzymywanie kontaktu wzrokowego 
– wskazało tak 44,2% kobiet oraz okazywanie wsparcia (37,2%). 

awansu, aktualnej sytuacji zawodowej na rynku pracy (Nowacki, 
Korabiowska-Nowacka, Baraniak 2000). Jego rola w pracy z osoba-
mi bezrobotnymi jest niezastąpiona, ponieważ nie tylko służy on 
fachową poradą, lecz także podtrzymuje motywację do podjęcia 
zatrudnienia. Doradca zawodowy powinien posiadać odpowiednie 
cechy charakteru. Badani bezrobotni wskazali na najistotniejsze 
z nich. Stan ten obrazuje tabela 1.

Tabela 1. Najbardziej cenione przez osoby bezrobotne cechy doradcy 
zawodowego według płci

Najbardziej cenione przez 
osoby bezrobotne cechy 

doradcy zawodowego

Płeć

Ra
ze

m

%Kobieta Mężczyzna

N % N %

 życzliwy i miły 41 36.3 25 22.1 66 58.4

spokojny i opanowany 20 17.7 12 10.6 32 28.3

potrafi kontrolować 
własne emocje 2 1.8 9 8.0 11 9.7

doświadczony 27 23.9 15 13.3 42 37.2

wyrozumiały 12 10.6 10 8.8 22 19.5

nie narzuca swojego 
zdania 5 4.4 7 6.2 12 10.6

pozytywnie nastawiony 9 8.0 7 6.2 16 14.2

cierpliwy i wytrzymały 
w kontakcie z klientem 13 11.5 9 8.0 22 19.5

zdolny do oddziaływania 
na innych 4 3.5 1 0.9 5 4.4

tolerancja wobec postaw, 
poglądów i przekonań 

klienta
12 10.6 4 3.5 16 14.2

umiejętność 
rozwiązywania konfliktów 3 2.7 4 3.5 7 6.2

zdolność do 
motywowania klienta do 

działania i współpracy
25 22.1 10 8.8 35 31.0

łatwość i elastyczność 
w nawiązywaniu 

i utrzymywania kontaktu
19 16.8 5 4.4 24 21.2

(badani mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź)

Źródło: badania własne. 

Badane kobiety ceniły najbardziej takie cechy doradcy za-
wodowego jak życzliwość i bycie miłym (36,3%), doświadczenie 
(23,9%) oraz zdolność motywowania klienta do działania i współ-
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Tabela 3. Formy kontaktu spotkań z doradcą zawodowym, z których 
korzystały osoby bezrobotne według wykształcenia

Formy 
kontaktu spo-
tkań z doradcą
zawodowym

Wykształcenie

Ra
ze

m

%Podstawowe Średnie Zawodowe Wyższe

N % N % N % N %

poradnictwo 
grupowe 9 8.0 37 32.7 13 11.5 3 2.7 62 54.9

poradnictwo 
indywidualne 12 10.6 36 31.9 22 19.5 15 13.3 85 75.2

brak 
odpowiedzi 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

(badani mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź)

Źródło: badania własne. 

Z tabeli 3 wynika, że respondenci korzystali zarówno z porad-
nictwa grupowego (54,9%), jak indywidualnego, co stanowi 75,2%. 
Pod względem wykształcenia największa różnica ujawniła się 
wśród osób z wyższym wykształceniem (2,7% poradnictwo grupo-
we oraz 13,3% poradnictwo indywidualne). Badani ze średnim wy-
kształceniem korzystali prawie po równo z obydwu form kontaktu 
32,7% poradnictwo grupowe, 31,9% poradnictwo indywidualne.

Tabela 4. Najbardziej przydatne formy kontaktu z doradcą zawodowym 
wskazywane przez osoby bezrobotne według wykształcenia

Najbardziej 
przydatne formy

kontaktu 
z doradcą 

zawodowym

Wykształcenie

Ra
ze

m

%Podstawowe Średnie Zawodowe Wyższe

N % N % N % N %

poradnictwo 
grupowe 7 6.2 20 17.7 8 7.1 1 0.9 36 31.9

poradnictwo 
indywidualne 11 9.7 32 28.3 19 16.8 15 13.3 77 68.1

brak odpowiedzi 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Razem 18 15.9 52 46.0 27 23.9 16 14.2 113 100.0

Źródło: badania własne.

Z danych zawartych w tabeli 4 wynika, że badani uważają za 
najbardziej przydatną formę kontaktu z doradcą zawodowym po-
radnictwo indywidualne (68,1%), natomiast poradnictwo grupowe 
31,9%. Podobne wyniki zostały uzyskane w badaniach, które zo-
stały przeprowadzone w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ru-
dzie Śląskiej. Objęto nimi 113 słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych, 
wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego, gdzie 
aż 77% uczestników było osobami bezrobotnymi. Badani zosta-
li zapytani o to, z jakiej formy spotkania z doradcą zawodowym 
chcieliby skorzystać. Okazało się , że większość osób ankietowa-
nych (73%) chciałoby skorzystać z indywidualnej formy spotkania 
z doradcą zawodowym. 27 % słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych 
zainteresowanych jest skorzystaniem z poradnictwa grupowego 
(Marcinkowska, Gębska 2007).

Mężczyźni uważali podobnie. Największa liczba badanych wska-
zała na utrzymywanie kontaktu wzrokowego (29,2%), uważne 
słuchanie (23%) oraz okazywanie wparcia (19,5%). Wśród kobiet 
najrzadziej wybieraną postawą było narzucanie swoich decyzji, 
zarozumiałość po 1,8 %. Natomiast wśród mężczyzn w najmniej-
szym procencie wskazywali na takie postawy doradcy zawodowe-
go jak podsuwanie gotowych rozwiązań (2,7%), oschłość (3,5%) 
oraz narzucanie swoich decyzji (4,4%). Co jest niepokojące, aż 7,1 
% mężczyzn wskazała na zarozumiałość doradcy zawodowego. 

Formy oraz stosowane porady 
w pracy doradcy zawodowego

Wśród form pracy doradcy zawodowego z osobami bezro-
botnymi wyróżnia się poradnictwo indywidualne, grupowe, infor-
mację zawodową, grupową oraz indywidualną, a także warsztaty. 
Zarówno formy pracy doradcy zawodowego indywidualne, jak 
i grupowe według E. Sarzyńskiej są ważne głównie ze względu 
na to, żeby zwiększyć efektywność oddziaływań doradczych (Sa-
rzyńska 2010). Indywidualna forma poradnictwa zawodowego 
według G. Makuły to proces doradczy w czasie, którego doradca 
zawodowy świadomie i celowo korzysta z określonych procedur 
i technik rozmowy doradczej w celu zmotywowania klienta do 
uczciwego i nieskrępowanego wypowiadania się, a także aktyw-
nego współdziałania w rozwiązywaniu problemów zawodowych. 
Doradca zawodowy podczas porady ocenia kompetencje klienta 
oraz pomaga w określeniu kierunku szkolenia lub przekwalifiko-
wania zawodowego (Makuła 2010). Poradnictwo grupowe we-
dług Sarzyńskiej, w wielu sytuacjach jest uważane za skutecz-
ną pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów zawodowych. 
Poprzez uczestnictwo w grupie klienci uświadamiają sobie, że 
nie są sami ze swoim problemem, że inne osoby również są 
w podobnej sytuacji zawodowej. Dzięki interakcjom zachodzą-
cym między poszczególnymi członkami grupy, osoby bezrobotne 
uzyskują wiedzę na temat własnych zachowań w społecznych sy-
tuacjach. Uczestnicy grupowych spotkań z doradcą uczą się od 
siebie nawzajem sposobów radzenia sobie z trudnościami oraz 
nowych sposobów rozwiązania problemów (Sarzyńska 2010). 
Według Makuły, dzięki współpracy z innymi członkami grupy 
osoby bezrobotne są w stanie rzetelnie ocenić swoją sytuację 
oraz rozwijać swoje umiejętności podejmowania decyzji (Maku-
ła 2010). Zakres tematyczny spotkań grupowych jest różnorod-
ny i może dotyczyć omówienia sytuacji na rynku pracy dla po-
szczególnych osób, możliwości przekwalifikowania się, założenia 
oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej (Sarzyńska 
2010), sposobów szukania pracy, docierania do informacji zawo-
dowych, wiedzy na temat wymagań pracodawców, sporządza-
nia dokumentów aplikacyjnych, umiejętnego zaprezentowania 
swojej osoby na rozmowie kwalifikacyjnej (Mrozek 2009). Mogą 
się także odbywać zajęcia z zakresu uczenia się umiejętności 
personalnych: asertywności, akceptacji siebie, samopoznania, 
komunikacji, radzenia sobie ze stresem, a także motywacji (Sa-
rzyńska 2010), pokonywania kryzysu radzenia sobie ze stresem, 
odkrywania własnego potencjału zawodowego oraz planowania 
kariery (Mrozek 2009). Tabele 3, 4 oraz 5 obrazują preferowane 
formy kontaktu z doradcą zawodowym przez osoby bezrobotne.
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Z tabeli 5 wynika, że większość badanych nie udzieliła odpo-
wiedzi na pytanie dotyczące powodów decydujących o przydat-
ności określonej porady, stanowi to 62,8%. Badani, którzy udzielili 
odpowiedzi na to pytanie, to głównie osoby z wykształceniem 
średnim 15,9%, następnie z wykształceniem wyższym 10,7%. We-
dług badanych najczęstszym powodem decydującym o najwięk-
szej przydatności określonej porady było indywidualne podejście 
do klienta – 7,1%, możliwość szybszego znalezienia pracy – 4,4%, 
możliwość poświęcenia więcej uwagi oraz czasu konkretnej osobie 
– 3,5%. Badani wskazywali również na najbardziej cenione przez 
nich porady.Wyniki obrazuje tabela 6.

Tabela 6. Najbardziej cenione porady doradcy zawodowego przez oso-
by bezrobotne według wykształcenia

Najbardziej 
cenione porady 

doradcy 
zawodowego

Wykształcenie

Ra
ze

m

%Podstawowe Średnie Zawodowe Wyższe

N % N % N % N %

porada 
dotycząca 

zmiany zawodu
8 7.1 20 17.7 11 9.7 3 2.7 42 37.2

porada związana 
z uczestnictwem 

w różnego 
rodzaju kursach

8 7.1 34 30.1 15 13.3 10 8.8 67 59.3

porada 
wspólnego 

napisania CV
10 8.8 13 11.5 9 8.0 4 3.5 36 31.9

porada wspól-
nego napisania 

listu
 motywacyjnego

1 0.9 6 5.3 5 4.4 2 1.8 14 12.4

porada dotyczą-
ca uczestnictwa 
w szkoleniach 
podnoszących 

kwalifikacje

8 7.1 37 32.7 16 14.2 13 11.5 74 65.5

brak odpowiedzi 1 0.9 3 2.7 2 1.8 0 0.0 6 5.3

(badani mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź)

Źródło: badania własne. 

Z tabeli 6 wynika, że najczęściej typowaną wśród wszystkich 
grup zawodowych jest porada dotycząca uczestnictwa w szkoleniach 
podnoszących kwalifikacje (65,5%) oraz porada związana z uczest-
nictwem w różnego rodzaju kursach (59,3%). Porada wspólnego 
napisania listu motywacyjnego cieszyła się najmniejszym zainte-
resowaniem wśród wszystkich badanych (12,4%). Tylko 5,3% nie 
udzieliło żadnej odpowiedzi. Bardzo małe rozbieżności wystąpiły 
w grupie osób z wykształceniem podstawowym. Najpopularniejsza 
wśród badanych w tej grupie była porada wspólnego napisania CV 
(8,8%). Natomiast pozostałe, z wyjątkiem porady wspólnego napi-
sania listu motywacyjnego (0,9% badanych w tej grupie), cieszyły się 
jednakowym zainteresowaniem (po 7,1%). Wśród osób z wykształ-
ceniem średnim największą popularność zyskała porada dotyczą-
ca uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kwalifikacje (32,7%) 
oraz porada związana z uczestnictwem w różnego rodzaju kursach 
(30,1%). Te dwa rodzaje porad są najbardziej cenione również  

Tabela 5. Powody decydujące o przydatności określonej formy porady 
według wykształcenia

Powody decydujące 
o przydatności

określonej formy 
porady

Wykształcenie

Ra
ze

m

%Podstawowe Średnie Zawodowe Wyższe

N % N % N % N %

jest intymniej 1 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.9

doradca poświęca 
więcej uwagi, czasu 
konkretnej osobie

0.0 2 1.8 1 0.9 1 0.9 4 3.5

szczera rozmowa 0.0 1 0.9 0 0.0 0 0.0 1 0.9

indywidualne 
podejście do klienta 0.0 3 2.7 1 0.9 4 3.5 8 7.1

siła przekonania, 
możliwość dyskusji 0.0 1 0.9 0 0.0 0 0.0 1 0.9

większe zaintereso-
wanie problemem 

klienta
0.0 1 0.9 0 0.0 0 0.0 1 0.9

większe 
zaangażowanie 

doradcy 
zawodowego

0.0 1 0.9 1 0.9 0 0.0 2 1.8

wspólna dyskusja na 
temat poszukiwania 

pracy
0.0 1 0.9 0 0.0 0 0.0 1 0.9

możliwość szybszego 
znalezienia pracy 0.0 1 0.9 4 3.5 0 0.0 5 4.4

poszerzenie 
wiadomości 0.0 1 0.9 0 0.0 1 0.9 2 1.8

bardziej przydatna 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.9 1 0.9

większa pewność 
siebie 0.0 1 0.9 1 0.9 0 0.0 2 1.8

większa skuteczność 0.0 1 0.9 1 0.9 1 0.9 3 2.7

możliwość określenia 
predyspozycji zawo-

dowych oraz wy-
brania określonego 

szkolenia

0.0 1 0.9 0 0.0 0 0.0 1 0.9

możliwość bezpo-
średniego kontaktu 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.8 2 1.8

omawiane sprawy 
dotyczą tylko jednej, 

konkretnej osoby
0.0 1 0.9 1 0.9 1 0.9 3 2.7

lepszy kontakt 0.0 0 0.0 1 0.9 0 0.0 1 0.9

ponieważ to jedy-
na forma, której 
doświadczyłam, 

nie uczestniczyłam 
w innych

0.0 1 0.9 0 0.0 0.0 1 0.9

każdy uczestnik ma 
możliwość wypowie-

dzenia się
0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.9 1 0.9

możliwość 
rozmów z innymi 

uczestnikami
0.0 1 0.9 0 0.0 0 0.0 1 0.9

brak odpowiedzi 17 15.0 34 30.1 16 14.2 4 3.5 71 62.8

Razem 18 15.9 52 46.0 27 23.9 16 14.2 113 100.0

Źródło: badania własne. 
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z porady dotyczącej uczestnictwa w szkoleniach podnoszących 
kwalifikacje (7,1%), ale porada wspólnego napisania CV i porada 
związana z uczestnictwem w różnego rodzaju kursach również były 
często deklarowane jako te, z których skorzystali (po 6,2%). W gru-
pie osób z wykształceniem średnim niewiele skorzystało z porady 
wspólnego napisania listu motywacyjnego – zaledwie 8%. Bezro-
botni z wykształceniem zawodowym najczęściej skorzystali z pora-
dy związanej z uczestnictwem w różnego rodzaju kursach (14,2%), 
a także porady wspólnego napisania CV, jak również dotyczącej 
uczestnictwa podnoszących kwalifikacje (po 9,7%). Najmniej spo-
śród nich skorzystało z porady zmiany zawodu (8,8%) oraz porady 
wspólnego napisania CV (5,3%). Osoby bezrobotne z wykształce-
niem wyższym, podobnie jak inne grupy zawodowe bezrobotnych, 
najczęściej skorzystały z porady związanej z uczestnictwem w róż-
nego rodzaju kursach (8,8%). Natomiast najmniej osób skorzystało  
z porady wspólnego napisania listu motywacyjnego oraz wspólnego 
napisania CV i porady dotyczącej zmiany zawodu (odpowiednio 0,9%; 
1,8%; 1,8%). Wśród respondentów znalazły się również osoby, któ-
re nie skorzystały z żadnej porady doradcy zawodowego. Najwięcej  
w grupie osób z wykształceniem średnim (8%).

Tabela 8. Porady doradcy zawodowego, z których skorzystały osoby 
bezrobotne według wykształcenia

Porady doradcy 
zawodowego,

z których skorzystały 
osoby bezrobotne

Wykształcenie

Ra
ze

m

%Podstawowe Średnie Zawodowe Wyższe

N % N % N % N %

porada dotycząca 
zmiany zawodu 3 2.7 19 16.8 10 8.8 2 1.8 34 30.1

porada związana 
z uczestnictwem 

w różnego rodzaju 
kursach

7 6.2 34 30.1 16 14.2 10 8.8 67 59.3

porada wspólnego 
napisania CV 7 6.2 16 14.2 11 9.7 2 1.8 36 31.9

porada wspólnego 
napisania listu 

motywacyjnego
2 1.8 9 8.0 6 5.3 1 0.9 18 15.9

porada dotycząca 
uczestnictwa 
w szkoleniach 
podnoszących 

kwalifikacje

8 7.1 24 21.2 11 9.7 8 7.1 51 45.1

nie 
skorzystałam(em) 2 1.8 9 8.0 3 2.7 0 0.0 14 12.4

brak odpowiedzi 0 0.0 0 0.0 3 2.7 0 0.0 3 2.7

(badani mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź)

Źródło: badania własne.

Metody pracy doradcy zawodowego

Doradca zawodowy w ramach prowadzenia porad zarówno in-
dywidualnych, jak i grupowych wykorzystuje pewne metody pracy. 
Wśród metod nauczania wykorzystywanych zarówno w pedagogice, 
jak i w doradztwie zawodowym W. Okoń wyróżnia: pogadankę, wy-
kład, dyskusję (Okoń 1987), klasyczną metodę problemową (Okoń 

w grupie osób z wykształceniem zawodowym (odpowiednio 14,2% 
i 13,3%) oraz wyższym (odpowiednio 11,5% i 8,8%). Respondenci 
wskazali również na najbardziej przydatne porady, jakie uzyskali 
w rozmowie z doradcą zawodowym. Tabela 7 obrazuje rozkład od-
powiedzi.

Tabela 7. Najbardziej przydatne porady doradcy zawodowego wskazy-
wane przez osoby bezrobotne według wykształcenia

Najbardziej 
przydatne 

porady
doradcy 

zawodowego

Wykształcenie

Ra
ze

m

%Podstawowe Średnie Zawodowe Wyższe

N % N % N % N %

porada 
dotycząca 

zmiany 
zawodu

3 2.7 14 12.4 4 3.5 2 1.8 23 20.4

porada 
związana 2 1.8 16 14.2 10 8.8 8 7.1 36 31.9

porada 
wspólnego 

napisania CV
6 5.3 4 3.5 3 2.7 1 0.9 14 12.4

porada 
wspólnego 
napisania 

listu 

1 0.9 1 0.9 4 3.5 1 0.9 7 6.2

porada 
dotycząca 

uczestnictwa 
w szkoleniach 

4 3.5 13 11.5 5 4.4 4 3.5 26 23.0

brak 
odpowiedzi 2 1.8 4 3.5 1 0.9 0 0.0 7 6.2

Razem 18 15.9 52 46.0 27 23.9 16 14.2 113 100.0

Źródło: badania własne. 

Z tabeli 7 wynika, że najbardziej przydatną poradą doradcy 
zawodowego, wskazywaną przez osoby bezrobotne, jest ta zwią-
zana z uczestnictwem w różnego rodzaju kursach (31,9%). Z kolei 
najmniej przydatna okazała się porada wspólnego napisania listu 
motywacyjnego (6,2%). Tyle samo badanych nie udzieliło odpowie-
dzi. Najbardziej przydatną, zdaniem badanych z wykształceniem 
podstawowym, okazała się porada napisania wspólnego CV (5,3%). 
Natomiast najrzadziej typowane było wspólne napisanie listu mo-
tywacyjnego (0,9%). W grupie osób z wykształceniem średnim naj-
częściej wskazywana była porada związana z uczestnictwem w róż-
nego rodzaju kursach (14,2%) oraz porada dotycząca zmiany zawodu 
(12,4%). Także wśród osób z wykształceniem zawodowym porada 
dotycząca uczestnictwa w różnego rodzaju kursach okazała się naj-
bardziej przydatna (8,8%). Z kolei porada wspólnego napisania CV 
była najrzadziej typowana (2,7%). Badani z wykształceniem wyższym 
uznali poradę dotyczącą wspólnego napisania CV oraz listu motywa-
cyjnego za najmniej przydatną (po 0,9% udzielonych odpowiedzi). 
Respondenci zostali zapytani również o porady, z których skorzystali. 
Rozkład odpowiedzi ilustruje tabela 8.

Z tabeli 8 wynika, że najwięcej osób bezrobotnych zadeklaro-
wało, że porada doradcy zawodowego, z jakiej skorzystali, to pora-
da związana z uczestnictwem w różnego rodzaju kursach (59,3%). 
Osoby z wykształceniem podstawowym częściej jednak skorzystały  



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 2(23)/2017                                                                                                    

140

dualnych cech klienta, które ułatwiają zdobycie zatrudnienia oraz 
tworzeniu spójnego projektu zawodowego. Celem głównym tej 
metody jest podjęcie odpowiedzialności za budowanie spójnego 
projektu zawodowego, a także rozwijanie umiejętności oraz zdo-
bywanie informacji, które pozwalają klientowi przezwyciężyć swoje 
własne bariery. Dodatkowo metoda ta pozwala zwiększyć zdolność 
dostosowania się do zachodzących zmian na rynku pracy, przy jed-
noczesnym utrzymaniu swojego indywidualnego planu integracji 
zawodowej z możliwością poszerzania o alternatywne rozwiązania 
(Filutowicz 2010). Aby zweryfikować, która z metod jest najodpo-
wiedniejsza dla bezrobotnych, zadano im kilka pytań na ten temat. 
Tabela 9 ilustruje najbardziej odpowiadającą metodę pracy doradcy 
zawodowego w opinii bezrobotnych.

Tabela 9. Najbardziej odpowiadająca metoda pracy doradcy zawodo-
wego osobom bezrobotnym według wykształcenia

Najbardziej 
odpowiadająca

metoda 
doradcy 

zawodowego

Wykształcenie

Ra
ze

m

%Podstawowe Średnie Zawodowe Wyższe

N % N % N % N %

wykład 1 0.9 5 4.4 2 1.8 8 7.1 16 14.2

pogadanka 4 3.5 9 8.0 3 2.7 4 3.5 20 17.7

dyskusja 8 7.1 26 23.0 9 8.0 1 0.9 44 38.9

metoda 
sytuacyjna 1 0.9 3 2.7 3 2.7 1 0.9 8 7.1

metoda 
problemowa 0 0.0 1 0.9 4 3.5 2 1.8 7 6.2

inne 2 1.8 5 4.4 2 1.8 0 0.0 9 8.0

brak 
odpowiedzi 2 1.8 3 2.7 4 3.5 0 0.0 9 8.0

Razem 18 15.9 52 46.0 27 23.9 16 14.2 113 100.0

Źródło: badania własne. 

Z danych przedstawionych w tabeli 9 wynika, że respondenci 
z wykształceniem podstawowym wskazywali dyskusję jako tę me-
todę pracy doradcy zawodowego, która im najbardziej odpowiada 
(3,5%), zaś najmniejsza liczba badanych wskazała na wykład oraz 
metodę sytuacyjną – po 0,9 %. Wśród innych metod dwie osoby 
wskazały na kurs inspiracji. Badani z wykształceniem średnim również 
najczęściej wskazywali na dyskusję jako metodę, która im najbardziej 
odpowiada (23%), zaś najrzadziej metodę problemową (0,9%). Pięć 
osób w tej grupie badanych wskazało na inne metody pracy doradcy 
zawodowego. Wśród nich znalazł się kurs inspiracji – odpowiedziało 
tak 4 badanych oraz metoda hiszpańska. Respondenci w wykształ-
ceniem zawodowym wskazali również dyskusję jako metodę pracy 
doradcy zawodowego, która im najbardziej odpowiada (16,8%), zaś 
najrzadziej wskazywali na wykład (1,8%). Dwie osoby w tej grupie 
zawodowej wymieniły inną metodę – kurs inspiracji. Zupełnie inaczej 
przedstawiała się sytuacja w grupie osób z wykształceniem wyższym 
- respondenci wskazywali najczęściej na metodę wykładu (7,1%), zaś 
najmniej na dyskusję oraz metodę sytuacyjną po 0,9%. Bezrobotni zo-
stali również zapytani o metodę, którą chcieliby, aby była stosowana 

1987: 287), metodę sytuacyjną (Okoń 1987: 289), metodę przypad-
ku (Okoń 1987: 288), metodę burzy mózgów (Kupisiewicz 2005). 
Pogadanka jest metodą, która zmusza do samodzielnego myślenia, 
jej istotą jest rozmowa, w której pedagog-doradca jest osobą kie-
rującą, zmierzającą do określonego przez siebie celu (Kupisiewicz 
2005). To, w jakiej mierze pogadanka okaże się pomocna w procesie 
doradczym, zależy od charakteru pytań, jakie stawia doradca. Pyta-
nia muszą być dostosowane do możliwości intelektualnych klienta, 
powinny być zrozumiałe, jednoznaczne oraz powinny pobudzać 
klienta do samodzielnego myślenia i działania (Kupisiewicz 2005). 
Kolejną metodą pracy doradcy zawodowego jest dyskusja. Według 
Cz. Kupisiewicza polega ona na wymianie zdań między klientem 
i doradcą. Dobrze prowadzona dyskusja uczy głębszego zrozumie-
nia problemów, a także samodzielnego zajmowania stanowiska, 
dobierania argumentów tolerancji na inne argumenty oraz brania 
pod uwagę zdania innych osób (Okoń 1987). Kolejną metodą pra-
cy doradcy zawodowego jest wykład. Według Okonia polega on na 
bezpośrednim, a także pośrednim przekazywaniu wiedzy szersze-
mu kręgowi klientów (Okoń 1987). Klasyczna metoda problemowa 
to następna z metod pracy doradcy zawodowego. Polega ona na 
wytwarzaniu sytuacji problemowej, formowaniu problemów oraz 
pomysłów rozwiązania, weryfikacji tych pomysłów, a także porząd-
kowaniu i stosowaniu uzyskanych wyników w nowych zadaniach 
o charakterze praktycznym bądź teoretycznym (Okoń 1987). Me-
toda przypadków to przykład kolejnej metody pracy doradcy zawo-
dowego. Polega ona na rozpatrzeniu przez klienta bądź grupę klien-
tów opisu jakiegoś przypadku, rozwiązaniu określonych trudności 
napotkanych w konkretnym przypadku. Uczestnicy formują pytania, 
które wyjaśniają dany przypadek, natomiast sam doradca udziela na 
nie odpowiedzi. Metoda składa się z ustalenia głównego problemu, 
a także problemów z niego wynikających, a następnie czynników, 
jakie mogą doprowadzić do rozwiązania problemu (Okoń 1987). Me-
toda sytuacyjna polega na przedstawieniu klientom jakiejś złożonej 
sytuacji, w której za jednym lub drugim rozwiązaniem pojawiają się 
określone racje „za” i „przeciw”. Zadaniem klientów jest zrozumie-
nie sytuacji, a następnie podjęcie decyzji w sprawie jej rozwiązania 
oraz przewidzenie konsekwencje tej decyzji. W metodzie tej często 
doradca może się wspomagać dodatkowymi materiałami (schematy, 
tablice) (Okoń 1987). Metoda burzy mózgów według to zespołowe 
wytwarzanie pomysłów rozwiązania danego problemu. Jej celem 
jest wynalezienie jak największej liczby pomysłów, często zaskaku-
jących (Okoń 1987). Oprócz ogólnych metod pedagogicznych wyko-
rzystywanych w pracy doradcy zawodowego istnieją te, które stricte 
wiążą się z tą specjalnością pedagogiki, a należą do nich metody  
francuska, duńska, hiszpańska. Metoda edukacyjna zwana metodą 
francuską – według W. Trzeciaka - pomaga określić osobie bezro-
botnej własną sytuację zawodową w kontekście zmieniających się 
potrzeb rynku pracy, a także ustalić plan działania (Sarzyńska 2010). 
E. Filutowicz twierdzi, że dzięki metodzie duńskiej (kurs inspiracji) 
doradca motywuje uczestników w okresie bezrobocia, by byli ak-
tywni i utrzymywali kontakt z rynkiem pracy. Doradca uświadamia 
uczestnikom możliwość działania praw i obowiązków, informuje 
o możliwościach kształcenia, zaleca, by brali odpowiedzialność za 
swoje życie, podkreśla znaczenie gotowości do zmian i podtrzymy-
wania motywacji do uczenia się przez całe życie (Filutowicz 2010). 
Według Filutowicz metoda hiszpańska polega na rozwijaniu indywi-



Ewa Padechowicz-Rugała – Doradca i doradztwo zawodowe...

141

jak życzliwość i doświadczenie, tylko nieliczni badani skarżyli się na 
zarozumiałość, niecierpliwość, nieszczerość ze strony doradcy. Uzy-
skane wyniki badawcze dowodzą, że badani najczęściej stykali się, 
korzystali z porady związanej z uczestnictwem w różnego rodzaju 
kursach. Uważali oni za przydatne szkolenia podnoszące kwalifikację 
oraz poradę dotyczącą napisania CV (szczególnie widoczne w grupie 
badanych z wykształceniem podstawowym). Porada dotyczącą pisa-
nia listu motywacyjnego cieszyła się najmniejszym zainteresowaniem. 
Uzyskane wyniki badawcze dowodzą, że we wszystkich grupach ba-
danych respondenci w największym procencie zetknęli się z metodą 
dyskusji. Jednakże nie wszyscy wskazali tę metodę jako najbardziej 
im odpowiadającą, którą chcieliby, by była stosowana wobec nich. 
W grupie osób z wykształceniem wyższym w większości wskazywali 
oni na pogadankę oraz wykład. Uzyskane wyniki badawcze dowodzą, 
że badani w większym procencie korzystali z poradnictwa indywidu-
alnego. Za zaletę tej metody wymieniali przede wszystkim indywi-
dualne podejście do klienta, możliwość szybszego znalezienia pracy, 
a także to, że omawiane sprawy dotyczą tylko jednej konkretnej 
osoby. Wielu badanych wskazywało także na większą przydatność 
poradnictwa grupowego. Argumentowali to głównie tym, że każdy 
uczestnik ma możliwość wypowiedzenia się oraz może rozmawiać 
z innymi uczestnikami. Podjęte rozważania pozwoliły w dość szerokim 
zakresie zaprezentować specyfikę pracy doradcy zawodowego, choć 
nie wyczerpują problematyki funkcjonowania doradcy zawodowego 
w aspekcie pomocy osobom bezrobotnym.   
 
Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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we współpracy z doradcą. Tabela 10 ilustruje metody pracy dorad-
cy zawodowego, które osoby bezrobotne wskazywały jako te, które 
chcieliby, aby były stosowane we współpracy z doradcą.

Tabela 10. Metody pracy doradcy zawodowego wskazywane jako te, 
które osoby bezrobotne chciałyby, by były stosowane wobec nich według 
wykształcenia

Metody
 pracy doradcy 
zawodowego

Wykształcenie

Ra
ze

m

%Podstawowe Średnie Zawodowe Wyższe

N % N % N % N %

  wykład 5 4.4 6 5.3 7 6.2 0 0.0 18 15.9

  pogadanka 2 1.8 6 5.3 3 2.7 10 8.8 21 18.6

  dyskusja 10 8.8 40 35.4 19 16.8 8 7.1 77 68.1

  metoda 
sytuacyjna 1 0.9 3 2.7 6 5.3 5 4.4 15 13.3

  metoda 
problemowa 0 0.0 1 0.9 3 2.7 1 0.9 5 4.4

  inne 0 0.0 1 0.9 0 0.0 1 0.9 2 1.8

  brak 
odpowiedzi 5 4.4 3 2.7 4 3.5 1 0.9 13 11.5

(badani mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź)

Źródło: badania własne. 

Jak wynika z zestawionych danych (tabela 10), metodą pracy 
doradcy zawodowego wskazywaną jako tę, którą osoby bezrobotne 
chciałyby, by były stosowane wobec nich, jest dyskusja (68,1% wszyst-
kich badanych). Tylko grupa osób z wykształceniem wyższym częściej 
niż dyskusję wybierała pogadankę (8,8%). Ponadto żaden z badanych 
w tej grupie nie typował wykładu jako najlepszej metody. Jeden 
respondent w tej grupie wskazał na inną metodę – kurs inspiracji. 
Wśród osób z wykształceniem podstawowym stosunkowo dużym za-
interesowaniem cieszył się wykład (4,4%). W grupie osób z wykształ-
ceniem średnim równie często wybierany był zarówno wykład, jak 
i pogadanka (po 5,3%). Jedna osoba wskazała także na kurs inspiracji 
(0,9%). Badani z wykształceniem zawodowym dość często typowali 
wykład (6,2%) i metodę sytuacyjną (5,3%). Najrzadziej wybieraną me-
todą wśród wszystkich zestawionych grup była metoda problemowa 
oraz inne metody (odpowiednio 4,4% i 1,8% wszystkich badanych). 
Na przykład pośród badanych z wykształceniem podstawowym żaden 
badany nie preferował tych metod.

Podsumowanie 

Badania nad doradcą zawodowym i usługami doradczymi, jakie 
świadczy, współpracując z osobami bezrobotnymi, są zarówno intere-
sujące, jak i potrzebne. Z analizy badań płynie wartość pedagogiczna. 
Dzięki poznaniu działalności doradców zawodowych można podej-
mować odpowiednie kroki, które zmierzają do skuteczniejszego prze-
ciwdziałania bezrobociu. Przede wszystkim dzięki współpracy osoby 
bezrobotnej z doradcą zmienia ona swoje postawy wobec własnego 
rozwoju zawodowego i staje się bardziej aktywna; zmierza do podję-
cia zatrudnia. Uzyskane wyniki badawcze dowodzą, że zdiagnozowany 
w badaniach obraz doradcy zawodowego w percepcji osób bezro-
botnych pokazuje, że dominują w nim przede wszystkim cechy, takie 
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W Rzeszowie kolejny raz spotkali się specjaliści z branży public 
relations. Tematem przewodnim Kongresu Profesjonalistów PR 
2017 roku był „Kryzys i media”. Konferencja odbyła się w dniach 
20-21 kwietnia 2017 roku w Centrum Kongresowym Hotelu Rze-
szów. 

W Kongresie Profesjonalistów Public Relations co roku biorą 
udział osoby z branży PR, które podczas dwudniowego spotkania 
mają okazję wysłuchać merytorycznych prelekcji, przystąpić do 
udziału w warsztatach praktycznych, a także nawiązać długotrwałe 
relacje biznesowe.

Podstawą zarządzania jakąkolwiek organizacją jest świado-
mość możliwości wystąpienia kryzysu. Nie istnieje jedna, skuteczna 
metoda eliminacji zagrożeń, ale można opracować kompleksową 
strategię rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Najważniejsze, żeby 
działać szybko.

– Trzeba pamiętać, że każdy kryzys może być szansą. Dzięki od-
powiednio szybkiej i właściwej reakcji możemy nie tylko zażegnać 
problemy, ale także zyskać wizerunkowo. Nie wolno chować głowy 

w piasek. Kluczem jednak jest przygotowanie. Jeśli opracujemy pro-
cedury pozwalające na unikanie błędów, to tym samym ograniczamy 
ryzyko. Ponadto podczas sytuacji kryzysowej bezwzględnie trzeba 
przestrzegać zasady prawdy oraz otwartości wobec mediów – mówi 
dr hab. Dariusz Tworzydło, Prezes Zarządu agencji Exacto.

Podobnie jak w medycynie, tak i w sytuacjach kryzysowych, 
lepiej jest zapobiegać niż leczyć. W 90 procentach przypadków sytu-
acji kryzysowych zdecydowanie zbyt późno przystąpiono do reago-
wania, a wielu problemów można byłoby uniknąć, gdyby wcześniej 
się do nich przygotowano. Im większa marka, a także im bardziej 
ryzykowne usługi świadczy, tym większe zagrożenie wystąpienia 
sytuacji kryzysowej. Kolejnym czynnikiem, który sprzyja zagroże-
niom, jest szerokie grono odbiorców oraz komunikacja z odbiorcami 
w Internecie, ponieważ zdecydowana większość kryzysów powstaje 
w sieci. Należy pamiętać, że regularna analiza artykułów w prasie 
i publikacji w mediach społecznościowych może nam dać przewagę 
w postaci czasu, który w dobie kryzysu jest szczególnie cenny. Mię-
dzy innymi dlatego monitoring mediów jest jednym z elementów, 
który należy bezwzględnie wykorzystywać przy opracowywaniu stra-
tegii przeciwdziałania kryzysom.

W czasie tegorocznego Kongresu można było poznać sposoby 
zarządzania kryzysem, a także komunikacją z mediami oraz oto-
czeniem okołobiznesowym. Pierwszy dzień spotkania tradycyjnie 
rozpoczął się od subiektywnego rankingu trendów PR w minionym 
roku, przygotowanego przez Adama Łaszyna. Prezes zarządu Alert 
Media Communications podkreślił, że jego zdaniem ten rok upły-
nął pod hasłem fake news. O #KryzysachZjadanychNaŚniadanie, 
czyli prostym sposobie na sukces w sieci opowiedział Sebastian 
Bykowski – Wiceprezes Zarządu Press-Service Monitoring Mediów. 
Magdalena Szulc – Rzecznik Prasowy oraz Kierownik Komunikacji 
Uber Polska omówiła techniki radzenia sobie z negatywna prasą. 
O odwadze w komunikacji kryzysowej mówiła Małgorzata Wiśniew-
ska z Telewizji Polskiej, a o tym, co warto mieć, gdy trafi się kryzys 
w komunikacji wewnętrznej, opowiedział Igor Żytka, Koordynator 
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ds. komunikacji wewnętrznej Provident Polska. Tego dnia mieliśmy 
także okazję gościć czterokrotnego mistrza olimpijskiego – Roberta 
Korzeniowskiego, który opowiadał o relacjach z mediami w sporcie 
wyczynowym. 

W drugi dzień kongresu o kryzysach opowiadali m.in.: Mag-
dalena Grochala – Wspólnik/PR Manager Symetria PR, Łukasz Ma-
jewski – PR & Marketing Manager VML Poland, którzy opowiedzieli 
o budowaniu dobrych relacji z mediami. Szymon Sikorski – Prezes 
Zarządu Publicon podzielił się sposobami rozwiązywania sporów. 
Ważnym punktem dnia była debata oksfordzka nt. badania wpły-

wu i tego czy stanowi ono szansę czy wyzwanie. Ostatnim blokiem 
kończącym Kongres PR 2017 były warsztaty poprowadzone przez 
ekspertów z Orange Polska oraz Press-Service Monitoring Mediów.

 Organizatorami Kongresu Profesjonalistów Public Relations są 
Newsline sp. z o.o. oraz Ideo sp. z o.o. Nasze czasopismo – jak co 
roku – objęło kongres patronatem medialnym. 

Monika Kościów, 
Fundacja Managerska CREATIVE 
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