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WSTĘP
Monografia pt. Nowe konteksty w nauce XXI wieku prezentuje analizy i badania autorów
reprezentujących ośrodki akademickie z różnych regionów Polski (m.in. Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie, Politechnika Warszawska, Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Opolski oraz
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach).
Monografia zawiera 16 rozdziałów naukowych i stanowi szerokie forum dyskusyjne
skupione wokół problematyki zdrowia (np. poczucie koherencji wśród ratowników
medycznych; zastosowanie telemedycyny w różnych specjalizacjach medycznych; optymalny
model opieki długoterminowej po udarze mózgu), edukacji (np. nieme dzieciństwo
w cyfrowym świecie; wyzwania dla edukacji w kontekście kształcenia pokolenia igen),
marketingu (np. marketing w dobie ery cyfrowej; rola influencer marketingu w kształtowaniu
wizerunku przedsiębiorstwa) oraz ekonomii (np. analiza podatku VAT w Polsce i innych
krajach Unii Europejskiej; źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw).
Książka przeznaczona jest dla menedżerów, nauczycieli, praktyków oraz wszystkich
osób zainteresowanych omawianą tematyką.
Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do powstania monografii, życzymy
czytelnikom interesującej lektury, mając jednocześnie nadzieję, iż wzbogaci ona wiedzę na
temat zagadnień w niej zaprezentowanych.

Dr Artur Boruch
Dr Anna Krzysztofek
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Łukasz Antos1
ANALIZA PODATKU VAT W POLSCE
I KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
Streszczenie: Harmonizacja przepisów wspólnoty europejskiej wymaga od krajów członkowskich dokonania
ujednolicenia wewnętrznych przepisów prawnych obowiązujących w poszczególnych krajach członkowskich.
Przeprowadzenie takiej harmonizacji ma na celu ujednolicenie przepisów oraz zacieśnianie procesu integracji
gospodarczej. Podstawa prawna podatku VAT w RP jest Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów
i usług tj. Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zmian.; dalej u.p.t.u. Natomiast podstawą prawną do harmonizacji
podatku VAT w państwach członkowskich UE obecnie jest dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada
2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (D.U.UE L 347 z 11.12.2006 r., s. 1 ze zmian.)
Słowa kluczowe: Podatek VAT, stawki podatku, harmonizacja.

Wprowadzenie
Podatek VAT w granicach Unii Europejskiej podlega ciągłym zmianom, których celem jest
harmonizacja podatku VAT. Podatek ten w znaczącym stopniu kształtuje cenę zarówno
produktu lub usługi. Celem tej pracy jest przybliżenie tematyki podatku VAT, której
zrozumienie pozwoli na swobodne poruszanie się w gąszczu zmieniających się przepisów.
Metodą badawczą jest metoda analizy, studia literatury.
Cel harmonizacji podatków w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Harmonizacja podatków (taxharmonization) jest procesem, w wyniku którego systemy
podatkowe poszczególnych państw członkowskich UE podlegają ujednoliceniu. Celem tego
procesu jest doprowadzenie do takiego stanu, aby kwestie podatkowe poszczególnych państw
nie wpływały na przepływ towarów, usług oraz czynników produkcji między nimi.
Harmonizacja niezbędna jest wówczas, gdy różnice w systemach podatkowych
poszczególnych krajów powodują, że decyzje podejmowane przez jeden bądź kilka z nich niosą
skutki także dla innych. Harmonizacja podatków jest niezbędnym elementem procesu integracji
gospodarczej, przy czym jej stopień uzależniony jest od stanu zaawansowania integracji.
Zasadą jest, że im wyższy stopień integracji, tym powiązanie gospodarek jest ściślejsze,
a harmonizacja podatków powinna być bardziej zaawansowana. Stąd często można spotkać się
z poglądem, że harmonizację podatków usytuować należy między koordynacją a ich
całkowitym ujednoliceniem. Koordynacja podatków stanowi najniższy stopień harmonizacji
i obejmuje konsultacje między krajami członkowskimi Unii oraz luźne porozumienia w sprawie
kształtowania podstawy opodatkowania lub stawek podatkowych2 .
Analiza podatku VAT w Polsce i krajach Unii Europejskiej
Przeprowadzana harmonizacja stawek podatkowych w ramach wspólnoty Unii Europejskiej ma
na celu ujednolicenie stawek podatkowych poprzez likwidacje różnic pomiędzy
poszczególnymi państwami członkowskimi. Podatek VAT jest podatkiem szczególnym, który
w znaczący sposób wpływa na cenę produktu lub usługi. Zawarcie podatku VAT w cenie
1
2

Dr, asystent na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
K. Czajkowska, Harmonizacja podatków w Unii Europejskiej, www.biznespartner.pl [dostęp dnia 24.09.2015].
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produktu bądź usługi w znacznym stopniu oddziałuje na popyt zarówno konsumpcyjny jak
i inwestycyjny, jak również na wielkość oferowanych do sprzedaży dóbr lub usług3.
Podatek od towarów i usług nazywany również podatkiem od wartości dodanej VAT
– value added tax. Podatek ten zaliczany jest do podatków zharmonizowanych w Unii
Europejskiej, którego podstawę harmonizacji stanowi art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej. Obecnie zakres ten reguluje dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada
2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Dz.U.UE L 347
z 11.12.2006 r., s. 1 ze zmian4.
W Polsce podatek ten został wprowadzony w 1993 r. ustawą z dnia 8 stycznia 1993 r.
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zmian.
Obecnie obowiązek podatkowy w tym podatku wynika z ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarów i usług tj. Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zmian.; dalej uptu.
Ustawa reguluje między innymi: zakres opodatkowania, miejsce opodatkowania, obowiązek
podatkowy, podstawę opodatkowania, wysokość opodatkowania w tym stawki podatkowe
obowiązujące na terenie RP przypisane konkretnym produktom. W niniejszej ustawie
znajdziemy również niezbędne informacje na dotyczące dokumentacji podatku VAT, jego
wyliczenia oraz odpowiedzialności podatkowej nabywczy.
Tabela 1 zawiera wykaz stawek podatku VAT w poszczególnych krajach członkowskich
UE. Podstawowa stawka podatku VAT posiada charter procentowy.
Tabela 1. Stawki podatku VAT w państwach członkowskich UE w roku 2015
Państwo
Wielka
Brytania
Austria
Belgia
Bułgaria
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Malta
Niemcy

Podstawowa stawka VAT

Obniżona stawka VAT

Ostatnia zmiana

20%

5%, 0%

4/01/2011

20%
21%
20%
19%
21%
25%
20%
24%
20%
23%
21%
21%
23%
21%
21%
17%
18%
19%

10%
12%, 6%
9%
9%, 5%
15%, 10%
9%
14%, 10%
10%, 5,5%, 2,1%
13%, 6.5%
10%, 4%
6%
13.5%, 9%, 4.8%, 0%
9%, 5%
12%
14%, 8%, 3%
5%, 7%, 0%
7%

1/01/1995
1/01/2000
1/04/2011
13/012014
1/01/2015
1/01/1992
1/01/2009
1/01/2013
1/01/2014
20/07/2015
1/09/2012
1/10/2012
1/01/2012
1/09/2009
1/07/2012
1/01/2015
1/01/2011
1/01/2007

R. Rosiński, Polski system podatkowy poszukiwanie optymalnych rozwiązań, Difin, Warszawa 2002, s. 73.
4 Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości
dodanej (D.U.UE L 347 z 11.12.2006 r., s. 1 ze zmian.).
3
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Państwo
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Włochy
Chorwacja

Podstawowa stawka VAT
23%
23%
24%
20%
22%
25%
27%
22%
25%

Obniżona stawka VAT
8%, 5%
13%, 6%
9%, 5%
10%
9.5%
12%, 6%
18% , 5%
10%, 4%
5%, 13%

Ostatnia zmiana
1/01/2011
1/01/2011
1/07/2010
1/01/2011
1/07/2013
1/01/1996
1/01/2012
1/10/2013
1/01/2014

Źródło: opracowanie na podstawie publikacji Komisji Europejskiej VAT Rates Applied in the Member States of
the European Community, stan na 1 września 2015 roku.

Najwyższe podstawowe stawki podatku VAT obowiązują w 5 krajach członkowskich
Unii Europejskiej, najwyższa bo 27% stawka VAT obowiązuje na Węgrzech, w Danii i Szwecji
jest to 25%. Natomiast stawka 24% obowiązuje w Rumuni i Finlandii. Stosunkowo wysokie
podstawowe stawki podatku VAT obowiązują w Wielkiej Brytanii, Austrii, Estonii, Słowacji
jest to 20%. Na terytorium Czech, Hiszpanii, Holandii Litwy i Łotwy obowiązuje 21% stawka
podstawowa. 22% stawka VAT ma zastosowanie w Słowenii i Włoszech, natomiast Portugalia,
Polska, Grecja stosują 23% stawkę VAT. Najniższe podstawowe stawki podatku VAT
obowiązują tylko w czterech państwach członkowskich, w których wynoszą odpowiednio,
Luksemburg 17%, Malta 18%, Cypr i Niemcy 18%. Warto również zwrócić uwagę, na Danię
która stosuje jednolitą stawkę podatku VAT na wszystkie produkty i usługi. Jedynym krajem
członkowskim Unii Europejskiej który stosuje jednolitą stawkę podatku VAT jest Dania.
Obowiązuje tam od 1992 roku 25% stawka podatku VAT. Średnia wartość podstawowej stawki
VAT dla UE wynosi 21,60%. Kraje członkowskie stosują również stawki zredukowane na
wybrane produkty, stosowane są one dla produktów spożywczych, żywności, produktów
rolnych, transportu publicznego, lekarstw, pomocy dydaktycznych i naukowych, których
szczegółowe informacje zostały przedstawione w tabeli 2.
Tabela 2. Obniżone stawki podatku VAT na wybrane produkty i usługi w państwach
członkowskich UE
Państwo
Wielka Brytania
Austria
Belgia

Cypr

Czechy

Towary i usługi
5% produkty dla dzieci, niektóre energooszczędne materiały.
0%: produkty spożywcze, książki, lekarstwa, transport osób, prasa
10% podstawowe produkty spożywcze, książki, lekarstwa, transport osób,
prasa, bilety na imprezy kulturalne i rozrywkowe, usługi noclegowe
12% żywność,
6%: podstawowe produkty spożywcze, woda, lekarstwa, wyroby medyczne,
książki, prasa, bilety na imprezy kulturalne i sportowe, usługi noclegowe
9% usługi noclegowe,
5% podstawowe produkty spożywcze, książki, lekarstwa, wyroby medyczne,
transport osób, prasa, bilety na imprezy kulturalne i sportowe
15%: podstawowe produkty spożywcze, wyroby medyczne, transport osób,
prasa, bilety na imprezy kulturalne, usługi noclegowe
10%: lekarstwa, książki
9
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Dania
Estonia
Finlandia

Francja

Grecja
Hiszpania

Holandia
Chorwacja

Irlandia

Litwa
Łotwa
Luksemburg

Malta

Niemcy

Polska

Portugalia

Rumunia

9% książki, wyroby medyczne i farmaceutyczne, usługi noclegowe
14% podstawowe produkty spożywcze,
10%: książki, wyroby medyczne i farmaceutyczne, bilety na imprezy
kulturalne i sportowe, usługi noclegowe
10% książki, lekarstwa, transport osób, bilety na imprezy kulturalne i
sportowe, usługi zakwaterowania,
5,5%: lekarstwa, wyroby medyczne, podstawowe produkty spożywcze
2,1% prasa, lekarstwa
13% żywność, lekarstwa, wyroby medyczne, bilety na imprezy kulturalne i
sportowe. 6,5% książki, prasa, usługi noclegowe
10% lekarstwa, wyroby medyczne, transport osób, bilety na imprezy
kulturalne, sportowe i rozrywkowe.
4%: podstawowe produkty spożywcze, prasa
6% produkty spożywcze, książki, lekarstwa, wyroby medyczne, transport
osób, bilety na imprezy kulturalne i rozrywkowe, usługi zakwaterowania
13%: usługi turystyczne, prasa,
0%: podstawowe produkty spożywcze, lekarstwa i wyroby medyczne,
edukacja
13,5%: lekarstwa i wyroby medyczne
9%: gazety, wydarzenia kulturalne i sportowe, usługi noclegowe 4,8%:
żywność
0% produkty spożywcze: kawa, herbata, mleko, chleb; książki, odzież i
obuwie dziecięce, nasiona warzyw i owoców, pasze dla zwierząt, wyroby
medyczne dla osób niepełnosprawnych
9%: książki,
5%: lekarstwa i materiały medyczne
12%: książki, wyroby farmaceutyczne i medyczne, prasa, usługi noclegowe
8% gaz, energia elektryczna, drewno opałowe,
3%: podstawowe produkty spożywcze, książki, lekarstwa, wyroby medyczne,
transport, prasa, bilety na imprezy kulturalne i sportowe, usługi noclegowe
7%: usługi noclegowe,
5%: książki, lekarstwa, wyroby medyczne, prasa, bilety na imprezy
kulturalne.
0%: podstawowe produkty spożywcze i lekarstwa
7% podstawowe produkty spożywcze, książki, lekarstwa, wyroby medyczne,
transport osób, prasa, bilety na wydarzenia kulturalne i rozrywkowe, usługi
noclegowe
8% lekarstwa, wyroby medyczne, transport osób, prasa, usługi noclegowe,
usługi restauracyjne, bilety na imprezy kulturalne, sportowe i rozrywkowe.
5%: żywność i napoje bezalkoholowe
13% produkty spożywcze, produkty dla rolnictwa
6%: podstawowe produkty spożywcze, książki, lekarstwa i wyroby
medyczne, prasa, usługi noclegowe, transport
9% książki, lekarstwa i wyroby medyczne, prasa, bilety na imprezy
kulturalne, usługi zakwaterowania

10
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Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Włochy

10% książki, produkty spożywcze, wyroby medyczne i farmaceutyczne,
bilety na imprezy kulturalne i rozrywkowe
9,5% produkty spożywcze, książki, lekarstwa i wyroby medyczne, prasa,
bilety na imprezy kulturalne, usługi noclegowe
12%: podstawowe produkty spożywcze, 6%: książki
18% produkty spożywcze, usługi zakwaterowania,
5%: książki, lekarstwa, wyroby medyczne
10% lekarstwa, materiały medyczne, transport osób, bilety na imprezy
kulturalne, usługi zakwaterowania,
4%: produkty spożywcze, książki

Źródło: Opracowanie na podstawie publikacji Komisji Europejskiej VAT Rates Applied in the Member States
of the European Community, stan na 1 września 2015 roku.

Podczas analizy podatku VAT w Polsce i krajach członkowskich UE uwagę należy
zwrócić na częstotliwość zmian stawek podatku VAT w poszczególnych krajach
członkowskich Unii Europejskiej. Z danych, które zawiera wykres 1 opracowany na podstawie
raportu opublikowanego przez komisję europejską „VAT Rates Applied in the Member States
of the European Union” można wskazać Francję, Irlandię, Włochy jako kraje które najczęściej
dokonywały zmian w podatku VAT. Natomiast Niemcy, Luksemburg, Dania, w ponad
40 letnim okresie dokonywały najmniej zmian. Należy też wymienić Polskę, Słowenię, Maltę,
Estonię, Bułgarię jako kraje, które również dokonywały najmniejszej ilości zmian w podatku
VAT w 20 letnim okresie jego obowiązywania.
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Wykres 1 Ewolucja zmian stawek podatku VAT w krajach członkowskich UE
Wielka Brytania
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji Komisji Europejskiej VAT Rates Applied in the Member
States of the European Community, stan na 1 września 2015 rok.
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Wnioski
Harmonizacja przepisów Unii Europejskiej oraz zmieniająca się sytuacja gospodarcza wymaga
od państw członkowskich dokonywania zmian w obowiązujących przepisach tak by w
przyszłości była możliwość stworzenia jednolitego systemu podatku VAT Unii Europejskiej w
taki sposób, aby jego funkcjonowanie było zgodne z główną ideą, dla której Wspólnota została
powołana do życia.
Bibliografia
1. Czajkowska, K., Harmonizacja podatków w Unii Europejskiej, www.biznespartner.pl
[dostęp dnia 24.09.2015]
2. Rosiński, R., Polski system podatkowy poszukiwanie optymalnych rozwiązań, Difin,
Warszawa 2002, s.73.
3. VAT Rates Applied in the Member States of the European Community, stan na
1 września 2015 roku
4. http://eur-lex.europa.eu/legal
content/PL/TXT/?qid=1443090947446&uri=URISERV:l31057
5. http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_work
s/rates/vat_rates_en.pdf
6. Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego
systemu podatku od wartości dodanej
7. Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego
systemu podatku od wartości dodanej (D.U.UE L 347 z 11.12.2006 r., s. 1 ze zmian.)

THE ANALYSIS OF VALUE ADDED TAX IN POLAND
AND EUROPEAN UNION COUNTRIES
Summary: The harmonization of the European Community requires member states to make unification of internal
legal provisions in force in individual Member States. Carrying out such harmonization is to unify the rules and to
strengthen the process of economic integration. The legal basis of VAT in Poland is the Act of 11 March 2004.
Tax on goods and services, i.e. OJ to 2011., No. 177, item. 1054 the change.; further u.p.t.u. In contrast, the legal
basis for the harmonization of VAT in the EU Member States currently is Directive 2006/112 / EC of 28 November
2006. On the common system of value added tax (is a very high L 347 of 11.12.2006., P. 1 the changes.)
Keywords: Value added tax, tax rate harmonization.
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Łukasz Antos5
OPODATKOWANIE DOCHODÓW W DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ NA PODSTAWIE KARTY PODATKOWEJ
Streszczenie: Niniejszy artykuł poświęcony został karcie podatkowej będącej najprostszą formą opodatkowania
osiąganych dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Wysokość zobowiązania podatkowego w karcie
podatkowej zostaje ustalona na podstawie decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Karta podatkowa jest wskazana
i zalecana dla podatników nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dla
rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej po raz pierwszy. Uregulowania prawne dotyczące karty
podatkowej zostały zawarte w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dokonując wyboru formy
opodatkowania na zasadach kary podatkowej należy zapoznać się z jej ograniczeniami a w szczególności
prześledzić korzyści i wyłączenia jakie są związane z zastosowaniem tej formy opodatkowania. Zastosowanie
opodatkowania w formie karty podatkowej jest możliwe pod warunkiem, że podatnik złoży wniosek do naczelnika
urzędu skarbowego o wyborze formy opodatkowania.
Słowa kluczowe: Karta podatkowa, podatnik, podatek.

Wprowadzenie
Jedną z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie
podatkowym jest karta podatkowa. Z karty podatkowej mogą skorzystać tylko osoby fizyczne
prowadzące indywidualną działalność gospodarczą lub w formie spółki cywilnej osób
fizycznych. Podatnicy rozliczający się na podstawie karty podatkowej zostali zwolnieni
z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, odprowadzania zaliczek na poczet podatku
dochodowego oraz składania zeznań podatkowych.
Karta podatkowa - czym jest i kiedy można z niej skorzystać
Niezbędnym warunkiem objęcia podatnika prowadzącego działalność gospodarczą
opodatkowaniem w formie karty podatkowej jest dokonanie zgłoszenia do właściwego urzędu
skarbowego w terminie do 20 stycznia bieżącego roku oraz wskazanie w przygotowanym
wniosku rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej zawartej w jednej z kategorii
wskazanych w tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego będącej załącznikiem do
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne. Opodatkowanie na zasadach karty podatkowej mogą wybrać również
podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, spełniając warunek,
iż łączna liczba wspólników oraz zatrudnionych pracowników nie przekracza stanu
zatrudnienia określonego w tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego. Podstawą
prowadzenia karty podatkowej jest otrzymanie decyzji od naczelnika urzędu skarbowego
ustalającej wysokość podatku dochodowego. Jeśli w toku postępowania naczelnik urzędu
skarbowego nie stwierdzi podstawy do stosowania zapisów karty podatkowej, wówczas
podatnik zobligowany jest do opłacania podatku w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych lub na zasadach ogólnych6.

Dr, asystent na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
P. Felis, Podatkowe aspekty źródeł finansowania przedsiębiorstw, [w:] Dylematy kształtowania struktury
kapitału w przedsiębiorstwie, J. Ostaszewski (red.), SGH, Warszawa 2009.
5
6
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Karta podatkowa jako uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej
Z przysługującego podatnikowi prawa do skorzystania z opodatkowania na zasadach kary
podatkowej należy skorzystać składając wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie
karty podatkowej na formularzu PIT 16 w terminie nie późniejszym niż do dnia 20 stycznia
roku podatkowego. Dla podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego
wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem prowadzenia działalności. Prawo do korzystania
z kary podatkowej przysługuje podatnikowi również w latach następnych o ile:
• podatnik nie złoży rezygnacji z zastosowania kary podatkowej,
• podatnik nie utraci prawa do opodatkowania w tej formie.
Składany wniosek do naczelnika urzędu skarbowego musi zawierać informację
z wskazaniem jednego z rodzajów działalności określony w art. 23 ustawy o zpd. Wniosek
o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej z tytułu prowadzonej działalności
należy złożyć urzędu skarbowego właściwego według miejsca położenia zorganizowanego
zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do CEiDG. W przypadku stwierdzenia niedopełnienia
zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania
zorganizowanego zakładu – wniosek należy złożyć według miejsca zamieszkania podatnika lub
siedziby spółki7.
Wysokość odprowadzanego podatku
Wysokość zobowiązania podatkowego w formie karty podatkowej zostaje ustalona na
podstawie stawek miesięcznych lub w granicach tych stawek przy uwzględnieniu wszystkich
okoliczności mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą. Dokonując
zatrudnienia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność usługowo-wytwórczą stawka
podatkowa ulegnie podwyższeniu o współczynnik zmniejszający się wraz ze wzrostem liczby
zatrudnianych pracowników8. Ustalając wysokość zobowiązania podatkowego w formie karty
podatkowej uwzględnia się między innymi następujące czynniki9:
• rodzaj prowadzonej działalności,
• miejsce prowadzonej działalności,
• liczbę zatrudnionych pracowników,
• wiek przedsiębiorcy.
Zasady rozliczania na podstawie karty podatkowej
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej opłacać mogą podatnicy prowadzący
działalność gospodarczą10:
• usługową lub usługowo-wytwórczą,
• usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi
oraz kwiatami z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
P. Felis, Podatkowe aspekty źródeł finansowania przedsiębiorstw, [w:] Dylematy kształtowania struktury
kapitału w przedsiębiorstwie, J. Ostaszewski (red.), SGH, Warszawa 2009.
8
Preferencje podatkowe w Polsce, raport Ministerstwa Finansów, Warszawa 2010.
9
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne, Dz. U. 1998 Nr 144 poz. 930 art. 26.
10
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne, Dz. U. 1998 Nr 144 poz. 930 art. 23.
7
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•

usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi
z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego,
częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi
i motocyklami oraz za wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego
koncesjonowaniem,
• gastronomiczną - jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu
powyżej 1,5%,
• w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,
• w zakresie usług rozrywkowych,
• w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona
sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
• w wolnych zawodach, polegającą, na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia
ludzkiego,
• w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług
weterynaryjnych,
• w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,
• w zakresie usług edukacyjnych11.
Z opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą skorzystać
przedsiębiorcy prowadzący inną pozarolniczą działalność gospodarczą, dokonują wytwórstwa
wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym lub prowadzą działalność gospodarczą poza
granicami kraju. Ustawodawca wykluczył również możliwość prowadzenia przez małżonka
podatnika działalności w tym samym zakresie12.
Prawa i obowiązki podatnika zawarte w zapisach karty podatkowej
Ustawodawca przewidział dla podatników prowadzących działalność opodatkowaną w formie
karty podatkowej zwolnienia z obowiązku13:
• prowadzenia ksiąg,
• składania zeznań podatkowych,
• wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.
Na podatników został nałożony obowiązek wydawania na żądanie klienta rachunku lub faktury,
dokumentującą sprzedaż wyrobu, towaru, lub wykonanie usługi. Podatnicy zobligowani są
również do przechowywania w porządku chronologicznym kopie rachunków i faktur.
Podatnicy korzystający z karty podatkowej w roku poprzedzający bieżący rok podatkowy
zobowiązani są do dania otrzymania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego
opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej w wysokości określonej w roku
poprzednim. Opłacone kwoty podatku dochodowego do dnia otrzymania decyzji ustalającej
wysokość zobowiązania podatkowego zostają zaliczone na poczet podatku wynikającego z
otrzymanej decyzji od naczelnika urzędu skarbowego.
A. Żabiński, Bariery w wykorzystaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przez podmioty prowadzące
działalność gospodarczą, [w:] Finanse przedsiębiorstwa, J. Ostaszewski (red.), SGH, Warszawa 2005.
12
Model podatkowy MSP. Zasady opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw. Analiza, rekomendacje,
Rada Programowa PKPP Lewiatan, Warszawa 2013.
13
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne, Dz. U. 1998 Nr 144 poz. 930 art. 24.
11
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Na podatników prowadzących działalność gospodarczą korzystających z karty
podatkowej nałożony został obowiązek informowania naczelnika urzędu skarbowego14:
• o zmianach, jakie zaszły w stosunku do faktycznego podanego w złożonym wniosku o
zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej,
• o likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej15.
Wnioski
Karta podatkowa jest formą opodatkowania, polegającą na opłacaniu stałej kwoty podatku
niezależnie od wysokości uzyskiwanych dochodów. Karta podatkowa jako forma
opodatkowania jest szczególnie korzystna dla małych jednostek gospodarczych
zatrudniających kilku pracowników lub posiadających zorganizowany zakład w małych
miejscowościach. Wysokość podatku w karcie podatkowej rośnie wraz ze wzrostem
zatrudnienia oraz ze wzrostem wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność
gospodarcza. Opodatkowanie w formie karty zarezerwowane jest dla ściśle określonej grupy
podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz przyznawane jest wyłącznie na
wniosek przedsiębiorcy.
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REVENUE TAXATION IN ECONOMIC ACTIVITY BASED ON A TAX CARD
Summary: This article is devoted to the tax card, which is the simplest form of taxation of income from business
operations. The amount of tax liability in the tax card is determined based on the decision of the head of the tax
office. The tax card is recommended and recommended for taxpayers who have no experience in running a
business and for starting a business for the first time. Legal regulations regarding the tax card were included in the
provisions of the Act of November 20, 1998 on flat-rate income tax on certain revenues generated by natural
persons. When choosing a form of taxation on the basis of a tax penalty, you should become familiar with its
limitations and, in particular, examine the benefits and exclusions associated with the use of this form of taxation.
The use of taxation in the form of a tax card is possible provided that the taxpayer submits an application to the
head of the tax office regarding the choice of taxation form.
Keywords: Tax card, the taxpayer, tax.
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Łukasz Antos16
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I ŚREDNICH
PRZEDSIĘBIORSTW
Streszczenie: We współczesnym świecie, jednostki funkcjonujące w sektorze MSP mają do dyspozycji szeroki
wachlarzem możliwości pozyskania finansowania prowadzonej działalności gospodarczej. Turbulentne otoczenie
oraz stale rosnące wymagania konsumentów wymagają dostosowania dostarczanych produktów lub świadczonych
usług by sprostać tym wyzwaniom. Niezbędne w tym celu stają się nakłady inwestycyjne, pozyskiwane w formie
kapitału wewnętrznego lub zewnętrznego. Wykorzystanie wewnętrznego jak i zewnętrznego finansowania
działalności gospodarczej posiada wady i zalety, jednak umiejętne wykorzystanie tych dwóch źródeł finansowania
pozwoli na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej i dalszy rozwój przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: Kapitał własny, kapitał obcy, leasing, MSP, kapitał wewnętrzny, kapitał zewnętrzny.

Wstęp
Jednostki zaliczane do sektora mikro, małych i średnich są jednym z głównych sektorów
gospodarki, zapewniającym wzrost gospodarczy oraz wzrost poziomu zatrudnienia. Kluczową
barierą dla jednostek z sektora MSP są ograniczenia kapitałowe. Największe trudności
z pozyskaniem kapitału obcego mają osoby rozpoczynające działalność. Celem niniejszego
artykułu jest próba identyfikacji potencjalnych źródeł finasowania działalności jednostek
z sektora MSP możliwych do pozyskania przez te jednostki. Treść publikacji przybliży
problematykę pozyskiwania źródeł finasowania małych i średnich przedsiębiorstw.
Definicja małego przedsiębiorstwa
Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw możemy rozpatrywać w oparciu
o kryteria jakościowe i ilościowe. W kryteriach jakościowych zostaje podkreślona
ekonomiczna i prawna samodzielność właściciela firmy. Kolejną cechą jakościową są również
struktury organizacyjne, charakteryzujące się niewielką liczbą szczebli zarządzania o małej
rozpiętości. Do cech jakościowych charakterystycznych dla tych jest jednostek jest często ich
funkcjonowanie jako przedsiębiorstw rodzinnych. Kryteria ilościowe charakterystyczne dla
przedsiębiorstw z sektora MSP dzięki którym możemy wyodrębnić te przedsiębiorstwa są to17:
➢ Wielkość zatrudnienia,
➢ Wartość majątku,
➢ Wartość obrotu.
Tabela 3. Kryteria podziału przedsiębiorstw
Przedsiębiorstwa
Liczba
pracowników

Mikro
Art. 104 średnio
roczne zatrudnienie
poniżej 10 osób,

Małe
Art. 105 średnio roczne
zatrudnienie poniżej
50 osób,

Średnie
Art. 106 średnio roczne
zatrudnienie poniżej
250 osób,

Dr, asystent na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa źródła finansowania, Wydawnictwo C. H. Beck,
Warszawa 2005, s. 14.
16
17
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Osiągnięte
przychody netto
ze sprzedaży

Wartość majątku
jednostki

Roczny obrót netto
ze sprzedaży
towarów i usług oraz
operacji finansowych
nieprzeradzający
równowartości w zł
2 mln euro
Suma aktywów jego
bilansu
sporządzonego na
koniec roku
obrotowego nie
przekroczyła
równowartości w zł
2 mln euro.

Roczny obrót netto ze
sprzedaży towarów i
usług oraz operacji
finansowych
nieprzeradzający
równowartości w zł
10 mln euro
Suma aktywów jego
bilansu sporządzonego
na koniec roku
obrotowego nie
przekroczyła
równowartości w zł
10 mln euro.

Roczny obrót netto ze
sprzedaży towarów i usług
oraz operacji finansowych
nieprzeradzający
równowartości w zł
50 mln euro
Suma aktywów jego
bilansu sporządzonego na
koniec roku obrotowego nie
przekroczyła
równowartości w zł
43 mln euro

Źródło: Opracowanie własne na podstawie art. 104-106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia
2 lipca 2004 roku.

Na podstawie rozporządzenia nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. Została wprowadzona
do życia gospodarczego definicja małego i średniego przedsiębiorstwa MSP, która weszła w
życie 1 stycznia 2005 r., zgodnie z tym rozporządzeniem wyodrębnia się następujące kategorie
przedsiębiorstw18:
➢ duże przedsiębiorstwo:
zatrudnia powyżej 250 pracowników oraz jego roczny obrót przekracza 50 milionów euro lub
roczna suma bilansowa przekracza 43 milionów euro;
➢ średnie przedsiębiorstwo:
zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro;
➢ małe przedsiębiorstwo:
zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;
➢ mikro przedsiębiorstwo:
zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.
Małe i średnie jednostki gospodarcze możemy zdefiniować za pomocą ich cech
jakościowych oraz ilościowych. Cechy jakościowe to19:
➢ samodzielność ekonomiczna i prawna,
➢ kreacja klimatu społecznego przedsiębiorstwa,
➢ jedność własności zarządzania,
➢ prosta czytelna struktura organizacyjna.
cechy ilościowe:
➢ zatrudnienie,
http://www.mg.gov.pl/node/14952 [dostęp dnia 08.02.2013].
Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarzadzania, H. Zadrora (red.), Wydawnictwo C. H. Beck,
Warszawa 2009, s. 17.
18
19
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➢ obrót.
Cechy wyróżniające małe i średnie przedsiębiorstwa to20:
➢ Działanie na podstawie własnej intuicji właściciela lub wynajętego menedżera,
➢ Relatywnie niski poziom wykształcenia kadry,
➢ Przewaga decyzji operacyjnych,
➢ Częste łączenie funkcji właściciela i menedżera,
➢ Brak dostępu do źródeł finansowania immanentnych dla rynku kapitałowego,
➢ Prowadzenie działalności na małą skalę w przewarzającej części na rynku lokalnym,
➢ Podejmowanie decyzji znaczących dla przedsiębiorstwa przez właściciela
lub menedżera,
➢ Możliwość funkcjonowania bez osobowości prawnej,
➢ Niezależność firmy od innych podmiotów.
Cechy wyróżniające duże jednostki to21:
➢ Możliwość wykorzystania różnych instrumentów rynku kapitałowego,
➢ Przewaga decyzji strategicznych,
➢ Wykorzystanie nowoczesnych metod i technik zarządzania,
➢ Podejmowanie decyzji na podstawie opinii zespołu doradców,
➢ Duży wolumen sprzedaży i zasięg, co najmniej ogólnopolski,
➢ Zarządzanie przez wynajętą kadrę menadżerską,
➢ Wysoki poziom wykształcenia kadry,
➢ Posiadanie osobowości prawnej.
Znaczenie jednostek gospodarczych z sektora MSP dla rozwoju gospodarczego
Przez lata istniało przekonanie, że jednostki działające w sektorze MSP nie odgrywają
znaczącej roli a nawet wysuwano wnioski, że rola ta będzie się z czasem marginalizować.
Większość ekonomistów było przekonanych, że kapitał oraz praca najefektywniej zostaną
wykorzystywane w produkcji na masową skalę. Myślenie to uległo drastycznym zmianom
w drugiej połowie lat 70 ubiegłego wieku. Zmiany te zostały zapoczątkowane w krajach
wysoko rozwiniętych. Zmiany te zostały wywołane w wyniku kryzysu, który przełożył się na22:
➢ wzrost cen i spadek popytu globalnego,
➢ ograniczenie pomocy rządowych dla dużych przedsiębiorstw,
➢ zaostrzenie konkurencji oraz cięcia kosztów.
Zadanie, jakie współcześnie spełniają małe i średnie przedsiębiorstwa na wolnym rynku
przekłada się na stały wzrost ich znaczenia w strukturze polskiej gospodarki. Dziś jednostki
określane jako małe i średnie postrzegane są, jako podstawa współczesnej gospodarki23.
Jedną z podstawowych cech sektora MSP jest jego powszechność, bowiem występuje
wszędzie tam, gdzie pojawiają się sprzyjające warunki do dalszego rozwoju. Do podstawowych
cech tego sektora zalicza się jego elastyczne dostosowanie do zmieniających się potrzeb na

A. Drab-Kurowska, A. Sokół, Małe i Średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku,
CeDeWu, Warszawa 2010, s.19-20.
21
Ibidem.
22
B. Mikołajczyk, M. Krawczyk, Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Warszawa: Difin 2007, s. 9.
23
Ibidem…, s. 10.
20
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rynku przy ponoszeniu niewielkich kosztów w celu przestawienia się na nową, pożądaną
produkcję24.
Kolejną cechą charakterystyczną jednostek z sektora MSP jest to, że jest on
popularyzatorem nowoczesności oraz postępu technicznego. Istotną cechą, która bezpośrednio
oddziałuje na pozycję i rozwój MSP jest rozproszenie w śród lokalnych przedsiębiorców,
co pozwala im na25:
➢ redukcję kosztów transportu,
➢ szybsze zwiększanie lub zmniejszanie produkcji danego wyrobu,
➢ ograniczenie kosztów przechowywania,
➢ indywidualizowanie kontaktów między pracownikami a klientami,
➢ kształtowanie lojalności wobec marki oraz firmy.
Znaczenie przedsiębiorstw działających, jako MSP może być oceniane według różnych
kryteriów, mogą to być zarówno ekonomiczne jak i poza ekonomiczne kryteria. Podstawowe
efekty makroekonomiczne związane z funkcjonowaniem MSP26 prezentuje poniższa tabela.
Tabela 4. Podstawowe efekty makroekonomiczne związane z funkcjonowaniem
przedsiębiorstw sektora MSP
Efekt produkcyjny
Efekt zatrudnienia

Efekt postępu
technicznego
Efekt regionalnej
decentralizacji

Efekt mobilizacji
kapitałów
Efekt ekologiczny

Efekt stabilizacyjny

Efekt
transformacyjny

- mniejsze przedsiębiorstwa dla tej samej wielkości produkcji potrzebują
z reguły mniej kapitału niż duże przedsiębiorstwa,
- koszt utworzenia nowych miejsc pracy w sektorze małych i średnich
przedsiębiorstw jest niższy w porównaniu do większych korporacji. Większa
jest również pewność utrzymania istniejących miejsc pracy, szczególnie
w okresie recesji czy spowolnienie gospodarczego,
- powiązany jest z istotną rolą małych przedsiębiorstw w bezpośrednim
urzeczywistnianiu innowacji i nowości, co jest warunkiem ich
konkurencyjność,
- polega na wspieraniu przez mniejsze przedsiębiorstwa terenów mniej
rozwiniętych. Przedsiębiorstwa działające jako MSP mają charakter lokalny,
są również bardziej elastyczne w wyborze lokalizacji, co jest pomocne
w polityce dekoncentracji,
- dzięki małym i średnim przedsiębiorstwom angażowane są kapitały, które
pozostawałyby niewykorzystywane. Efekt ten sprzyja zwiększaniu kapitału
ogólnogospodarczego,
- wpływ małych i średnich przedsiębiorstw na środowisko naturalne jest
mniej agresywny i zdecentralizowany, co przekłada się na mniejsza
szkodliwość oddziaływania na środowisko,
- powiązany jest z przekonaniem o skutecznym radzeniu sobie przez małe
i średnie przedsiębiorstwa z recesją, kryzysem gospodarczym lub
załamaniem koniunktury,
- powiązany jest z neutralizowaniem przez firmy z sektora MSP
negatywnych skutków reform, wspieraniem nowych wartość, nowych
strategii zachowań rynkowych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie, A. Bielawska, Znaczenie małych firm dla rozwoju regionalnego,
„Ekonomista” 1992, nr 3, s. 463; D. Tłoczyński charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw, „Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstw” 1998, nr 6, s.10; K. Safin, Zarzadzanie małą firmą, Akademia Ekonomiczna we
Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 53-60.
W. Grzywacz, Polityka gospodarcza. Istota i założenia metodyczne, US, Szczecin 1998, s. 258-259.
A. Drab-Kurowska, A. Sokół, Małe i Średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku,
CeDeWu, Warszawa 2010 s. 21.
26
Zarzadzanie małą i średnią firmą w teorii i ćwiczeniach, M. Matejun (red.), Difin, Warszawa 2012, s. 27.
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Najistotniejszą cechą jednostek gospodarczych działających w sektorze mikro
i małych przedsiębiorstw jest możliwość samozatrudnienia, tworzenia nowych miejsc pracy.
Małe i średnie jednostki powstają na lokalnych rynkach, ich siedziby ulokowane są w
większości na obszarach wiejskich, co znajduje odzwierciedlenie powstawaniu nowych miejsc
pracy27.
Źródła finasowania jednostek z sektora MSP
Punktem wyjścia określenia źródła finansowania jednostek z sektora MSP jest kryterium
podziału posiadanych kapitałów, dlatego wyróżniamy następujące określenia posiadanego
kapitału:
➢ Kapitał wewnętrzny,
➢ Kapitał zewnętrzny.
Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje kapitału w przedsiębiorstwie:
➢ Kapitały własne określany jako fundusze własne,
➢ Kapitały obce, czyli zobowiązania przedsiębiorstwa.
Kapitał własny jest odzwierciedleniem sfinansowania działalności przedsiębiorstwa jak
i podwyższenia jego wysokości. Istotną cechą kapitałów własnych jest ich źródło, które może
mieć charakter wewnętrzny jak i zewnętrzny. Natomiast kapitały obce zawsze mają charakter
zewnętrzny w stosunku do przedsiębiorstwa28.
Kapitał własny jest to prawo dawcy kapitału do własności przedsiębiorstwa, uczestniczy
on w podziale zysku jak i pokryciu straty proporcjonalnie do wielkości wniesionego kapitału.
Istotą kapitału obcego jest to, że zostaje on oddany do dyspozycji przedsiębiorstwa na ściśle
określony czas, po którym musi zostać zwrócony. Korzystanie z takiego finasowania związane
jest ponoszeniem kosztu związanego z jego pozyskaniem w postaci odsetek29.
Źródła wewnętrzne finansowania prowadzonej działalności zostają wypracowane przez
samą jednostkę w trakcie jej działalności, natomiast źródła zewnętrzne mają pochodzenie ze
środków wypracowanych przez inne podmioty30.
Podstawowym źródłem finasowania przedsiębiorstw powinien być kapitał własny,
mający charakter wewnętrzny lub zewnętrzny w odniesieniu do przedsiębiorstwa31.
W jednostkach gospodarczych z sektora MSP wypracowany zysk netto uważany jest za
podstawowe źródło finasowania przedsiębiorstwa, zarówno działalności bieżącej
i inwestycyjnej, rozwojowej. Amortyzacja stanowi drugie istotne źródło wewnętrznego
finansowania jednostki wykorzystywane do generowania nadwyżki finansowej.
Inne źródła pozwalające na zwiększenie kapitałów własnych dotyczą przekształceń
w posiadanych aktywach jednostki. Możliwość uzyskania dodatkowych źródeł finansowania
z tego tytułu polega na sprzedaży niewykorzystywanych już składników majątku. Następnym
źródłem kapitału dla przedsiębiorstwa jest przyśpieszenie rotacji posiadanych aktywów
obrotowych. Wkłady własne właścicieli lub udziałowców przeznaczone na podwyższenie
K., Safin, Zarzadzanie małą firmą, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 60.
A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa źródła finansowania, Wydawnictwo C. H. Beck,
Warszawa 2005, s. 25.
29
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, W. Pluta (red.), 2004, s. 171.
30
A. Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007, s. 32.
31
A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa źródła finansowania, Wydawnictwo C. H. Beck,
Warszawa 2005, s. 27.
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traktowane są jako kapitał własny mający charakter zewnętrzny, niewypracowany przez
jednostkę32.
Specyficzną formą pozyskiwania kapitału własnego w sektorze Małych
i średnich przedsiębiorstw są fundusze Venture capital. Ich istotą jest udostępnienie
przedsiębiorstwu nieoprocentowanego kapitału na przykład w fazie poprzedzającej
wprowadzenie nowego produktu na rynek. Efektem końcowym jest wprowadzenie innowacji,
wypełnienie luki rynkowej oraz osiągnięcie satysfakcjonujących dochodów33.
Kapitał obcy traktowany jest jako dodatkowe źródło służące do finasowania
działalności gospodarczej oraz do jej rozwoju. Głównym kryterium podziału kapitału obcego
jest okres jego wymagalności, wówczas otrzymujemy kapitał obcy długoterminowy i kapitał
obcy krótkoterminowy.
Podstawowym źródłem kapitału obcego wykorzystywanego w przedsiębiorstwach
działających w sektorze MSP są kredyty bankowe, długoterminowe jak i krótkoterminowe.
Znaczącym ograniczeniem dla sektora MSP w pozyskaniu takiego źródła finasowania są
zwiększone koszty związane z jego pozyskaniem oraz konieczność spełnienia dodatkowych
warunków dotyczących zabezpieczeń. Szczególnie ważnym źródłem finasowania dla małych
i średnich przedsiębiorstw są fundusze poręczeń, które bardzo ułatwiają dostęp do kredytów
i pożyczek. Fundusze poręczeń są bowiem źródłem pośredniego zaspokojenia potrzeb
kapitałowych. Następnym bardzo popularnym źródłem finasowania jest leasing. Niewątpliwą
zaletą lesingu jest brak zabezpieczeń bowiem w trakcie trwania umowy lesingu właścicielem
przedmiotu lesingu jest lesingodawca34.
Następnym źródłem finasowania przedsiębiorstw z sektora MSP są obligacje. Minusem
obligacji jest ich ograniczona dostępność dla jednostek z sektora MSP. Z tego finansowania
najczęściej korzystają duże firmy o znaczącym potencjale i znanych na rynku35.
Przedsiębiorstwa działające w gospodarcze rynkowej oprócz możliwości wykorzystania
kapitałów długoterminowych częściej korzystają z kapitałów obcych krótkoterminowych.
Pierwszym źródłem bezpłatnego zewnętrznego finasowania pozostają niektóre zobowiązania
bieżące, posiadające charakter płatności regulowanych często zamiennie nazywanych
zobowiązaniami odnawialnymi. Dość często wykorzystuje się również kredyt handlowy
nazywany kredytem kupieckim, który może przyjąć dwojaki charakter, kredyt dostawcy lub
odbiorcy. W pierwszy przypadek ma miejsce wtedy, gdy dostawca udziela odbiorcy
odroczonego terminu płatności za dostarczone towary lub wykonane usługi. Drugi przypadek
ma miejsce, gdy odbiorca dokonuje przedpłaty na konkretne dobra.
Wnioski
Obecna struktura potencjalnych źródeł wykorzystywanych do finasowania prowadzonej
działalności przez przedsiębiorstwa z sektora MSP wskazuje na wiele możliwości pozyskania

A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa źródła finansowania, Wydawnictwo C. H. Beck,
Warszawa 2005, s. 27.
33
A. Kornasiewicz, Venture Capital w krajach rozwiniętych i w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2004,
s. 50.
34
A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa źródła finansowania, Wydawnictwo C. H. Beck
Warszawa 2005, s. 27.
35
J. Gajdka, E. Walińska, Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo FRR, 1998, s. 348.
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funduszy z różnych źródeł. Jednak wymagana w tym celu jest określona wiedza oraz
umiejętności wykorzystania tych źródeł w praktyce.
Bibliografia
1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U. 2004 nr 173
poz. 1807.
2. Bielawska A., Znaczenie małych firm dla rozwoju regionalnego, „Ekonomista” 1992,
nr 3.
3. Drab-Kurowska A., Sokół A., Małe i Średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju
technologii XXI wieku, CeDeWu, Warszawa 2010.
4. Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
5. Zadrora H., Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarzadzania, (red.)
H. Zadrora Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.
6. Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, (red.) W. Pluta, 2004.
7. Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo FRR,
1998.
8. Grzywacz W., Polityka gospodarcza. Istota i założenia metodyczne, US, Szczecin 1998.
9. http://www.mg.gov.pl/node/14952 [dostęp dnia 08.02.2013].
10. Kornasiewicz A., Venture Capital w krajach rozwiniętych i w Polsce, wydawnictwo
CeDeWu Warszawa 2004.
11. Mikołajczyk B., Krawczyk M., Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa
2007.
12. Safin K., Zarzadzanie małą firmą, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław
2003.
13. Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa źródła finansowania,
Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2005.
14. Tłoczyński D., charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw, „Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstw” 1998.
15. Zarzadzanie małą i średnią firmą w teorii i ćwiczeniach, (red.) M. Matejun, Difin,
Warszawa 2012.

SOURCES OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES FINANCING
Summary: In the modern economy, companies operating in the SME sector have a wider range of funding and
business opportunities. Business environment instability and growing consumer demand pushes for new and/or
improved products and services. To meet these challenges, investments are necessary, which, in turn, raises capital,
both internally and externally. Both internal and external funding have advantages and disadvantages, however,
the skillful use of these two funding sources will create a competitive advantage for the company, which can help
with further development of the company in the future.
Keywords: Equity, foreign capital, leasing, SME, internal capital, other capital external.
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Monika Biernacka36
POCZUCIE KOHERENCJI WŚRÓD RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH
Streszczenie: Cel pracy: Celem przeprowadzonych badań było określenie poziomu poczucia koherencji w grupie
ratowników medycznych z uwzględnieniem wybranych zmiennych socjodemograficznych. Materiał i metody:
Badania prospektywne przeprowadzono w losowo wybranych Stacjach Pogotowia Ratowniczego oraz
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. W badaniach wzięło udział 92 ratowników medycznych. Metodą badawczą
był sondaż diagnostyczny a użytym narzędziem badawczym Kwestionariusz Orientacji Życiowej SOC-29
Antonovsky'go. Badania poddano analizie statystycznej za pomocą testu wariancji ANOVA oraz testu t-Studenta.
Wnioski: W grupie ratowników medycznych istnieje istotnie statystycznie wyższe poczucie
zrozumiałości wśród mężczyzn w porównaniu do kobiet. Znamiennie statystycznie wyższe jest ogólne poczucie
koherencji oraz poczucie zaradności w grupie osób z wykształceniem wyższym.
Słowa kluczowe: Poczucie koherencji, SOC, ratownik medyczny, zmienne socjodemograficzne.

Wstęp
Celem niniejszego rozdziału jest przybliżenie pojęcia poczucia koherencji, jako jednego
z elementów modelu salutogenetycznego, wprowadzonego przez Aarona Antonowsky’ego.
W modelu tym zdrowie jest na jednym końcu kontinuum natomiast choroba na drugim. Nie ma
więc dostrzegalnego rozdzielenia zdrowia i choroby. Człowiek w czasie swojego życia bywa
w różnych miejscach kontinuum, od stanu pełnego zdrowia do głębokiej choroby mogącej
zakończyć się śmiercią, ale rzadko bywa w pozycji końcowej. Oznacza to, że człowiek prawie
nigdy nie jest całkiem chory lub zdrowy i w zależności od warunków przesuwa się z jednego
końca na drugi37. Dlatego w modelu salutogenetycznym zdrowie określane jest jako
dynamiczny proces, którego funkcją jest utrzymanie równowagi naruszanej w ciągu całego
życia przez różne sytuacje38.
Aaron Antonowsky przedstawił cztery czynniki, które wpływają na poziom zdrowia:
uogólnione zasoby odpornościowe, stresory, zachowania i styl życia oraz poczucie
koherencji39.
Badania przeprowadzono wśród ratowników medycznych, ponieważ w zawodzie tym
występuje bardzo duże narażenie na stres a co za tym idzie wzrasta prawdopodobieństwo
wystąpienia zespołu wypalenia zawodowego. Jest to spowodowane charakterem pracy,
konfliktami interpersonalnymi, wynagrodzeniem, które nie jest adekwatne do
odpowiedzialności zawodowej40. Czynniki o charakterze psychospołecznym takie jak:
przemoc, agresja, traumatyczne doświadczenia związane z pracą zawodową oraz nadmierne
psychologiczne wymagania w pracy są również coraz większym problemem dotykających
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ratowników medycznych41. Dlatego w tej grupie zawodowej ważny jest poziom poczucia
koherencji, który jeżeli jest na wysokim poziomie pozwala na zachowanie zdrowia.
Część teoretyczna artykułu
Pojęcie poczucia koherencji (SOC) stosowane jest głównie w psychologii zdrowia i opisuje
elementy profilaktyczne dla zachowania zdrowia. Zostało wprowadzone przez Aarona
Antonowsky'ego w roku 1995. Autor zdefiniował poczucie koherencji jako ,,globalną
orientację człowieka, wyrażającą stopień, w jakim człowiek ten ma dominujące, trwałe, choć
dynamiczne poczucie pewności, że:
1) bodźce napływające w ciągu życia ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego mają
charakter ustrukturowany, przewidywalny i wytłumaczalny;
2) dostępne są zasoby, które pozwolą mu sprostać wymaganiom stawianym przez te bodźce;
3) wymaganie te są dla niego wyzwaniem wartym wysiłku i zaangażowania42.
SOC zawiera trzy komponenty nierozdzielnie ze sobą połączone. Są to:
• Zrozumiałość - jest to odbieranie napływających ze środowiska zewnętrznego
i wewnętrznego informacji jako zrozumiałych, uporządkowanych, spójnych i łatwych.
Jeżeli badany ma silne poczucie zrozumiałości, w przyszłości będzie spodziewał się, że
bodźce, z którymi się zetknie będą przewidywalne. Jeżeli jakiś bodziec będzie
zaskoczeniem dla osoby badanej poradzi ona sobie z przyporządkowaniem go do czegoś
lub z jego wyjaśnieniem. Poczucie zrozumiałości jest składnikiem poznawczym43.
• Zaradność, sterowalność - postrzeganie bodźców napływających z zewnątrz jak
i z wnętrza organizmu jako wystarczających do sprostania stawianym jednostce
wymogom. By móc sprostać tymże wymaganiom jednostka musi mieć poczucie,
ze dostępne jej zasoby są wystarczające. Zasoby te nie muszą należeć do człowieka lecz
mogą być one udostępnione z zewnątrz przez kogoś komu dany człowiek ufa: Bóg,
autorytet, sacrum. Jeżeli badany ma wysokie poczucie zaradności, będzie uważał,
że w przypadku wystąpienia niechcianego bodźca sytuacja będzie do zniesienia lub ułoży
się dobrze. Poczucie zaradności jest zmienna poznawczo-instrumentalna44.
• Sensowność - jest to uczucie, że w naszym życiu istnieją sytuacje, w które warto jest się
zaangażować emocjonalnie i poświęcić im swoją energię. Określa motywację danej
osoby do działania. Badany o wysokim poczuciu sensowności traktuje napotkane
trudności i problemy jako wyzwania, którym da radę podołać i warto się z nimi zmierzyć.
Jest to zmienna motywacyjno- emocjonalna45.
Poczucie koherencji jest więc stosunkowo stałą orientacją, określającą konkretny,
emocjonalno- poznawczy, sposób patrzenia na świat, który powinien być przewidywalny oraz
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warty wysiłku i zaangażowania46. Wymienione składniki poczucia koherencji, pozostają
ze sobą w określonych związkach. Zakłada się, że najważniejsze z nich jest poczucie
sensowności, gdyż jego siła wpływa na wzrost lub spadek pozostałych składników.
Gdy poczucie sensowności jest silne, również pozostałe elementy mają tendencję do wzrostu.
Natomiast, gdy poczucie sensowności jest słabe, wtedy wszystkie składniki mają tendencję
spadkową47. Widać wyraźny wpływ poczucia koherencji na funkcjonowanie człowieka
w każdym obszarze jego życia. Według Aarona Antonovskiego im poczucie koherencji jest
wyższe tym większe jest prawdopodobieństwo, że dana jednostka będzie więcej dbała
o zdrowie i jej zachowanie będzie skupione na profilaktyce a nie leczeniu48.
Poczucie koherencji jest postrzegane jako trwała właściwość każdej jednostki, która
osiąga swój właściwy poziom w okresie dojrzałości. Jej poziom kształtują sytuacje
i doświadczenia życiowe wśród których bardzo ważnym momentem jest rozpoczęcie pracy
zawodowej49.
Poczucie koherencji koncentruje się na szeroko pojętych zasobach, które istotnie
wpływają na możliwości efektywnego radzenia sobie danej jednostki w sytuacji stresowej.
Są to uogólnione zasoby odpornościowe tj. wiedza, intelekt oraz czynniki związane
z tożsamością50.
Badania w zakresie poczucia koherencji
Aby móc zmierzyć poczucie koherencji należy posłużyć się Kwestionariuszem Orientacji
Życiowej SOC-29, który stworzył Aaron Antonowsky. Kwestionariusz składa się z 29 pytań
które można podzielić na trzy skale określające czynniki składowe poczucia koherencji
tj.: poczucie zrozumiałości, poczucie zaradności i poczucie sensowności. Osoba badana ma za
zadanie określić swoje odczucia na podane stwierdzenie w siedmiostopniowej skali. Te pytania
i twierdzenia uwzględniają szereg zmiennych tj.: modalność, źródło, wymogi i czas
działającego bodźca51.
Poczucie koherencji jest badane w związku ze wzrostem zainteresowania jakością życia
i stylami radzenia sobie w różnych sytuacjach w ciągu całego życia. Można odnaleźć wiele
badań w grupie osób narażonych na choroby i utratę zdrowia. U takich osób występuje wiele
różnych emocji w tym gniew, strach, poczucie bezradności i beznadziei. W przypadku osób
chorych na nowotwory, gdzie choroba jest traktowana jako przełom w życiu człowieka , który
w dużym stopniu wpływa na jego funkcjonowanie, poziom SOC jest niższy w zestawieniu
z innymi grupami badanych52.
Uważa się, że poczucie koherencji jest istotną zmienną związaną z pracą zawodową
i może mieć istotny wpływ na negatywne skutki związane z poziomem doświadczanego stresu.
Jeżeli dany człowiek ma wysokie poczucie koherencji jest zmobilizowany do aktywności, która
D. Rębak, S. Głuszek, Poczucie koherencji jako… 103-107.
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uruchamia zasoby jak również schematy poznawcze i kompetencje co umożliwia ograniczenie
działania stresorów lub sprawia, że stresory te są odbierane jako pozytywne bodźce, które
motywują do działania53. Jest wiele prac, w których autorzy kierują swoją uwagę na kwestię
wypalenia zawodowego w grupie zawodów medycznych54.
Pielęgnowanie i leczenie są to czynności, przy wykonywaniu których działa stres
psychiczny. Dzieje się tak, dlatego że na osobę pracującą w zawodzie medycznym oddziałuje
konieczność ciągłej konfrontacji z problemami oraz widok cierpienia przeżywanego przez
pacjentów55. Dlatego poczucie koherencji jest często badane w tej grupie wśród
m.in. ratowników medycznych56, pielęgniarek 57, położnych58 oraz lekarzy59.
Część badawcza artykułu
Metody badawcze
Cel pracy
Celem badań było określenie poziomu poczucia koherencji wśród ratowników
medycznych przy uwzględnieniu wieku, płci, stażu pracy, wykształcenia, miejsca
zamieszkania, stanu cywilnego.
Hipotezy badawcze
1. Wiek nie wpływa na poczucie koherencji wśród ratowników medycznych.
2. Poczucie koherencji nie jest zależne od płci.
3. Im wyższe wykształcenie tym większe poczucie koherencji.
4. Istnieje różnica w poczuciu koherencji między osobami zamieszkałymi w mieście
a mieszkańcami wsi.
5. Im dłuższy staż pracy wśród ratowników medycznych tym większe poczucie koherencji.
6. Stan cywilny wpływa na poczucie koherencji.
Metody
Badania prospektywne przeprowadzono w losowo wybranych Stacjach Pogotowia
Ratowniczego w Krakowie i Kielcach oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Krakowie.
W badaniach uczestniczyło 92 ratowników medycznych
Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny. Badania przeprowadzono za pomocą
techniki ankietowania. Użytym narzędziem badawczym był Kwestionariusz Orientacji
Życiowej SOC-29 Antonovsky'go [6,24,25]. Udział w badaniu był anonimowy, dobrowolny
i losowy. Na potrzeby badania stworzono kwestionariusz zawierający wybrane zmienne socjodemograficzne tj. płeć, wiek, staż pracy, wykształcenie, miejsce zamieszkania, stan cywilny.
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Zebrane dane zostały poddane analizie statystycznej za pomocą testu t-Studenta dla
porównania danych w dwóch grupach niezależnych oraz analizie wariancji ANOVA dla
porównania większej ilości grup. Przy wyniku statystycznym F>1 wykonano dodatkowe testypost hoc Tukeya. Za poziom istotności statystycznej przyjęto p< 0.05.
Analiza danych i wyniki
Wśród 92 badanych poczucie koherencji wynosiło 131,28. Wynik minimalny był równy 96,
natomiast największy 165. Poczucie zaradności osiągnęło średnią wartość 45,54, przy
najniższej wartości 21 a najwyższej 58, poczucie zaradności było równe średnio 45,98,
najniższy i najwyższy wynik to odpowiednio: 32 i 59, natomiast poczucie sensowności
wynosiło średnio 39,76, najmniej 26, najwięcej 52. Wyniki przedstawia tabela II.
Tabela I. Wartości ogólnego poczucia koherencji i jego składowych w grupie
92 ratowników medycznych
SOC

M

Min

Max

Ogólne poczucie koherencji

131.283

96

165

Poczucie zrozumiałości

45.543

21

58

Poczucie zaradności

45.978

32

59

Poczucie sensowności

39.761

26

52

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
M- średni wynik
min/max- najmniejszy i największy wynik

Mężczyźni w badanej grupie osiągnęli wyższy wynik zarówno w obszarze ogólnego
poczucia koherencji jak i poczucia zrozumiałości i zaradności. Kobiety wypadły lepiej biorąc
pod uwagę poczucie sensowności. Wyniki uzyskane za pomocą testu t-Studenta wskazują na
istotnie statystycznie wyższe poczucie zrozumiałości wśród mężczyzn w porównaniu do kobiet
(p=0,014). Natomiast płeć nie różnicuje ogólnego poczucia koherencji oraz poczucia
zaradności i poczucia sensowności. Wyniki przedstawia tabela nr III.
Tabela II. Porównanie średnich wyników poczucia koherencji i jej składowych wśród
mężczyzn i kobiet z grupy ratowników medycznych na podstawie wyników testu t
Mężczyźni

Kobiety
SOC
Ogólne poczucie
koherencji
Poczucie
zrozumiałości

t

p

165

-0.759

> 0,05

58

-2.275

< 0,05

M

Min

Max

M

Min

Max

128.27

97

158

132.74

96

42

30

52

47.26

21

33
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Poczucie
zaradności

45.87

34

59

46.03

32

58

-0.068

> 0,05

Poczucie
sensowności

40.40

26

51

39.45

29

52

0.415

> 0,05

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
M- średni wynik
min/max- najmniejszy i największy wynik
p,t - wynik testu t-Studenta

Najwyższy poziom poczucia koherencji osiągnęły osoby w grupie wiekowej 41-50 lat.
Najniższy wynik poczucia koherencji jaki i każdej ze składowych osiągnęły osoby powyżej
50 r.ż. Szczegółowe wyniki przedstawia tabela IV.
Tabela III. Porównanie średnich wyników poczucia koherencji i jej składowych ze
względu na wiek w grupie ratowników medycznych na podstawie analizy statystycznej
testu ANOVA
< 30 r.ż

31-40 r.ż

41-50 r.ż

>50r.ż

M

M

M

M

Ogólny poziom
poczucia koherencji

133,12

131,29

133,2

127,2

> 0,05

Poczucie
zrozumiałości

44,53

46

45,6

43,2

> 0,05

46

46,07

47,6

45

> 0,05

40,59

39,21

40

39

> 0,05

Wiek
SOC

Poczucie zaradności
Poczucie
sensowności

p

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
M- średni wynik

Otrzymane wyniki z poszczególnych grup poddano analizie, która wykazała, że między
grupami nie ma istotnych różnic. Odstąpiono od wykonania testów post-hoc. Z dokonanej
analizy statystycznej wynika, że wiek pozostaje bez wpływu na poczucie koherencji i jej
składowe tzn. poczucie zrozumiałości, zaradności, sensowności.
Osoby z wykształceniem wyższym osiągnęły wyższy wynik niż osoby
z wykształceniem policealnym zarówno w ogólnym poziomie koherencji jaki w każdej
z poszczególnych składowych. Po wykonaniu analizy statystycznej stwierdzono znamiennie
wyższe ogólne poczucie koherencji (p= 0,027) oraz poczucie zaradności (p= 0,041) w grupie
osób z wykształceniem wyższym. Wyniki przedstawiono w tabeli V.
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Tabela IV. Porównanie średnich wyników poczucia koherencji i jej składowych
ze względu na wykształcenie w grupie ratowników medycznych
na podstawie wyników testu t
Wykształcenie wyższe

Wykształcenie policealne

SOC

t

p

158

1.982

< 0,05

30

56

1.268

> 0,05

43.35

32

59

1.78

< 0,05

38.43

26

52

1.256

> 0,05

M

Min

Max

M

Min

Max

Ogólne poczucie
koherencji

136.57

96

165

126.00

97

Poczucie
zrozumiałości

47.13

21

58

44.22

Poczucie
zaradności

47.26

29

57

Poczucie
sensowności

41.09

29

51

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
M- średni wynik
min/max- najmniejszy i największy wynik
p,t - wynik testu t-Studenta

Najwyższy wynik ogólnego poczucia koherencji osiągnęły osoby ze stażem pracy
od 5 do 15 lat. W grupie tej osoby zdobyły najwięcej punktów również w zakresie poczucia
zaradności i sensowności.
Tabela V. Porównanie średnich wyników poczucia koherencji i jej składowych ze
względu na staż pracy w grupie ratowników medycznych na podstawie analizy
statystycznej testu ANOVA
Staż pracy < 5 lat

5-15 lat

16-25 lat

>25 lat

M

M

M

M

Ogólne poczucie
koherencji

131,63

137,25

122,83

129

> 0,05

Poczucie
zrozumiałości

46,375

45,33

47,17

43,83

> 0,05

Poczucie zaradności

45,5

49,42

40,65

45,83

> 0,05

Poczucie sensowności

40,06

42,5

35

39,42

> 0,05

SOC

p

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
M- średni wynik

Najwyższe poczucie zrozumiałości osiągnęły osoby ze stażem pracy między 16 a 25 lat.
Wyniki przedstawiono w tabeli VI. Zebrane dane poddano analizie statystycznej, która nie
wykazała, aby między grupami występowały różnice istotne statystycznie. Odstąpiono zatem
od wykonania testów post-hoc.
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Osoby mieszkające w mieście osiągnęły wyższy wynik zarówno biorąc pod uwagę
ogólny wynik jak i wyniki poczucia zrozumiałości i zaradności. Osoby mieszkające na wsi
miały wyższy średni wynik poczucia sensowności.
Tabela VI. Porównanie średnich wyników poczucia koherencji i jej składowych ze
względu na miejsce zamieszkania w grupie ratowników medycznych na podstawie
wyników testu t
Wieś

Miasto

SOC

t

p

165

-0.657

> 0,05

21

56

-1.493

> 0,05

46.42

32

58

-0.558

> 0,05

39.39

26

52

0.502

> 0,05

M

Min

Max

M

Min

Max

Ogólne
poczucie
koherencji

128.67

102

158

132.55

96

Poczucie
zrozumiałości

43.07

30

52

46.55

Poczucie
zaradności

45.07

34

59

Poczucie
sensowności

40.53

27

51

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
M- średni wynik
min/max- najmniejszy i największy wynik
p,t - wynik testu t-Studenta

Aby porównać wyniki tych dwóch grup użyto testu t-Studenta, który nie wykazał
istotnych różnic między nimi.
Tabela VII. Porównanie średnich wyników poczucia koherencji i jej składowych ze
względu na stan cywilny w grupie ratowników medycznych na podstawie analizy
statystycznej testu ANOVA
Stan cywilny
SOC
Ogólne poczucie
koherencji
Poczucie
zrozumiałości

Związek
małżeński
M

Związek
nieformalny
M

131,12

Panna/kawaler Wdowa/wdowiec
M

M

133,29

136,8

115

45,72

45,71

45,8

43,5

Poczucie zaradności

46,16

47,43

47,7

38

Poczucie
sensowności

39,24

40,14

43,3

33,5

p
> 0,05
> 0,05
> 0,05
< 0,05

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
M- średni wynik

Z zebranych danych wynika, że najwyższy poziom ogólnego poczucia koherencji
jak i jego składowych osiągnęły osoby niezamężne, natomiast najniższy w każdej kategorii
osoby owdowiałe. Otrzymane wyniki poddano analizie testem ANOVA, który wykazał,
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że różnice istotne statystycznie występują w poczuciu sensowności. Aby sprawdzić, które
grupy różnią się między sobą przeprowadzono dodatkowe testy post-hoc. Istotne różnice
p<0.05 zaobserwowano między grupą ,,panna/kawaler'' a osobami samotnymi. Inne grupy nie
różniły się pod względem sensowności. Z dokonanej analizy statystycznej wynika,
że respondenci samotni i nigdy niezamężni (panna/kawaler) prezentowali znamiennie
statystycznie wyższy poziom sensowności niż respondenci samotni np. wdowcy lub
rozwodnicy.
Zakończenie
Aaron Antonovsk'y podkreśla, że średnie wartości poczucia koherencji znajdują się
w przedziale 130-160 punktów60. Spostrzeżenia te potwierdzają badania własne, gdzie średni
wynik poczucia koherencji wynosił 131,28 , przy czym wyraźnie zbliżył się do dolnej granicy
średnich wyników podanych przez Aarona Antonowsky'ego61. Rębak i Głuszek62 wskazują,
że w tej grupie zawodowej średnia wartość poczucia koherencji oraz jej składowych wynosi
odpowiednio: 142,22; 48,28; 50,37; 43,57. Netczuk- Gwoździkiewicz i Gołębiowski63 podają
jeszcze wyższe wartości poczucia koherencji i jej składowych występujące wśród ratowników
medycznych.
Z badań własnych wynika, że w grupie ratowników medycznych występuje istotnie
statystycznie wyższe poczucie zrozumiałości wśród mężczyzn w porównaniu do kobiet.
Znaczenie płci w kształtowaniu poziomu poczucia koherencji oraz jej składowych nie
potwierdzają jednak badania innych autorów. Kurkowska i wsp.64, w swoich badaniach
wykazały brak wpływu płci na poczucie koherencji u pacjentów hemodializowanych oraz
chorych na nadciśnienie tętnicze. Szymona i Płotka65 zaprzeczyły z kolei znaczeniu płci
w kształtowaniu poczucia koherencji u chorych z zaburzeniami nerwicowymi.
Poczucie koherencji według twórcy tego pojęcia jest określone jako względnie stała
wartość, która pozostaje na stałym poziomie od około 30 roku życia66. Stwierdzenie to jest
zbieżne z obserwacjami własnymi wg, których wiek nie wpływał na poczucie koherencji i jej
składowych. Staż pracy oraz miejsce zamieszkania również nie wpływały na poczucie
koherencji w grupie badanych ratowników medycznych.
Z moich ustaleń wynika, że istnieje znamiennie statystycznie wyższe ogólne poczucie
koherencji oraz poczucie zaradności w grupie osób z wykształceniem wyższym. W badaniach
Antonovsk'yego i Sagy'ego67 poczucie koherencji zmieniało się w zależności od poziomu
edukacji, czyli wrastało wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia.
A. Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy…, s. 31-45.
A. Antonovsky, The structure and properties of the Sense of Coherence Scale. Soc. Sci Med. 1993; 36: 725-733
62
D. Rębak, S. Głuszek, Poczucie koherencji jako… 103-107.
63
M. Netczuk-Gwoździkiewicz, A. Gołębiowski, Strategie radzenia sobie ze stresem a poczucie koherencji u
pracowników zespołów ratownictwa medycznego. Autobusy 2016; 6, s. 328-333.
64
K. Kurkowska, K. Skrzypińska, M. Głowacka, Poczucie koherencji (SOC) a depresyjność jako wyznaczniki w
utrzymaniu optymalnego stanu zdrowia u osób hemodializowanych. Pielęg. XXI w. 2010; 1, s.1-2; K. Kurkowska,
A. Dąbrowska, Poczucie koherencji a style radzenia sobie z chorobą u osób z rozpoznanym nadciśnieniem
tętniczym. Nadciśn. Tętn. 2008; 6, s. 432-438.
65
K. Szymona, A. Płotka, Sense of coherence (SOC) and sociodemographic characteristics in neurotic patients.
Ann UMCS 2003; LVIII, s. 275-280.
66
A. Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy…, s. 31-45.
67
S. Sagy, A. Antonovsky, Factors Related to the development of the sense of coherence (SOC) ia adolescence.
A responsive study. Pol. Psychol. Bul. 1999; 30(4), s. 255-262.
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Natomiast respondenci samotni i nigdy niezamężni (panna/kawaler) prezentowali
znamiennie statystycznie wyższy poziom sensowności niż respondenci samotni np. wdowcy
lub rozwodnicy.
Ze względu na zbyt małą grupę respondentów wyniki badań własnych nie aspirują do roli
badań przekrojowych mających charakteryzować całą grupę zawodową ratowników
medycznych. Są natomiast próbą uczestnictwa w dyskusji nad różnymi aspektami pracy
i czynników wpływających na działania współczesnego ratownika medycznego.
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SENSE OF COHERENCE AMONG PARAMEDICS
Summary: Aim of the study: The aim of the study was to determine the coherence level among medical rescue
workers. The analysis took selected sociodemographic variables into account. Materials and methods: The
prospective study was conducted at randomly selected Rescue Service Stations and in the Hospital rescue
department. 92 medical rescue workers took part in them. The research method was a diagnostic survey and the
research tool used was the SOC-29 Antonovsky Life Orientation Questionnaire. The statistical analysis was
conducted using the ANOVA variance test and the Student’s t-test. Conclusion: In the group of medical rescue
workers, there is a statistically higher sense of comprehension among men as compared to women. The general
sense of coherence and sense of resourcefulness are higher in the group with higher education.
Keywords: Sense of coherence, SOC, medical rescue worker, social characteristic, demographic factors.
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Łukasz Flak68, Joanna Kropisz69, Rafał Flak70
MARKETING W DOBIE ERY CYFROWEJ:
PROFILOWANIE KONSUMENTA W SIECI
Streszczenie: Celem publikacji jest identyfikacja balansujących na granicy etyki współczesnych działań
marketingowych, skupiających się głównie na precyzyjnym profilowaniu konsumenta. Autorzy rozważają status
obecnych przedsiębiorstw w dobie ery cyfrowej i chcą odpowiedzieć na pytania: W jaki sposób pozyskuje się dane
o kliencie? i Jaki w tym udział ma ruch użytkowników w sieci? Udaje się tego dokonać za pośrednictwem kilku
technik w ramach badań jakościowych. Tekst ten traktuje na temat utowarawiania działalności konsumenta
i śledzeniu go w sieci za pośrednictwem rozmaitych narzędzi technicznych.
Słowa kluczowe: Marketing cyfrowy, profilowanie konsumenta, użytkownik w sieci.

Wstęp
W ramach społeczeństwa informacyjnego ogromną szansą dla branży marketingowej okazały
się nowe media i ich implikacje jak choćby aplikacje na smartfona, będące konsekwencją
konwergencji i cyfryzacji. Cyfryzacja i konwergencja utorowały alternatywną drogę
poszukiwania informacji w kontestacji do mediów tradycyjnych, polegającą na uzyskaniu
pozycji monopolisty niektórych przedsiębiorstw medialnych, tym samym mocno
pozostawiając konkurencję w tyle i kształtując rynek informacji 71. W konsekwencji
spowodowało to spadek zainteresowania mediami tradycyjnymi, przede wszystkim dało szansę
dla wydawców i reklamodawców w nowo zaadaptowanym środowisku (rozmaite formy
reklamy online generujące łatwo mierzalny zysk)72.
Publikacja ma na celu zwrócić uwagę konsumentów na działania marketingowe
prowadzone w nie zawsze etyczny sposób, oparte na precyzyjnym profilowaniu w sieci.
Głównym problemem okazują się nowe techniki oparte na narzędziach analitycznych online,
które traktują człowieka z perspektywy czysto ekonomicznej (precyzyjne przewidywania,
gromadzenie informacji i pomiary). Wszystko to dzieje się pod fasadą tzw. marketingu 4.0,
który w teorii miał zaspokajać potrzeby i pragnienia swojej klienteli.
Badania przeprowadzone na potrzeby zgłębienia tematu korzystają z kryteriów jakościowych,
takich jak: wywiad pogłębiony i studium przypadku. Pytania, jakie przysłużyły autorom
do unifikacji trendów podczas badań oscylujących wokół współczesnych teorii
marketingowych w zetknięciu z praktyką badawczą to:
• W jakim kierunku zmierzają współczesne przedsiębiorstwa, by osiągnąć sukces w danej
branży?
• Z jakich narzędzi i z czyich usług korzystają marki w dobie ery cyfrowej?
• Czy profilowanie konsumenta w sieci to już „chleb powszedni”?

Mgr, Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej
i mediach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; ORCID: 0000-0002-6439-7145.
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Mgr, Absolwentka zarządzania reklamą, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
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Student III roku kryminalistyki i systemów bezpieczeństwa, UJD w Częstochowie.
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J. Kreft, Ewolucja strategii transmedialnych korporacji transnarodowych, Gdańsk 2012, s. 31-35.
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J. Kreft, Facebook jako all inclusive resort. Instant Articles – koopetycja korporacji i wydawców prasy,
(w:) J. Kreft, Facebook – oblicza i dylematy, Kraków 2017, s. 23-27.
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Marketing jako narzędzie władzy globalnych korporacji
Wraz z cyfryzacją oraz procesami konwergencji opisanymi już we wstępie można mówić
o marketingu cyfrowym, który na dobre zmienił oblicze każdego biznesu – przewartościował
modele biznesowe, zmusił do udziału w sferze online, ale i także dał nowe życie komunikatom
reklamowym.
Niebagatelny wpływ na funkcjonowanie biznesu obecnego kształtu ma także nieustanny
rozwój tzw. Information and Communication Technology (ICT), czyli narzędzi takich, jak:
serwisy społecznościowe, fora internetowe, aplikacje czy spersonalizowane wyszukiwarki
(np. Google posiada wersje wyszukiwarki przeznaczoną dla źródeł naukowych - Scholar).
Umożliwiają one większą swobodę w zakresie poszukiwania informacji i dzielenia się
opiniami, uwzględniającą aspekty infrastrukturowe i geolokalizacyjne - możemy komunikować
się z wielu miejsc na świecie za pomocą urządzeń przenośnych/kieszonkowych, takich jak
smartfony czy tablety.
Nowe narzędzia komunikacji powodują zmianę relacji między konsumentem, a firmą
świadczącą dane usługi. Wielu badaczy jest nawet zdania, że to konsument obecnie dyktuje
warunki i jest podmiotem dominującym w transakcjach biznesowych73.
Autorzy tejże publikacji mają jednak zgoła inne zdanie – ich zdaniem marketing 4.074 jest
tylko fasadą działań we współczesnym marketingu. Według Allana Afuah i Christophera Tucci
każdy, kto partycypuje w środowisku e-biznesu, czyli posługuje się w swojej działalności
Internetem, chce zapewnić sobie na pierwszym miejscu wyższe zyski z działalności. „Na taki
model składają się działania związane bezpośrednio z siecią i wykraczające poza to
zagadnienie. Model biznesowy powinien uwzględnić: korzyści oferowane klientom, zakres
oferty, politykę cenową, źródła przychodów, działania (funkcje) powiązane, sposoby realizacji
modelu, podstawowe umiejętności firmy oraz sposoby ochrony trwałości przewagi
konkurencyjnej na rynku”75.
Narzędzia komunikacyjne w obliczu nowego marketingu korzystają z targetowania
konsumenckiego, które maksymalizuje zyski, przy okazji także zadowalając odbiorcę. Receptą
na sukces staję się sprawienie, by konsument pożądał produktu czy usługi i zareagował na
propozycję oferty (polubienie posta, zostawienie komentarza czy przejście do witryny
internetowej).
W ramach mierników dokonań przedsiębiorstwa i oceny skuteczności działań ważne jest
tzw. KPI, czyli kluczowe mierniki sukcesu/ pomiar realizacji celu. KPI to odnośnik dla
reklamodawców, dzięki któremu wiedzą w którym idą kierunku i czy ta droga odpowiada ich
klienteli. Są to wytyczne bazujące na śledzeniu ruchów użytkowników Internetu określające
fizyczną jakość firmy (określone np. poprzez iloraz liczby błędów i ogólnych transakcji), liczbę
reklamacji czy średni czas bezawaryjności systemu transakcyjnego76.
J. Wójcik, Wpływ technologii ICT na rolę konsumenta w komunikacji marketingowej, „Studia Ekonomiczne”
nr 140, s. 112-117.
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Rzeczywistość wirtualna jako system umożliwiający stworzenie modelu realnego świata
za pomocą ekranu jest tutaj niezwykle istotny i znajduje zastosowanie np. w symulacjach
wnętrz sklepu. Także „sieci neuronowe w ramach AI odgrywają niebagatelną rolę – symulują
prace ludzkiego mózgu i pozwalają choćby na wygenerowanie profili klientów.
Niebezpiecznym jest jednak fakt, iż im więcej oferuje się nam „bezpłatnych” możliwości,
tym więcej oczekuje się od nas danych osobowych i informacji wrażliwych. Jan Kreft w książce
„Za fasadą społeczności” dokonuje trafnego spostrzeżenia – w dobie cyfrowej mamy „mit
darmowych obiadów”. W praktyce jednak coś, co jest z pozoru darmowe, żąda od nas czegoś
w zamian (najczęściej prywatności i wiedzy o naszych zainteresowaniach, potrzebach i pilnie
strzeżonych sekretach)77. To samo odnosi się do wprowadzenia w wyszukiwarce Google
mechanizmu PageRank, który spowodował bardziej precyzyjny wynik wyszukiwania dla
przeciętnego użytkownika, ale również korzystanie z jego plików cookies, profilu użytkownika
czy danych z serwisach społecznościowych. Personalizacja oznaczała w konsekwencji także
profilowanie użytkowników w pakiecie78.
Świadczy to o przejawach utowarawiania prywatności i contentu publikowanego przez
pojedynczych użytkowników. Same reklamy są natomiast precyzyjnie zbliżone do naszych
zainteresowań, trybu życia czy aktywności mobilnej. Stają się także pewnego rodzaju formą
płatności w ramach dostępu do treści – aby zobaczyć materiał na Facebooku trzeba obejrzeć
reklamę włączającą się w trakcie, w serwisie streamingowym Spotify także (albo wykupujemy
wersje Premium, albo godzimy się na komunikaty reklamowe między utworami).
Śledzenie ruchu w sieci
Procesy opisane we wcześniejszych fazach wywodu wcale nie odkrywają nowych kart
współczesnego marketingu. Bowiem nie od dziś wiadomo, że promocja online związana jest
z utowarawianiem prywatności, często odwołując się do działań na granicy woli w stosunku
do użytkownika. Warto podkreślić wartość targetowania użytkowników Internetu – za fasadą
retoryki społeczności na Facebooku, ale także za pośrednictwem wyszukiwarki Google, która
zbiera dane rzekomo wyłącznie w celu personalizacji, przy okazji profilując wyszukującego.
Świetnym przykładem działań marketingowych może być sfera polityki i jej wpływu na
dyskurs społeczny za pośrednictwem nowych mediów. Jednych z bardziej nośnych zdarzeń
o jakich mówi się odnośnie targetowania są wybory prezydenckie w USA, w których zwyciężył
Donald Trump.
Mikrotargetowanie psychograficzne, bo o nim mowa, zapoczątkował a raczej odkrył jego
istnienie – Michał Kosiński z Uniwersytetu Stanforda. Kosiński zbadał, jak ruch użytkowników
sieci, zapisany na stronach i ich facebookowych profilach odnosi się do ich cech osobowości.
W badaniach wzięło udział kilkaset tysięcy. Wyniknęły z nich bardzo ciekawe wnioski:
Po pierwsze, istnieją znaczące psychologicznie połączenia między osobowościami
użytkowników, ich preferencjami stron internetowych w zetknięciu z contentem profilu
na Facebooku.
J. Kreft, Za fasadą społeczności. Zarządzanie nowymi mediami, Kraków 2015.
K. Lee, Search Personalization and PPC. Search Marketing, [online], http://www.clickz.com/clickz/column
/1714335/searchpersonalization-ppc-search-marketing, (20.07.2019).
L. Baker, Google Advertising Patents for Behavioral Targeting, Personalization and Profiling. Search Engine
Journal, [online], , http://www.searchenginejournal.com/?p=2311, ( 20.07.2019).
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Po drugie, osobowość człowieka może zostać określona wedle cech jego profilu na
Facebooku79, czego dokona AI. Sam eksperyment ujawnił, iż w ciągu kilkunastu lat w
Internecie setki milionów ludzi ujawniły i upubliczniły swoje przekonania, poglądy,
preferencje i pragnienia80.
Bardzo niepokojącą diagnozę na temat bezpieczeństwa w Internecie (szczególnie jeśli
mowa o branży reklamowej) stawia również wyspecjalizowana w tejże kwestii Fundacja
Panoptykon, która ogłasza w raporcie dot. śledzenia i profilowania w sieci: „Rosnący popyt
na jak najlepiej stargetowaną reklamę zwiększa atrakcyjność śledzenia użytkowników. Tylko
znając ich zainteresowania, siłę nabywczą i wzorce behawioralne, dostawcy treści są w stanie
zapewnić swoim klientom odpowiedni wskaźnik konwersji i uzyskać dobrą cenę za
wyświetlane reklamy”81. Wymaga to dokładnych informacji odnośnie wrażliwych danych: płci,
adresu zamieszkania, sytuacji finansowej, statusu związku, IP czy historii transakcji, czasem
nawet cech charakteru konsumenta. Wokół działań marketingowych mamy także do czynienia
nawet z giełdami reklamowymi, gdzie licytuje się określonych użytkowników względem
rozmaitych preferencji. Według raportu „pojedyncze wyświetlenie (impresja) jest warte średnio
0,0005 dolara, czyli około 1/5 grosza. Na jej wartość wpływa to, jak bogaty jest profil
użytkownika i na ile pasuje do cech, których aktualnie poszukuje reklamodawca”82.
Aby uwydatnić panujące współcześnie trendy w marketingu oraz skonfrontować je wedle
przedstawionej dość krytycznej teorii, autorzy zastosowali triangulacje metodologiczną,
czerpiąc z dwóch metod jakościowych: studium przypadku przedstawionego wyżej
dotyczącego profilowania w social mediach i analizy jednej z kampanii marki OLX oraz
wywiadów z dwoma ekspertami branży interaktywnej. Wywiad pogłębiony sprawi, iż
uzyskamy krajobraz branży cyfrowej z perspektywy aktora społecznego działającego czynnie
w tym środowisku. Studia przypadku pozwolą przedstawić współczesne trendy marketingowe
na „żywym” organizmie, dzięki czemu precyzyjniej przedstawią ich fenomen.
Metody jakościowe ukazujące fenomen profilowania konsumenta
W ramach pracy przeprowadzono wywiady z pracownikami jednych z bardziej cenionych
agencji interaktywnych w Małopolsce – rozmowy ze względu na charakter, ogromną otwartość
oraz wyraźną prośbę rozmówców zostały zanonimizowane. Żeby ułatwić przejrzystość tekstu,
oznaczono rozmówców jako X i Y.
X to social media manager w agencji zajmującej się promowaniem wydarzeń
kulturalnych, natomiast Y to osoba z kilkunastoletnim doświadczeniem w marketingu (od
działu tradycyjnego PR-u do specjalisty nowych mediów). Pytania dotyczyły stricte branży
marketingu marek własnych, jednostek artystycznych oraz instytucji kultury.
Na podstawie badań jednoznacznie stwierdzono, iż kampania promocyjna danej firmy odbywa
się obecnie w dużej mierze w sferze cyfrowej. Dobiera się dokładne kanały promocji zgodne
Facebook, Twoje preferencje dotyczące reklam, [online], https://www.facebook.com/ads/preferences,
(23.07.2019).
80
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z tym, jakie cele chce osiągnąć klient agencji marketingowej. Określa się m.in. KPI, wyznacza
potencjalnych odbiorców (persony), czas kampanii oraz główne kanały promocji. Przed całym
jednak procesem praktycznych działań dokonuje się licznych obserwacji w oparciu o analizę
dotychczasowych działań oraz precyzyjną analizę grupy docelowej. Wszystko, aby
wygenerować jak największy sukces (sprzedażowy czy wizerunkowy – w zależności czego
oczekiwał klient w ramach konsultacji i przesłanego brief’u). Na samym jednak początku:
„Targetujemy do konkretnej grupy, potem zawężamy, co oznacza, że działamy w oparciu o tzw.
lejki sprzedażowe. Klient nie wie, jak targetujemy, on dostaje wyłącznie raport liczbowy plus
słowne podsumowanie od specjalisty danej kampanii: Co działało, a co nie?
i Co rekomendujemy dalej?”.
Według narracji eksperta X jeśli klienci nie idą do profesjonalnej firmy, zatrudniają
freelancerów albo tworzą specjalne działy PR. Opinia badanego jest arbitralna - żadna branża
obecnie nie osiągnie satysfakcjonującej przewagi konkurencyjnej bez funkcjonowania w sferze
cyfrowej. Mamy tendencje wręcz odwrotną niż kiedyś. „Jeśli nie ma kogoś obecnie w sieci, nie
ma strony, nie pojawia się w wyszukiwarce, brakuje mu fanpage’a w social mediach - jest po
prostu w perspektywie klientów słabą marką i niegodną zaufania, wręcz podejrzaną”, mówi
specjalista Y.
Rozmówca X opisuje, że niefachowe posługiwanie sposobami promocji może przynieść
również negatywne skutki. „Bardzo ważnym jest, aby zaznajomić się ze specyfiką takich
działań lub po prostu zatrudnić profesjonalistę”, podpowiada osoba badana. Przedsiębiorstwo,
według eksperta Y, może wtedy zniwelować w sieci koszty promocji: „Tradycyjną formą
reklamy można jeszcze uzyskać rezultaty, ale jest ona mało mierzalna, jeśli chodzi o liczby.
Jest to także o wiele bardziej żmudna praca niż reklama w środowisku cyfrowym”, dodaje
rozmówca.
Rynek jest coraz bardziej świadomy i przekonany do choćby zakupów online. Obecność
firm w mediach jest niezwykle ważna, nie jest to jedyne medium w jakim możemy się
promować, ale jest to po prostu sprawdzony, tańszy i bardziej powszechny sposób. „Także sami
klienci mogą nam zrobić dobrą reklamę. Warto się wyróżnić, czasem można to zrobić poprzez
marketing offline, lecz nie określi się aż tak precyzyjnie choćby grupy docelowej. Trzeba sporo
pracy, aby w tradycyjny sposób dokonać przewagi na rynku nad innymi w branży. Jesteśmy
w stanie np. poprzez Menadżera Reklam sprawdzić i prześledzić ścieżkę mikro konwersji
i zobaczyć gdzie, w którym momencie klient stracił z nami kontakt i zrezygnował z zakupu
naszego produktu. Jesteśmy później w stanie naprawić nasze błędy i zwiększyć poziom
konwersji oraz uzyskać lepsze rezultaty”, ocenia pytany o obecny stan rzeczy ekspert branży
digitalowej X. Potwierdza to także drugi specjalista: „Każdy w tej branży wie, że za pozornie
spontanicznym postem stoi profesjonalista”, twierdzi ekspert Y.
Mowa była również o marketingu w branży kultury i digitalizacji - „Jeśli chodzi
o udostępnianie zbiorów dziedzictwa narodowego to trudno powiedzieć czy to jest etyczne
i powinno się tak robić. Jest silny trend, aby wszystko było w sieci. Mamy także wirtualne
spacery po ośrodkach kultury. Uważam jednak, że jeśli chodzi o takie instytucje czy jednostki
artystyczne, powinni oni dozować elementy umieszczane online, aby bardziej zaciekawić, niż
sprzedać wszystko to, co mają najlepsze”, podpowiada rozmówca X.
„Marketing kultury, to jak można zauważyć bardzo specyficzny dział marketingu
i zupełnie inaczej się do niego podchodzi. Z pewnością jednak on także musi podążać z duchem
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czasu, umieszczając informacje o wydarzeniach, dostępności, godzinach otwarcia
czy udostępniając część zbiorów tzn. digitalizując je”, ocenia weteran branży interaktywnej Y.
Studium przypadku kampanii OLX
Przypuszczenia na temat skuteczności profilowania można także zauważyć w licznych
kampaniach promocyjnych. Jedną z ciekawszych akcji jest nowa kampania marki OLX
opublikowana na Facebooku. Bowiem od dłuższego czasu w Internecie mamy do czynienia
z ogromną skalą mowy nienawiści. Wiele osób często spotykało się z wulgarnością osób
zainteresowanych kupnem, a także poniżaniem ich i obrażaniem. Marka OLX zdecydowała się
wydać serię filmów opartych na takowym profilu klienta, pokazujących najczęściej spotykane
problemy na platformie, jednocześnie pouczając widzów (np. hasłem: „W Internecie bądź sobą.
Chyba, że jesteś chamem. Wtedy bądź kimś innym.”) W konsekwencji wiele osób pod
opublikowanymi filmami doceniło markę OLX za sam pomysł i kreatywne podejście
do problemu. Pod postami pojawiało się wiele polubień, komentarzy oraz udostępnień.
Kampania firmy pokazała, że marka jest świadoma występującej sytuacji i podejmuje akuratne
kroki do jej zwalczania. Liczba polubień wzrosła kilkukrotnie, a pod filmem z Januszem
Chabiorem zanotowano aż 53 tysiące reakcji oraz ponad 2 tysiące komentarzy. Pozytywne
rekomendacje spowodowały, iż wizerunkowo dzięki sprofilowaniu kampanii marka bardzo
wiele zyskała, co zmierzyć można choćby poprzez wskazane wyżej wskaźniki.
Jak wynika z przeprowadzonych badań, era cyfrowa zdecydowanie dominuje nad
światem offline. Nie wyklucza go, jednak stygmatyzuje w pewien sposób jego pozycję pośród
innych form promocji. Metody jakościowe wykazały więc panujący w społeczeństwie trend na
marketing cyfrowy – mierzalny i bazujący na precyzyjnym profilowaniu.
Zakończenie
Wnioskując na podstawie teorii i przeprowadzonych badań, marketing cyfrowy oparty
na precyzyjnym dopasowaniu komunikatu do odbiorcy to narzędzie gwarantujące przewagę
konkurencyjną. Dowodzi to temu, jak ważna jest obecność marek w mediach
społecznościowych. Dopracowana i konsekwentna działalność w obszarach digital mediów
może wpływać nie tylko na pozytywny wizerunek marek, ale i na wzrost sprzedaży produktów
bądź usług firmy.
Nowe media cechują się jednak walorem interaktywności, dwukierunkową symetrią
i przede wszystkim względną widocznością manipulacji obecnej w komunikacji między
użytkownikiem, a twórcą treści i jego mocodawcą w postaci twórców portalu.
Sprzyja to upodmiotowieniu użytkowników nieświadomie produkujących treści medialne,
i bezrefleksyjnie „pochłaniających” komunikaty. Wszystko to powoduje w rezultacie ciche
przyzwolenie na bezwiedny nadzór i kontrolę83, które „przystrojone” są pięknie brzmiącymi
frazesami wokół tzw. retoryki społeczności – „pasja tworzenia i zaufania”, „świat wspólnot”,
„platforma dzielenia” czy „forum spotkań”84. Obecnie klient musi być jak najbardziej
precyzyjnie dopasowywany do produktu czy danej linii asortymentu określonej firmy
Ł. Flak, Rzeczywistość cyfrowego panoptykonu – społeczeństwo cichego przyzwolenia, (w:) Bezpieczeństwo
w erze społeczeństwa informacyjnego. Wyzwania w sferach kultury, marketingu i gospodarki. (red.)
M. Pobrzeżyński, A. Borcuch, Kielce 2019, s. 37-51.
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- analizuje się jego cykl dnia, identyfikuje tzw. persony, czyli uśrednionych potencjalnych
nabywców produktu i zwolenników marki, następnie tworzy się wspomnianą grupę docelową,
wedle której produkt jest stosownie i korzystnie wyprofilowany wedle potrzeb (marketing 4.0).
Podsumowując, współczesny marketing to ogromna szansa dla biznesu w dobie cyfrowej, ale
i zagrożenie z perspektywy pojedynczych użytkowników. Musimy zdecydowanie dozować
sobie partycypacje serwisów społecznościowych, a informacje w nich zawarte traktować
z odpowiednim dystansem i sprawdzać wiarygodność informacji oraz komunikatów. Obecnie
nie mamy na razie na co liczyć w kwestii oddolnej edukacji – pauperyzacja intelektualna
sprzyja manipulacji niczego nieświadomych wyborców, więc działania tego typu byłyby dla
władzy wręcz niekorzystne.
Na razie mamy tylko pierwsze (ogólnoeuropejskie sygnały) o tym, iż trzeba prawnie
usankcjonować pewne kwestie związane ze sferą cyfrową – najbardziej istotną zmianą do tej
pory i swoistym kamieniem węgielnym jest nowelizacja Dyrektywy Audiowizualnej
z 14 listopada 2018 roku, która m.in. nakazuje oznaczanie pewnych treści (np. virali) jako
handlowe85. Przed nami zatem długa droga, weźmy więc sprawy w swoje ręce, zaznajamiajmy
się na bieżąco z nowymi trendami i opiniami ekspertów na ich temat - bądźmy bardziej
świadomi!
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MARKETING IN THE AGE OF THE DIGITAL ERA: ONLINE PROFILING OF CONSUMERS
Abstract: The aim of the publication is social sensitivity to contemporary marketing activities balancing on the
border of ethics, focusing mainly on precise profiling of the consumer. The authors are considering the status of
current enterprises in the digital age and want to answer the question of how they obtain data about the customer
and what is the share of user traffic in the network? This can be done through several techniques as part of
qualitative research. This text deals with the subject of commodification of consumer activity and tracking it on
the web through various technological tools.
Keywords: digital marketing, consumer profiling, web user.
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Jolanta Korkosz-Gębska86
KRYTERIA OCENY POTENCJAŁU WDROŻENIOWEGO KONCEPCJI
LEAN MANAGEMENT W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA
Streszczenie: Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie kryteriów oceny potencjału wdrożeniowego
koncepcji Lean Management w sektorze ochrony zdrowia, opracowanych w ramach projektu „Lean Management
w ochronie zdrowia”. Identyfikacja kryteriów możliwa była dzięki zastosowaniu takich metod badawczych, jak
Desk Research, wywiad swobodny oraz obserwacja nieuczestnicząca, przeprowadzone w roku 2018 podczas tzw.
Gemba Walk w pięciu podmiotach leczniczych zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Wyniki
badań potwierdzają możliwość wykorzystania narzędzi Lean Management w usprawnieniu funkcjonowania
sytemu ochrony zdrowia w Polsce. Mimo analizowania procesu leczenia tylko jednej jednostki chorobowej (udaru
mózgu), opisanego konkretną procedurą medyczną, zidentyfikowano wiele możliwości usprawnienia tego procesu
w konkretnych podmiotach leczniczych. Wywiady przeprowadzone z przedstawicielami środowiska medycznego
i niemedycznego umożliwiły spojrzenie na proces z różnych perspektyw, a w konsekwencji identyfikację
utrudnień i obszarów potencjalnych usprawnień.
Słowa kluczowe: Lean Management, Lean Healthcare, ochrona zdrowia, potencjał wdrożeniowy

Wstęp
Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie kryteriów oceny potencjału wdrożeniowego
koncepcji Lean Management (LM) w sektorze ochrony zdrowia. Zastosowana metoda oceny
potencjału wdrożeniowego jest wynikiem projektu badawczego „Lean Management
w Ochronie Zdrowia”, realizowanego przez konsorcjum naukowo – badawcze, utworzone
przez Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia (PTEZ), Warszawski Uniwersytet Medyczny
(WUM) oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii (IPiN) w ramach umowy
nr IS-2/200/NCBR/2015. Głównym celem projektu było opracowanie Krajowych Standardów
VSM (Value Stream Mapping) oraz pilotażowe wdrożenie narzędzi służących do pomiaru
strumienia wartości w ochronie zdrowia na przykładzie procesu leczenia pacjentów z udarem
mózgu. Niniejszy rozdział stanowi fragment cyklu publikacji powstałych w wyniku realizacji
wspomnianego powyżej projektu i opisuje jedno z działań zrealizowanych w ramach
osiągnięcia założonego celu.
Zdiagnozowane problemy polskiego sektora ochrony zdrowia wskazują na konieczność
poszukiwania alternatywnych rozwiązań, które mogą przyczynić się do istotnych usprawnień
funkcjonowania i ciągłego doskonalenia podmiotów leczniczych bez ponoszenia znacznych
kosztów wdrożenia tego typu innowacji. Koncepcja Lean Management w polskim sektorze
ochrony zdrowia nie jest popularną metod, jednak na podstawie zagranicznych przykładów
(Alegent Health w Nebrasce, ThedaCare w Wisconsin, Avera McKennan w Dakocie
Południowej, Kingston General Hospital w Ontario, Park Nicollet Health Services
w Minesocie), można potwierdzić zasadność jej stosowania w celu eliminacji marnotrawstwa
oraz maksymalizacji oszczędności posiadanych zasobów, które w przypadku polskiego sektora
zdrowia nie są wystarczające. Wyniki obserwacji przeprowadzonych w ramach projektu
podczas zrealizowanych wizyt referencyjnych potwierdziły możliwość zastosowania koncepcji
LM w usprawnieniu i ciągłym doskonaleniu funkcjonowania polskiego sektora ochrony
zdrowia.
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Koncepcja Lean w sektorze ochrony zdrowia
Zgodnie z „Wynikami ogólnonarodowej debaty o kierunkach zmian w ochronie zdrowia”,
do głównych wyzwań, przed którymi stoi polska ochrona zdrowia należą87:
„1. Niewystarczająca dostępność do świadczeń zdrowotnych, w szczególności do lekarzy
specjalistów, w tym nierówności w zdrowiu wynikające ze statusu społeczno-ekonomicznego
i miejsca zamieszkania.
2. Niesprawne zarządzanie systemem na wszystkich jego poziomach z brakiem koordynacji
pomiędzy jego poszczególnymi sektorami: POZ, AOS, szpitalami, rehabilitacją, opieką
długoterminową oraz opieką społeczną.
3. Braki kadrowe personelu medycznego i nieadekwatny do potrzeb model kompetencji
w zawodach medycznych oraz nierównomierne rozmieszczenie pracowników medycznych.
4. Niedostateczne działania z zakresu zdrowia publicznego, profilaktyki i prewencji chorób
oraz niewystarczające zaangażowanie Polaków we własne zdrowie.
5. Niedofinansowanie systemu ochrony zdrowia.
6. Niedostateczna dostępność do innowacji w ochronie zdrowia, w tym do nowoczesnych
terapii.
7. Brak długofalowej spójnej i ewolucyjnej wizji przebudowy systemu ochrony zdrowia.”
Do zmian systemowych oraz poprawy sytuacji w polskich placówkach ochrony zdrowia
może przyczynić się wdrożenie koncepcji Lean Management, która w związku z charakterem
miejsca jej implementacji, nosi nazwę Lean Healthcare (LH). Zastosowanie tej koncepcji w
sektorze ochrony zdrowia jest stosunkowo nowym zagadnieniem w literaturze światowej,
mimo iż próby wykorzystania metod stosowanych w zarządzaniu produkcją podejmowano już
blisko sto lat temu, a rozwój Systemu Produkcyjnego Toyoty (Toyota Production System TPS), na podstawie którego rozwinęła się koncepcja Lean Management, rozpoczął się od roku
194588. Za twórcę terminu „szczupły system” (ang. Lean Manufacturing) uznaje się Johna
Krafcika, jednego z członków zespołu badawczego w programie IMVP (International Motor
Vehicle Program), według którego określenie „szczupły” charakteryzuje „system, który działa
znakomicie wykorzystując połowę zwykłych zasobów - powierzchni, nakładu pracy, inwestycji
kapitałowych oraz zapasów, i w którym występuje znacznie mniej niż połowa wypadków oraz
wadliwych produktów”89. „Szczupłe podejście jest szczupłe, ponieważ pokazuje w jaki sposób
wytwarzać coraz więcej, zużywając coraz mniej – mniej ludzkiej pracy, mniej urządzeń, czasu
i przestrzeni – a wszystko to przy coraz wyższym poziomie zaspokojenia potrzeb klientów”90.
Nie bez znaczenia pozostaje również osiągnięcie większego poziomu satysfakcji z pracy oraz
możliwość opracowania nowych metod działania bez konieczności dokonywania
nieprzemyślanej likwidacji miejsc pracy w celu wzrostu wydajności91. Uniwersalny charakter
tego podejścia doprowadził do jego popularyzacji i zastosowania także w sektorze usług (Lean
Service), np.: Lean Healthcare, Lean Education, Lean Office, Lean Accounting, Lean
P. Czauderna, M. Gałązka-Sobotka, P. Górski, T. Hryniewiecki, Strategiczne kierunki rozwoju systemu ochrony
zdrowia w Polsce, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2019, s. 3.
88
M. Graban, Lean Hospitals. Doskonalenie szpitali. Poprawa jakości, bezpieczeństwo pacjentów i satysfakcja
personelu, ProdPublishing.com, Wrocław 2011, s. 3.
89
Ibidem, s. 4.
90
J.P. Womack, D.T. Jones, Lean thinking- szczupłe myślenie. Eliminowanie marnotrawstwa i tworzenie wartości
w przedsiębiorstwie, ProdPublishing.com, Wrocław 2012, s. 20.
91
Ibidem.
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Marketing, Lean Government, Lean Banking, Lean Administration. Wprowadzenie zasad
szczupłego działania w sektorze ochrony zdrowia bez wątpienia wpływa na poprawę jakości
świadczonych usług, oszczędność czasu i zasobów, eliminację błędów, zmniejszenie kosztów
leczenia (jak i całego systemu), oszczędność znacznych środków finansowych umożliwiającą
przeznaczenie ich na dalsze badania naukowe i poszukiwanie innowacyjnych lekarstw92.
Zidentyfikowane problemy polskiego sektora ochrony zdrowia, tj. „rosnące koszty opieki
zdrowotnej wynikające ze starzenia się społeczeństwa oraz presji generowanej przez nowe
technologie medyczne skutkują koniecznością wdrażania opieki zdrowotnej opartej na
wartości, tj. nakierowanej na pacjenta i jego rzeczywiste potrzeby”93. Wykorzystanie
„szczupłego” zarządzania w sektorze ochrony zdrowia wydaje się być zatem idealnym
sposobem wdrażania koniecznych i długo oczekiwanych zmian w systemie ochrony zdrowia
w Polsce z wykorzystaniem takich narzędzi jak np: 5S, VSM (Value Stream Mapping),
czy Kaizen (ciągłe doskonalenie), będącym fundamentem całej koncepcji LM.
Przykładowe kryteria oceny potencjału wdrożeniowego koncepcji Lean w sektorze
ochrony zdrowia
Kompleksowym i zaawansowanym narzędziem doskonalenia organizacji jest model
doskonałości EFQM, opracowany przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością (European
Foundation for Quality Management - EFQM). Model Doskonałości EFQM obejmuje takie
obszary działalności przedsiębiorstwa jak: przywództwo, polityka i strategia, zarządzanie
personelem, zasoby, procesy, zadowolenie klientów, zadowolenie pracowników, wpływ na
otoczenie oraz wyniki z działalności94.
Na potrzeby projektu „Lean Management w ochronie zdrowia” opracowano własne
kryteria oceny potencjału podmiotów leczniczych do wdrożenia wybranych narzędzi Lean
Management, którym przypisano odpowiednie wagi (Tabela I), natomiast oceny wybranych
podmiotów dokonano w skali od 1 do 10. Najwyższa suma iloczynów wag i ocen wskazała
podmiot o najwyższym potencjale wdrożeniowym. Wyróżnione kryteria dotyczą 2 obszarów
zidentyfikowanych w Modelu Doskonałości EFQM, tj. potencjału organizacji (technicznotechnologicznego, zasobów ludzkich i procedur działania) oraz jej wyników. Zidentyfikowane
kryteria opracowano w celu określenia potencjału wdrożenia usprawnień oraz możliwości
doskonalenia organizacji medycznej w zakresie skuteczności i efektywności podejmowanych
działań usprawniających proces leczenia pacjentów po udarze mózgu. Wyznaczenie wartości
wag poszczególnych kryteriów przeprowadzono na podstawie subiektywnej oceny dokonanej
przez wykonawców projektu z punktu widzenia wpływu zidentyfikowanych czynników na
wdrożenie proponowanych usprawnień organizacyjnych wybranego procesu leczenia.
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Ibidem, s. 461-462.
P. Czauderna, M. Gałązka-Sobotka, P. Górski, T. Hryniewiecki, Strategiczne…, s. 10.
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Model Doskonałości EFQM, https://www.iso.org.pl/uslugi-zarzadzania/wdrazanie-systemow/zarzadzaniestrategiczne/efqm/, (30.12.2019).
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Tabela. I. Kryteria oceny potencjału wdrożeniowego
Lp. Nazwa kryterium
1.
Wdrożony system informatyczny
2.
Wyniki ekonomiczne
3.
Znajomość koncepcji Lean Management
4.
Innowacyjność
5.
Gotowość do wprowadzania zmian
6.
Liczba pacjentów/zachorowań
7.
Profil podmiotu leczniczego
8.
Poziom komunikacji w organizacji
9.
Przekonanie kierownictwa o słuszności wdrożenia koncepcji LM
10. Wsparcie ze strony kierownictwa
11. Zasoby kadrowe (medyczne i niemedyczne)
12. Wyposażenie
13. Dążenie do ciągłego doskonalenia
14. Działania wspierające ZR organizacji
15. Umiejętność współpracy w interdyscyplinarnych zespołach
SUMA

Waga
0,08
0,1
0,07
0,04
0,07
0,1
0,09
0,06
0,1
0,06
0,1
0,04
0,04
0,03
0,02
1

Źródło: Opracowanie własne.

Identyfikacji kryteriów oraz przypisania im określonych wag dokonano na podstawie
subiektywnej oceny zaobserwowanych zależności, opisanych poniżej.
W celu przeprowadzenia analizy procesów leczenia istotne jest posiadanie danych
historycznych opisujących procesy leczenia z punktu widzenia czasu, miejsca oraz historii
leczenia pacjentów pod względem wykorzystanych zasobów. Dane takie umożliwiają analizę
procesów pod kątem poniesionych kosztów oraz czasu trwania poszczególnych czynności w
procesie. Ze względu na efektywność prowadzenia projektów usprawniających, istotny jest
dostęp do danych historycznych w wersji elektronicznej z systemu informatycznego placówki
ochrony zdrowia umożliwiających dokonanie analiz procesów w danym okresie oraz
wnioskowanie statystyczne będące podstawą dalszych działań usprawniających. Pozyskanie
danych historycznych z dokumentacji „papierowej” dotyczącej leczenia pacjentów wymaga
dużej pracochłonności i wiedzy specjalistycznej dotyczącej zarówno procesu, podawanych
leków oraz wykonanych procedur, co często może stanowić barierę kosztową i czasową
w analizie stanu istniejącego. W skrajnych przypadkach, przy bardzo dużej liczbie pacjentów,
przeprowadzenie analizy w oparciu o dane historyczne jest wręcz niemożliwe. Kryterium
związane z systemem informatycznym odgrywa istotną rolę przy ocenie potencjału
wdrożeniowego, dlatego też przypisano mu wagę o wartości 0,08.
Ze względu na cel w postaci osiągnięcia określonego wyniku ekonomicznego, jaki stawia
się m.in. organizacjom medycznym, kryterium dotyczące wyników ekonomicznych jest
bardzo istotne i determinuje możliwość dalszego funkcjonowania placówki. Na wynik
bezpośredni wpływ ma sprawność funkcjonowania organizacji. Z kolei na sprawność całej
organizacji mają wpływ skuteczność i sprawność działań oraz procesów, których optymalizacja
umożliwia zwiększenie przychodów placówki medycznej. W przypadku zadłużenia
organizacji, jak ma to często miejsce w przypadku wielu publicznych placówek ochrony
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zdrowia, działania usprawniające mają większe znaczenie, gdyż stanowią możliwość
optymalizacji zasobów i obniżenia kosztów realizacji świadczeń, a w konsekwencji
zmniejszenia zadłużenia organizacji i umożliwienie jej dalszego funkcjonowania i rozwoju.
W związku z powyższym, kryterium ekonomiczne otrzymało jedną z najwyższych wag (0,1).
Kryterium związane ze znajomością koncepcji Lean Management przejęto ze względu na
fakt, iż ułatwia i umożliwia ono sprawniejsze wprowadzanie usprawnień w placówce ochrony
zdrowia z uwagi na większą świadomość celu podejmowanych działań. Z drugiej strony,
w przypadku placówek, które stosowałyby wcześniej metody, narzędzia i techniki Lean
Management, istniałby prawdopodobnie mały potencjał wdrożenia działań optymalizujących
ze względu na funkcjonujące już w pewnym zakresie sposoby optymalizacji, pomiaru
sprawności i efektywności procesów oraz kulturę mającą na celu ciągłe doskonalenie
organizacji. Z kolei w przypadku braku znajomości koncepcji Lean Management istnieje duże
prawdopodobieństwo, że wdrożenie usprawnień spowoduje zwiększenie skuteczności
i efektywności placówek ochrony zdrowia. Z ankiet przeprowadzonych w ramach projektu
„Lean Management w ochronie zdrowia” dotyczących znajomości koncepcji Lean
Management wynikało, że nie jest ona powszechna w środowisku medycznym, a jej narzędzia
nie są (lub w bardzo małym stopniu są) stosowane w praktyce. Dlatego też waga tego kryterium
otrzymała wartość 0,07.
Kryterium dotyczące innowacyjności przyjęto ze względu na możliwość oceny stopnia
innowacyjności placówek ochrony zdrowia. Innowacyjny charakter stosowanych metod
i narzędzi zarządzania, rozwiązań technicznych oraz doświadczenie kadry we wdrażaniu
innowacyjnych rozwiązań wpływa na różnice w realizacji i wskaźnikach procesu leczenia tych
samych jednostek chorobowych w różnych placówkach ochrony zdrowia. Kryterium to
odzwierciedla relatywnie niski wpływ na ocenę ogólną, zatem wartość przypisanej wagi wynosi
0,04, ponieważ w badanych placówkach proces wyglądał podobnie, a zaangażowane w jego
realizację zasoby posiadały podobny stopień innowacyjności i zaawansowania
technologicznego aparatury.
Kryterium dotyczące gotowości do wprowadzania zmian przyjęto ze względu na fakt,
iż wykorzystanie narzędzi Lean Management oznacza zmiany w organizacji procesów leczenia
i wymaga umiejętności dostosowania się do nich przez kadrę uczestniczącą w ich realizacji.
Kryterium to odzwierciedla wysoki wpływ na ocenę ogólną, ponieważ zgodnie z ideą
projektów prowadzonych według koncepcji Lean Management, wiążą się one
z wprowadzaniem zmian organizacyjnych. Kryterium związane z gotowością do wprowadzania
zmian odgrywa zatem istotną rolę podczas wdrażania projektów wykorzystujących narzędzia
Lean Management, dlatego też jego wagę ustalono na poziomie 0,07.
Kryterium dotyczące liczby pacjentów/zachorowań przyjęto ze względu na możliwości
uzyskania najwyższych efektów ekonomicznych i procesowych wprowadzanych zmian na
skutek dużej liczby pacjentów, której dotyczy danych proces leczenia. W wyniku
wprowadzanych zmian w ramach jednego procesu w skali całej placówki ochrony zdrowia,
istnieje możliwość uzyskania znacznych oszczędności czasu i zasobów oraz efektów mających
wpływ na osiągnięcie poprawy stanu zdrowia większej liczby pacjentów. Usprawnienia w
wąskim obszarze mogą przełożyć się na poprawę stanu zdrowia wielu pacjentów. Dlatego też
kryterium dotyczące liczby pacjentów/zachorowań uznano za bardzo istotne, w związku z czym
jego wagę ustalono na poziomie 0,1.
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Kryterium dotyczące profilu podmiotu leczniczego przyjęto ze względu na możliwości
uzyskania największych efektów ekonomicznych i procesowych na podstawie wprowadzanych
zmian danego procesu leczenia oraz możliwość ich przełożenia na inne procedury leczenia
w danej placówce ochrony zdrowia, a tym samym na liczbę leczonych pacjentów. W wyniku
wprowadzanych zmian w ramach jednego procesu istnieje możliwość przełożenia
zaobserwowanych sposobów jego doskonalenia oraz uzyskania znacznych oszczędności czasu
i zasobów także na procesy leczenia innych jednostek chorobowych, realizowanych w danej
placówce ochrony zdrowia, mających wpływ na osiągnięcie poprawy stanu zdrowia większej
liczby pacjentów. Usprawnienia w jednym obszarze mogą przełożyć się na poprawę procesów
w zakresie wielu innych procedur medycznych i poprawę stanu zdrowia wielu pacjentów,
dlatego też, kryterium dotyczące profilu podmiotu leczniczego uznano za istotne, przypisując
wagę na poziomie 0,09.
Kryterium dotyczące poziomu komunikacji w organizacji przyjęto by poddać ocenie
możliwości współdziałania kadry zaangażowanej w proces leczenia i rejestrującej dane
o procesie, co wpływa na wymianę informacji dotyczących procesu leczenia i rzetelnej oceny
aktualnych i proponowanych modelowych rozwiązań usprawniających. Dlatego też kryterium
dotyczące poziomu komunikacji w organizacji jest ważne, ale nie odgrywa kluczowej roli,
w związku z czym przypisano mu wagę na poziomie 0,06.
Kryterium dotyczące przekonania kierownictwa o słuszności wdrożenia koncepcji
Lean Management jest bardzo istotne, gdyż to właśnie kierownictwo inicjuje, nadzoruje
i finansuje projekty usprawniające funkcjonowanie organizacji. Dlatego też kryterium to jest
niezwykle ważne, decydujące o uznaniu zasadności wdrożenia usprawnień poprzez
wykorzystanie narzędzi Lean Management, zatem przyjęto dla niego wagę na poziomie 0,1.
Kryterium dotyczące wsparcia ze strony kierownictwa odzwierciedla stopień, w jakim
kierownictwo jest zaangażowane w realizację inicjatyw związanych z wdrożeniem koncepcji
Lean Management i chce wspierać wszelkie działania zainicjowane przez zespół projektowy.
Z reguły, jeśli przekonanie kierownictwa placówki ochrony zdrowia o słuszności
wprowadzania zmian jest wysokie, wówczas koreluje z wysoką oceną wskaźnika dotyczącego
wsparcia inicjatyw i działań podejmowanych w ramach projektów, które pozostają w gestii
lidera i zespołu projektowego. Kryterium to jest ważne, dlatego też ustalono jego wagę na
poziomie 0,06.
Kryterium dotyczące zasobów kadrowych wiąże się z oceną zasobów kadrowych, jakimi
dysponuje placówka ochrony zdrowia. Jest ono istotne z punktu widzenia pracochłonności
procesów realizowanych w ramach czynności medycznych i niemedycznych z uwagi na
możliwe ograniczenia w trakcie podejmowania działań optymalizujących procesy.
W przypadku placówek medycznych, najczęściej występują niedobory specjalistów
w poszczególnych obszarach (z różnych powodów), co jest niezwykle istotne w celu
zapewnienia sprawnego i skutecznego leczenia i opieki nad pacjentami oraz realizacji
podstawowych celów organizacji medycznych. Kryterium to jest bardzo ważne, dlatego też
przypisano mu najwyższą wartość wagi (0,1).
Kryterium dotyczącemu wyposażenia przypisano niską wagę ze względu na małe
zróżnicowanie aparatury pomiędzy badanymi placówkami ochrony zdrowia w zakresie
wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia czynności medycznych w ramach analizowanej
procedury medycznej. Ponadto przedmiotem usprawnień, zgodnie z założeniami, są głównie
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procesy a nie usprawnienia polegające na zmianie aparatury medycznej, co wymagałoby
znacznych nakładów finansowych, choć mogłoby podnieść sprawność i efektywność procesów
leczenia, czy też obniżyć koszty wykorzystania aparatury.
Kryterium uznano za mniej istotne, przypisując mu wagę na poziomie 0,04.
Kryterium dotyczące dążenia do ciągłego doskonalenia przyjęto w celu oceny chęci do
doskonalenia procesów wewnętrznych placówek ochrony zdrowia. W przypadku placówek
poszukujących możliwości doskonalenia i zwiększenia sprawności procesów, projekty
realizowane w ramach ich optymalizacji mają mniejsze znaczenie z uwagi na podobne
podejście w analizowanych placówkach, co zapewne może wynikać z braku znajomości
narzędzi i metod, takich jak wykorzystywane w ramach koncepcji Lean Management.
Kryterium przypisano wagę na poziomie 0,04.
Kryterium dotyczące podejmowania działań wspierających zrównoważony rozwój
organizacji przyjęto w celu oceny działań realizowanych przez nie w tym zakresie. Z uwagi
na to, że analizowane placówki posiadały podobny zakres realizacji przedmiotowych działań,
uznano, iż kryterium to nie różnicuje ich w istotny sposób, dlatego też wagę kryterium ustalono
na poziomie 0,03.
Kryterium dotyczące umiejętności współpracy w interdyscyplinarnych zespołach
przyjęto w celu oceny możliwości współpracy pracowników z różnych działów placówki
ochrony zdrowia w ramach potencjalnych zespołów analizujących proces i jego parametry.
Kryterium to ma niską wagę, gdyż przedmiotowe umiejętności nie są tak istotne w przypadku,
gdy zmiany są wdrażane w ramach decyzji odgórnych, a wyłoniony lider zespołu zarządza
całym zespołem i relacjami pomiędzy jego członkami. W związku z powyższym kryterium
otrzymało najniższą wagę, tj. 0,02.
Zakończenie
W obliczu problemów polskiego systemu ochrony zdrowia oraz rosnącego niezadowolenia
pacjentów, wykorzystanie narzędzi Lean Management wydaje się być zatem koniecznym
działaniem, gwarantującym racjonalne gospodarowanie zasobami i unikanie wszelkich
przejawów marnotrawstwa, takich jak np.95:
− zbędne zapasy generujące dodatkowe koszty powierzchni składowania i zarządzania
zapasami, zwiększające ryzyko niepoprawnego oddzielenia materiałów potrzebnych od
niepotrzebnych, jak również przyczyniające się do błędów lekarskich
i administracyjnych,
− niepotrzebny sprzęt i in. (zbędne przedmioty stanowią codzienną przeszkodę
w świadczeniu usług medycznych oraz utrudniają właściwe wykorzystanie placówki),
− zbędny transport (pacjentów i materiałów), wymagający dodatkowych łóżek, wózków,
pościeli, itp.
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż do czynników istotnie wpływających
na skuteczną implementację koncepcji Lean Management w procesie leczenia pacjentów
z udarem mózgu należą: wyniki ekonomiczne, liczba pacjentów/zachorowań, przekonanie
kierownictwa o słuszności wdrożenia koncepcji LM oraz zasoby kadrowe (medyczne
i niemedyczne). Opracowanie kryteriów oceny potencjału wdrożeniowego stanowiło istotny
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etap realizacji projektu „Lean Management w ochronie zdrowia”, w wyniku którego dokonano
wyboru podmiotu, w którym zrealizowano fazę pilotażową.
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CRITERIA FOR ASSESSING THE IMPLEMENTATION POTENTIAL OF THE LEAN
MANAGEMENT CONCEPT IN HEALTHCARE
Summary: The aim of this chapter is to present criteria for assessing a potential of the Lean Management concept
implementation in the Healthcare, developed as a part of the “Lean Management in healthcare” project. The
identification of the criteria was possible due to the usage of the following research methods such as a Desk
Research, free-form interviews and non-participating observation, carried out in 2018 during the Gemba Walk
carried out in five medical entities located in the Masovian Voivodeship. Research results confirm the possibility
of usage Lean Management tools to improve the functioning of the healthcare system in Poland. Despite analysing
the treatment process of only one disease (stroke), described by a specific medical procedure, possibilities of
improving the process in specific therapeutic entities were identified. Interviews with representatives of the
medical and non-medical staff have made it possible to look at the process from different perspectives and,
consequently, identify obstacles and areas of potential improvement.
Keywords: Lean Management, Lean Healthcare, implementation potential.

56

NOWE KONTEKSTY W NAUCE XXI WIEKU

Jakub Kufel96, Jakub Kret97, Aleksander Jaworski98
ZASTOSOWANIE TELEMEDYCYNY W RÓŻNYCH
SPECJALIZACJACH MEDYCZNYCH
– PRZEGLĄD SYSTEMATYCZNY
Streszczenie: Celem pracy był przegląd doniesień naukowych na temat użyteczności i zastosowania telemedycyny
w różnych krajach i obszarach opieki zdrowotnej, wykazanie w której gałęzi medycyny jest najczęściej
wykorzystywana oraz przedstawienie korzyści wynikających z jej użytkowania. Telemedycyna charakteryzuje się
szerokim spektrum wykorzystania w niemal każdej gałęzi medycyny. Jednakże w analizie doniesień naukowych
wykazano, iż największy udział telemedycyny występuje w kardiologii, niemal tak samo często używana jest
w neurologii. Rzadziej znajduje zastosowanie w podstawowej opiece zdrowotnej czy psychiatrii. Telemedycyna
umożliwia wzrost sprawności usług i optymalizację nakładów finansowych. Ograniczenia technologiczne
uniemożliwiają wykorzystanie pełnego potencjału telemedycyny w wykonywaniu procedur zabiegowych.
Dynamiczny postęp rozwiąże ten problem w przyszłości. Z pewnością należy inwestować dostępne środki w jej
rozwój. Krajem, w którym jest ona najlepiej rozwinięta są Stany Zjednoczone.
Słowa kluczowe: telemedycyna, eZdrowie, telezdrowie.

Wstęp
Dotychczas w literaturze przedstawiono kilkanaście definicji telemedycyny. WHO (Światowa
Organizacja Zdrowia) w 2009 roku przedstawiła 104, odrębne recenzowane definicje tego
pojęcia. Definicje te mówią o telemedycynie jako: „świadczeniu usług opieki zdrowotnej,
w których odległość jest kluczowym czynnikiem, przez wszystkich pracowników ochrony
zdrowia korzystających z technologii informatycznych i komunikacyjnych w celu wymiany
ważnych informacji dotyczących: diagnozy, leczenia i zapobiegania chorobom i urazom, badań
i oceny, a także, ustawicznego kształcenia świadczeniobiorców opieki zdrowotnej, wszystko
w interesie poprawy zdrowia osób jak i całej społeczności”99.
Szybki rozwój urządzeń i technologii informatycznej pozwala na doskonalenie jakości
usług telemedycznych, a co za tym idzie zwiększenia jej udziału w systemach opieki
zdrowotnej. Badania nad rozwojem i zastosowaniem telemedycyny odbywają się dynamicznie
na całym świecie, największa ilość publikacji i doniesień naukowych związanych z tym
działem medycyny pochodzi z Ameryki100. Istnieją dowody na to, iż telemedycyna może
rozszerzać granice opieki zdrowotnej na większą populację oraz skoncentrować się na danym
pacjencie101. Kontakt z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej stał się łatwiejszy, ponieważ
kontakty cyfrowe mają niższy koszt jednostkowy niż kontakty fizyczne mimo różnic w jakości
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opieki102, może to także przyczyniać się do zmniejszenia obciążenia tradycyjnej opieki
zdrowotnej. Rozwój telemedycyny prowadzi do wyzwań prawnych i wątpliwości etycznych.
Kwestią dyskusyjną pozostają takie aspekty jak: niedostosowanie przepisów prawnych czy
brak standardów które regulowałyby usługi telemedyczne103.
Uzasadnienie przeglądu
W krajach rozwijających się WHO zgłosiło niedobór pracowników ochrony zdrowia
aż w 57 państwach, co daje możliwość na nowoczesne rozwiązania, które mogą znacznie
poprawić stan zdrowia zarówno najbardziej narażonych grup jak i oddziaływać na zwiększenie
profilaktyki prozdrowotnej całej populacji104. Według badań na całym świecie abonamenty
komórkowe, w przyszłości będą odpowiadały liczbie ludności. Liczba abonamentów, będzie
stale rosła, jest to szczególnie widoczne w krajach rozwijających się, gdzie rynek
telekomunikacyjny nie osiągnął jeszcze wysycenia105. Urządzenia mobilne mogą być używane
do poprawy opieki zdrowotnej oraz do wspierania systemu w krajach zarówno rozwiniętych
jak i rozwijających się. Wykorzystanie elementów telemedycyny takich jak: aplikacje mobilne,
platformy internetowe, wideorozmowy, zdalna obsługa urządzeń czy wiadomości tekstowe
mogą służyć do poprawy zdrowia społeczności.
Celem niniejszej pracy była analiza obszaru wykorzystania narzędzi telemedycznych
w różnych dziedzinach medycyny z uwzględnieniem lokalizacji i przeznaczenia oferowanych
usług. Z własnego doświadczania zakładamy, że usługi te znajdują największe zastosowanie w
kardiologii. Być może jest to spowodowane stosunkowo prostym pod względem technicznym
rozwiązaniem do monitorowania podstawowych paramentów życiowych pacjenta
(np. Smartwatch z funkcją pomiaru pulsu i połączoną do niego aplikacją mobilną). Wydaje się
być także wielce prawdopodobnym, iż podstawowa opieka zdrowotna ze względu na jej
powszechną dostępność w każdym kraju zajmie wysoka pozycję jeśli traktować o ilości
doniesień związanych z częstością usług telemedycznych w poszczególnych specjalizacjach.
Inne badania
Nasze badanie skupiło się na zobrazowaniu rozwoju telemedycyny w różnych regionach świata
z uwzględnieniem rodzaju usługi, konkretnej specjalizacji. Pozostałe przeglądy systematyczne
które zostały wyszukane przy użyciu portalu PubMed, a nie zostały uwzględnione w naszym
badaniu skupiły się na: analizie barier uniemożliwiających wprowadzania telemedycyny
wynikającej z trudności geolokalizacyjnych jako czynnika sprawczego106, czynnikach
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wpływających na skuteczność interwencji leczenia ambulatoryjnego107, opracowania
algorytmu optymalizacji routingu adaptacyjnego w zorientowanych na społeczność sieciach
oportunistycznych dla zdrowia mobilnego108.
Metodyka
Dobór doniesień naukowych
Głównym celem badania była weryfikacja miejsca użytkowania narzędzi telemedycznych
z uwzględnieniem państwa i kontynentu, na którym są wykorzystywane. Ponadto określono
w jakim celu się je stosuje, a także w jakich specjalizacjach znajdują zastosowanie. Artykuły
kwalifikowały się do przeglądu, jeśli spełniały kryteria takie jak: zastosowanie narzędzia
teleinformatycznego, przedstawiony został kraj, specjalizacja oraz rodzaj usługi. Analizie
zostały poddane jedynie artykułu które: dotyczyły ludzi, były artykułami pełnotekstowymi,
zostały opublikowane w ciągu ostatnich 5 lat, zostały opublikowanie w języku angielskim,
dostęp do pełnej wersji artykułu był bezpłatny. Wykluczone zostały przeglądy systematyczne,
meta-analizy oraz dotyczące zwierząt. Ponadto z badania zostały usunięte duplikaty artykułów.
Źródła informacji i wyszukiwanie
Dobór oraz wyszukiwanie doniesień naukowych do tego badania został przeprowadzony
zgodnie z wytycznymi PRISMA. Podczas wyszukiwania posłużyliśmy się serwisem PubMed
ze względu na powszechną dostępność. Dane były gromadzone w od września do października
2019 roku.
Ryzyko stronniczości
Metodologia nie umożliwiała randomizacji, aby uniknąć stronniczości podczas doboru
artykułów przeprowadziliśmy wyszukiwanie przy użyciu terminów MeSH, które są szeroko
stosowane w bazach danych wykorzystywanych w badaniach literatury. Użyliśmy
następujących haseł wyszukiwania: telemedicine, eHealth, mHealth, mobile health, telehealth,
tele-diagnosis. Wyniki wstępnego wyszukiwania zostały zawężone stosując filtry: ograniczenia
czasowego do 5 lat, tylko ludzie, bezpłatne, dostępność pełnej wersji artykułu, dostępność
abstraktu oraz podstawowe czasopisma medyczne. Zastosowano także wyszukiwanie
boolowskie, które wykonano również w platformie PubMed. Aby uniknąć wzajemnego
wpływu na dobór artykułów każdy badacz dobierał je niezależnie. Obliczyliśmy statystyki
kappa w celu zmierzenia niezawodności między podmiotami, które odnoszą się do zgodności
i spójności wyboru artykułów. Kappa Cohena wynosiła 0,41, co odzwierciedla umiarkowane
porozumienie między recenzentami.
Proces gromadzenia danych
Pierwsze wyszukiwanie w bazie PubMed z zastosowaniem terminów MeSH zaowocowało
61140 wynikami. Następnie, po zastosowaniu wszystkich ograniczników, zawęziliśmy wyniki
PubMed do 306 artykułów, kolejno zostały one wstępnie przejrzane pod kątem przydatności
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w badaniu uznano, iż 138 artykułów spełniało kryterium. W dalszym ciągu przeprowadzono
wyszukiwanie boolowskie również w serwisie PubMed, wówczas stwierdzono, iż 62 artykułów
spośród wyszukanych wstępnie 200 doniesień spełnia kryteria i dodano je do bazy. Wszystkie
streszczenia zostały sprawdzonych przez co najmniej dwóch recenzentów. Badacze sprawdzili
abstrakty w celu zakwalifikowania bądź odrzucenia artykułów. Wybrane doniesienia zostały
przeczytane w całości. Z badania zostało wykluczone 10 streszczeń z powodu niespełnienia
kryteriów (brak danych w artykule uniemożliwiający analizę, praca niemająca związku z celem
prowadzonego przeglądu). W rezultacie otrzymaliśmy listę 186 doniesień zgodnych z naszym
celem badania.
Wyniki
Na przełomie października i listopada 2019 roku została przeprowadzona seria spotkań
grupowych mających na celu analizę wybranych i zgromadzonych w bazie danych artykułów.
Spotkania obejmowały dyskusję nad poszczególnymi streszczeniami. Zwrócono uwagę
na zakres oferowanej usługi, rodzaj usługi, specjalizację w ramach jakiej narzędzie
telemedyczne jest używane. Informacje te wynotowano, zgromadzono i zapisano w bazie
danych. Ponadto artykuły poddane analizie zostały posortowane ze względu na kraj
pochodzenia oraz kontynent.
Zakres i rodzaj usług
● Zdalna diagnostyka - jest to niebezpośredni kontakt z pacjentem mający znaczny wpływ
na wsparcie systemów opieki109. Do celu diagnostyki “na odległość” używa się różnych
rozwiązań między innymi: synchroniczne konsultacje na żywo z wykorzystaniem
wideokonferencji oraz asynchroniczne z wykorzystaniem zapisanych wcześniej danych
takich jak: zdjęcia, wyniki badań, opisy badań z zakresu radiologii, opisy wykonane
podczas konsultacji innych specjalistów. Dane te następnie zostają przekazane
do konsultanta lub specjalisty celem oceny i postawienia diagnozy.
● Zdalna konsultacja - komunikacja na odległość pomiędzy klinicystami z różnych
ośrodków lub bezpośredni wirtualny kontakt lekarza z pacjentem. Metody te pomimo
niepotwierdzonych danych na temat wyników zyskały duże znaczenie w opiece
zdrowotnej w USA jak i w wielu innych krajach świata110.
● Zdalny monitoring - wydaje się być dobrym rozwiązaniem dla krajów rozwijających się
lub słabo rozwiniętych o niskiej infrastrukturze i dochodach, gdzie dostęp
do ochrony zdrowia jest utrudniony. Urządzenia monitorujące stan zdrowia i parametry
życiowe takie jak np. pracę serca czy mózgu mogą zostać wykorzystane na terenach
wiejskich111.
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S.A. Khan i H. Omar, Teledentistry in practice: literature review, Telemedicine journal and e-health the official
journal of the American Telemedicine Association, 2013, s. 565–567.
110
V.G. Vimalananda, J.D. Orlander, S.L. Cutrona, J.L. Strymish i S.R. Simon, Electronic consultations
(E-consults) and their outcomes: a systematic review, Journal of the American Medical Informatics Association
JAMIA, 2019.
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S.K. Thangavelu, N. Kasthuri, V. Sundaram, N. Aravind i N. Bilakanti, A Stand-Alone EEG Monitoring System
for Remote Diagnosis, Telemedicine journal and e-health the official journal of the American Telemedicine
Association, 2016, s. 310–316.
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● Zdalna edukacja - jest zwiększaniem poziomu wiedzy medycznej z różnych
specjalności oraz podnoszeniem świadomości na temat stanu zdrowia społeczeństwa.
Proces ten zachodzi poprzez rozpowszechnianie informacji z wykorzystaniem urządzeń
telekomunikacyjnych i informatycznych.
● Zdalna interwencja - szerokie spektrum ingerencji w organizm chorego włącznie
z naruszeniem nietykalności cielesnej, od czynności takich jak zwykłe, rutynowe badania
diagnostyczne po zabiegi i operacje chirurgiczne włącznie. Lekarz udzielający świadczeń
zdrowotnych, Z punktu widzenia prawa cywilnego wkracza w prawnie chronioną sferę
pacjenta, na co potrzebuje jego zgody112.
● Zdalna opieka - szerokie spektrum czynności, których celem jest zapobieganie
i leczenie chorób w warunkach braku kontaktu fizycznego między biorcą, a dawcą.
Realizowana jest za pomocą narzędzi telemedycznych.
Wykres 1. Ilość zdalnych usług świadczonych za pomocą telemedycyny
70
60
50
40
30
20
10
0
Zdalny
monitoring

Zdalna
edukacja

Zdalna
Zdalna
Zdalna
konsultacja interwencja diagnostyka

Zdalna
opieka

Źródło: Opracowanie własne.

W bazie danych uwzględniliśmy sześć umownych kategorii wedle, których
wykonaliśmy podział świadczeń są: zdalny monitoring (61), zdalna edukacja (36), zdalna
konsultacja (32), zdalna interwencja (26), zdalna diagnostyka (21) i zdalna opieka (9) (wykres
1). Przy tworzeniu kryterium podziału usług kierowaliśmy się charakterem usług, ich
wpływem na pacjenta, relacją usługodawca-usługobiorca (w większości przypadków relacji
analogicznej do relacji lekarz-pacjent), a także znaczenia w procesie terapeutycznym.

Justyna Przybylska, Cywilnoprawne aspekty instytucji zgody pacjenta na interwencję medyczną i jej definicja,
Monitor Prawniczy: miesięcznik prawa polskiego, (16), 2003, s. 740–744.
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Tabela 1. Ilościowy udział rodzaju świadczonych usług
Rodzaj usług

Ilość badań

Wideokonferencja

17

Telekonsultacja

36

Platforma internetowa

11

Aplikacja mobilna

63

System oparty na sieci

42

Urządzenie multimedialne

15

Źródło: Opracowanie własne.

Zdalny monitoring był używany między innymi przy rekonwalescencji pooperacyjnej113,
terapii choroby zapalnej jelita114.
Zdalna edukacja obejmowała szereg różnych usług, do których zaliczone zostały między
innymi: edukacja pacjentów ortopedycznych dotycząca konieczności wzrostu świadomości i
samokontroli115, edukacji związanej z profilaktyką i zdrowym trybem życia w krajach
rozwijających się, wspomaganie podejmowania decyzji kluczowych z punktu widzenia
klinicznego w punktach opieki.
Zdalna konsultacja obejmowała takie dziedziny medycyny jak: psychiatria, podstawowa
opieka zdrowotna, psychologia, toksykologia, ortopedia, neurologia, neurochirurgia,
rehabilitacja, choroby zakaźne, kardiologia, chirurgia ogólna, onkologia.
Zdalna interwencja to pojęcie, pod którym kryły się takie czynności medyczne jak:
usprawnienie prowadzenia leczenia pacjentów onkologicznych, badania statystyczne dotyczące
planowanego przerywania ciąży, badanie przydatności i poziomu rozwoju systemów
e-zdrowotnych, ocena terapii poznawczo-behawioralnych, oparty na urządzeniach mobilnych,
takich jak tablety, zindywidualizowany program treningowy w zakresie fizjoterapii,
przeprowadzanie treningu poznawczego mającego na celu zapobieganie wystąpienia u młodych
matek depresji poporodowej116, redukcja poziomu samotności wśród seniorów i seniorek117.
Zdalna diagnostyka obejmowała wszystkie czynności mające na celu wykrycie
potencjalnych jednostek chorobowych wśród pacjentów z grupy ryzyka. Mowa tu na przykład
113

C. Li, S. Huang, X. Su, T. Zhang i K. Jiang, Monitoring of home recovery using the 317-nursing mobile
application following day-case surgery in children: Perspectives from both nurses and patients, Medicine, 2019,
e16639.
114
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Disease: The PACE Telemedicine Program, Journal of the Canadian Association of Gastroenterology, 2019,
s. 186–194.
115
T. Timmers, L. Janssen, G. Hannink, B.C. van der Zwaard, A. Plat, B. Thomassen, J.-W. Swen, R.B. Kool
i F.O. Lambers Heerspink, The Effect of an App for Day-to-Day Postoperative Care Education on Patients With
Total Knee Replacement: Randomized Controlled Trial, JMIR mHealth and uHealth, 2019, e15323.
116
M. Sun, S. Tang, J. Chen, Y. Li, W. Bai, V. Plummer, L. Lam, C. Qin i W.M. Cross, A study protocol of mobile
phone app-based cognitive behaviour training for the prevention of postpartum depression among high-risk
mothers, BMC public health, 2019, s. 710.
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o pilotażowym programie telemedycznym dotyczącego wstrząsu dla społeczności północnych
w Manitobie. Wreszcie zdalna opieka, w której obręb weszło najmniej przykładów skupiła się
na między innymi leczeniu wrzodów kończyn dolnych, zajmowaniu się pacjentami
geriatrycznymi dotkniętymi demencją starczą.
Pochodzenie zgromadzonych artykułów naukowych
Najwięcej materiałów zgromadzono z Ameryki Północnej (75), Europy (51), Azji (22).
Z Australii, Afryki, Oceanii i Ameryki Południowej w bazie danych zanotowaliśmy łącznie
23 doniesienia (wykres 3).
Wykres 3. Procentowy udział doniesień naukowych z poszczególnych kontynentów
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Źródło: Opracowanie własne.

Najwięcej artykułów zgromadzono z: USA (79), Anglii (15), Austrii i Chin (po 9),
Kanada (8). Z pozostałych państw biorących udział w badaniu (tj. Holandia, Szwecja, Brazylia,
Indie, Polska, Hiszpania, Niemcy, Norwegia, RPA, Belgia, Czechy, Irlandia, Malawi, Nowa
Zelandia, Szwajcaria, Burkina Faso, Francja, Ghana, Izrael, Japonia, Kolumbia, Liban, Liberia,
Malezja, Pakistan, Republika Korei, Rosja, Tajwan, Turcja, Włochy) odnotowaliśmy w sumie
65 doniesień (wykres 2).
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Wykres 2. Artykuły zgromadzone w bazie danych z uwzględnieniem
ilości badań z poszczególnych państwach
Inne państwa

14

Szwajcaria

2

Nowa Zelandia

2

Malawi

2

Irlandia

2

Czechy

2

Belgia

2

RPA

3

Norwegia

3

Niemcy

3

Hiszpania

3

Polska

4

Indie

5

Brazylia

5

Szwecja

6

Holandia

6

Kanada

7

Chiny

9

Australia

9

Anglia

15

USA

79
0

20

40

60

80

100

Źródło: Opracowanie własne.

Częstość usług wykorzystywanych w różnych specjalizacjach plasowała się
następująco: kardiologia (24), neurologia (20), choroby zakaźne (15), podstawowa opieka
zdrowotna (12), psychiatria (13), onkologia (8), pediatria (7), choroby wewnętrzne (7),
ginekologia (6), anestezjologia i intensywna terapia (7), chirurgia ogólna i rehabilitacja (po 6),
pulmonologia, gastroenterologia, ortopedia, okulistyka, dermatologia (po 4), diabetologia i
geriatria (po 3), bariatra, zdrowie publiczne, patologia, seksuologia (po 2). Pod pojęciem “Inne
specjalizacje” znajdują się: medycyna ratunkowa, nefrologia, stomatologia, neurochirurgia,
epidemiologia, chirurgia dziecięca, laryngologia, medycyna sportowa, medycyna paliatywna,
neonatologia, toksykologia (łącznie 11) (wykres 4).
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Wykres 4. Ilościowe przedstawienie poszczególnych specjalizacji
biorących udział w badaniu
Inne specjalizacje

11
2
2
2

Patologia
Bariatria

3
3
3
3

Psychologia
Dermatologia

4
4
4
4

Ortopedia
Pulmonologia

5
6
6

Chirurgia ogólna

7
7
7
7

Ginekologia
Pediatria

8
Psychiatria

13
14
15

Choroby zakaźne

20
Kardiologia

24
0

5

10

15

20

25

30

Źródło: Opracowanie własne.

Dyskusja
Krajami będącym zdecydowanym liderem w wykorzystaniu telemedycyny w opiece
zdrowotnej są Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Na trzecim miejscu znajduje się z kolei
Chiny wraz z Australią. Dostrzegliśmy w badaniu, iż w wielu przypadkach rozwój
telemedycyny i jej udział w opiece zdrowotnej jest taki sam w krajach wysoko rozwiniętych
jak i w krajach dopiero rozwijających się. Zależność taką możemy dostrzec w przypadku
Szwajcarii i Malawi, gdzie wskaźnik ten jest identyczny. Na początku badania
przewidywaliśmy, że największy odsetek w usługach medycznych ze względu na możliwość
monitorowania parametrów życiowych takich jak tętno czy ciśnienie znajdzie zastosowanie
w kardiologii, hipoteza ta została przez nas potwierdzona. Nieoczekiwane było zajęcie miejsca
poza podium udziału w podstawowej opiece zdrowotnej z racji jej domniemanej przez nas
największej dostępności. Wąskie specjalizacje, niedawno wyodrębnione z bardziej rozległych
i ogólnych (np. seksuologia) mają znikomy udział w ogólnej liczbie usług telemedycznych.
Obecność specjalizacji zabiegowych w środkowym przedziale wartości, nie jest zaskakującym
z racji skomplikowania tego typu procedur. Specjalizacje niezabiegowe prezentują znaczne
skrajności w odsetkowym udziale w rynku telemedycznym. Z jednej strony jest wyżej
wspominana kardiologia, niekwestionowany lider zestawienia, a z drugiej strony specjalizacje
takie jak geriatria, diabetologia czy dermatologia znajdują się na dalekim końcu zestawienia,
co potencjalnie może świadczyć o braku pomysłu na rozwój technologii telemedycznych
w tych dziedzinach medycyny. Monitorowanie pacjentów jako usługa o największej
popularności w żadnym stopniu nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę upowszechnianie
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i promowanie aplikacji, systemów, programów na urządzenia multimedialne takie
jak: smartfony, tablety, zegarki typu Smartwatch. Ponadto producenci w celu poszerzenia
swojej konsumenckiej grupy docelowej, wychodząc naprzeciw potrzebom społeczeństw
wysoko rozwiniętych, w których panuje pandemia otyłości, chorób sercowo-naczyniowych
wyposażają rzeczony sprzęt w czujniki, czytniki, skanery służące do monitorowania
podstawowych funkcji życiowych. Nie są to narzędzia doskonałe, jednak nawet orientacyjne
wartości takich parametrów życiowych jak poziom glukozy we krwi, wartości tętna, ciśnienia
skurczowego i rozkurczowego mogą pomóc wykryć chorobę, o której użytkownik sprzętu nie
miał wiedzy, we wczesnym stopniu zaawansowania i tym samym skłonić go do wizyty
lekarskiej. Mogą też pomóc usprawnić relację lekarz-pacjent, dopilnować sumienność
pacjentów w takim zakresie jak na przykład regularne przyjmowanie leków.
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THE USE OF TELEMEDICINE IN VARIOUS MEDICAL SPECIALTIES - A SYSTEMATIC REVIEW
Summary: The aim of this release was the review of scientific publications about usefulness and usage of
telemedicine in various fields of healthcare, display in which branch of medicine is being used and show benefits
of using it. Telemedicine is marked by wide spectrum of usage in almost every single branch of medicine.
However, the analyze of scientific papers showed that the Cardiology is the branch of medicine, in which
telemedicine is being used the most. Usage of neurology is slightly lower. Rarely telemedicine is being used in the
basic medical care or psychiatry. Telemedicine enables growth of efficiency of services and the optimization of
financial outlay. Technological restrictions disenable using the full potential of telemedicine in medical
procedures. The dynamic progressw will solve this problem in the future. Investing available means into it’s
development. United States of America is the country where the telemedicine is at the highest level around the
whole world.
Keywords: Telemedicine, eHealth, telehealth
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Ewelina Kurowicka-Roman118
KANAŁY WIDEO JAKO EFEKTYWNE NARZĘDZIE
MARKETINGOWE W XXI WIEKU
Streszczenie: W ostatnich latach nastąpiły dynamiczne zmiany w branży komunikacji marketingowej. Marketing
w globalnej sieci internetowej oferuje szeroki wachlarz narzędzi wykorzystywanych w celach promocji. Ogromny
potencjał na przyszłość ma wideo marketing, który jest jednym z dominujących strategii marketingu
internetowego. Celem niniejszej publikacji jest ukazanie kanałów wideo jako efektywnego narzędzia
marketingowego w XXI wieku. Opracowanie wskazuje korzyści wynikające z skutecznego prowadzenia
skutecznego wideo marketingu. Artykuł ma charakter przeglądowy i został przygotowany przy użyciu
międzynarodowych naukowych baz danych, takich jak Elsevier, Springer, Web of Science i Ebsco.
Słowa kluczowe: Kanały wideo, content marketing, Internet, promocja, nowe technologie.

Wstęp
Na przełomie ostatnich dziesięcioleci nastąpiły dynamiczne przemiany technologiczne.
Ekspansja mediów w znaczący sposób wpłynęła na rzeczywistość otaczającą współczesne
społeczeństwo. Nowe technologie przeniknęły do niemalże każdej sfery życia człowieka. Nie
bez powodu społeczeństwo XXI wieku nazywane jest społeczeństwem informacyjnym.
Określenie to jest charakterystyczne dla pokolenia, które wykorzystuje wiedzę i informacje w
różnych dziedzinach życia oraz w celu efektywniejszej pracy posługuje się zaawansowanymi
technikami informatycznymi. Społeczeństwo informacyjne „nie tylko posiada rozwinięte
środki przetwarzania informacji i komunikowania, lecz przetwarzanie informacji jest podstawą
tworzenia dochodu narodowego i dostarcza źródła utrzymania większości społeczeństwa” 119.
Wraz z pojawieniem się Internetu zaczęły powstawać nowe narzędzia promocji. Era cyfryzacji
dostarcza nowych możliwości zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom. Z perspektywy
odbiorców, zadaniem marketingu jest rozpoznawanie i zrozumienie ich potrzeb, pragnień,
wybór ceny, ilości, miejsca oraz częstotliwości zakupu produktu. Natomiast z punktu widzenia
producentów działania marketingowe skupiają się na wycenie produktów i ich sprzedaży
i danym miejscu i czasie, a także określeniu i uzasadnieniu profilu produkcji120.
Na podstawie wyników polskich i międzynarodowych badań w niniejszym opracowaniu
omówiono następujące pytania:
1. Na czym polega zjawisko wideo marketingu i jakie są jego najczęstsze formy?
2. Jakie są korzyści wynikające z wykorzystywania wideo marketingu przez
przedsiębiorstwa?
3. Jakie kanały internetowe są najczęściej wykorzystywane w celach marketingowych przez
polskich przedsiębiorców?
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie kanałów wideo jako efektywnego
narzędzia marketingowego w XXI wieku. Tekst prezentuje szanse i możliwości wynikające
z wykorzystywania wideo marketingu. Artykuł ma charakter teoretyczny i opiera się
na przeglądzie literatury polskiej i zagranicznej.
Mgr, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Wyd. Fundacji
Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999, s. 53.
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J. Klisiński, Podstawy marketingu, Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe przy Wyższej Szkole
Zarządzania, Częstochowa 2001, s. 7.
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Zjawisko wideo marketingu i jego formy
W literaturze przedmiotu pojęcie marketingu definiowane jest w sposób niejednoznaczny.
Różni autorzy podają odmienne wyjaśnienia tego terminu akcentując jego różnorodne aspekty:
menedżerskie, procesowe, funkcjonalne, ekonomiczne, czy też organizacyjne121. Po raz
pierwszy pojęcie „marketing” pojawiło się w Stanach Zjednoczonych. Za twórcę
współczesnego marketingu uznaje się Philipa Kotlera, który ma początku lat
dziewięćdziesiątych XX wieku przedstawił definicję marketingu, zgodnie z którą jest to
„proces społeczny i zarządczy, w trakcie którego osoby i grupy uzyskują to, czego potrzebują
i pragną poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów”122.
Marketing jest dziedziną zajmującą się procesem decyzji zarządczych, jakie podejmują
producenci, aby wpłynąć na decyzje zakupowe klientów. Proces ten charakteryzuje szybkość
reagowania na zmiany następujące na rynku, perspektywa strategiczna, ale również duża
skuteczność operacyjna. Encyklopedia Zarządzania podaje, iż marketing jest to „sposób
działania i zarządzania w firmie zorientowany na rynek i klienta. Są to wszelkie czynności
wspierające sprzedaż wyrobów i usług, wykonywane różnymi metodami, technikami
oddziaływania na nabywcę”. Innymi słowy, marketing to „funkcjonowanie organizacji na
rynku produktów, które wytwarza i oferuje swemu otoczeniu (…) To skoordynowany zespół
działań realizowanych przez kierownictwo i pracowników (uczestników) organizacji”123.
Definicja marketingu zaprezentowana w 2007 roku przez Amerykańskie Stowarzyszenie
Marketingu (American Marketing Association) określa marketing jako „działalność, zbiór
instytucji i procesów tworzenia, komunikowania, dostarczania oraz wymiany ofert
posiadających wartość dla klientów, odbiorców, partnerów oraz społeczeństwa jako całości”124.
Mianem marketingu internetowego określić można prowadzenie działalności
marketingowej z wykorzystaniem globalnej sieci internetowej. Wybór narzędzi
marketingowych zależny jest przede wszystkim od rodzaju działalności prowadzonej przez
daną firmę, grupy docelowej marki, budżetu przedsiębiorstwa. W działaniach polskich
marketerów przeważa wykorzystywanie Facebooka, jednakże coraz częściej godne uwagi
materiały pojawiają się na nowych kanałach. Zdecydowanym liderem wśród platform wideo na
rynku social media jest serwis YouTube, który przez wielu internautów kojarzony jest
z ruchomym obrazem w sieci125. Zawartość serwisu internetowego YouTube tworzona jest
przez użytkowników, którzy zakładają kanały i umieszczają na nich filmy. Takie kanały mogą
prowadzić zarówno osoby prywatne, jak i organizacje i firmy. Dzięki wspomnianemu
serwisowi w łatwy i niskobudżetowy sposób można dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.
Współczesne firmy wykorzystują w celu promowania swoich produktów coraz
nowocześniejsze środki komunikowania się z odbiorcami. Coraz większą popularność
w działaniach promocyjnych zyskuje wideo marketing. Kierunki rozwoju nowych technologii,
a także ich dynamiczne przenikanie do świata biznesu pozwalają sądzić, iż organizacje stosują
A. Styś, Marketing w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu, „Organizacja i Kierowanie” 2009,
nr 3, s. 27.
122
Ph. Kotler, Principles of Marketing, Prentice Hall, New York 1991, s. 5.
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A. K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2008, s. 321.
124
American Marketing Association, https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/
(dostęp: 19.12.2019).
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coraz bardziej interaktywne i wciągające formy contentu. Wideo marketingiem można nazwać
działania, w których w celu budowania świadomości marki i produktu wykorzystywany jest
format wideo. Cyfrowa audiowizualność jest jedną z podstawowych form komunikowania
w przestrzeni internetowej. Z raportu Online Video Forecasts 2018 opublikowanego przez
agencję Zenith. wynika, że w skali świata konsumpcja online video wzrosła o 11 minut dziennie
w 2017 roku i według prognozy Zenith do 2020 będzie rosła średnio o 9 minut dziennie każdego
roku126.
Serwisy internetowe to „grupa powiązanych ze sobą, w celu poszerzenia funkcjonalności,
stron internetowych. Serwisy internetowe, poza treścią statyczną, mają często sekcję
wiadomości oraz możliwość logowania się i zapamiętywania preferencji odbiorców w celu
dostosowania treści do indywidualnych upodobań. W serwisie mogą występować obiekty
interaktywne np. formularze, przyciski czy aplikacje”127. Typem serwisu internetowego
są serwisy wideo, oferujące funkcję udostępniania materiałów wideo. Programy wideo
funkcjonujące w kanale YouTube i vlogi znacznie usprawniają przekaz kierowany przez
firmy/marki do konsumentów. Dane pochodzące z Raportu Nowa Rola Marketingu, który
opracowała firma Mind Progress Group po konferencji „Marketing Progress” wskazują, że
wideo marketing w zakresie wparcia sprzedaży stosuje 75% badanych przedsiębiorstw 128.
Ponadto badania wskazują, że w najbliższym czasie marketerzy chcieliby wdrażać narzędzia
wideo marketingu, wykorzystywać je w szerszej skali technik współpracy z digital
influencerami (influencer marketing), automatyzacji działań marketingowych oraz aktywności
w mediach społecznościowych. Wideo marketing jest najczęściej wykorzystywany przez firmy
w celu pozyskania nowych klientów (80,4%). W zbliżonym zakresie wskazywane były budowa
świadomości oraz wizerunku marki (76,8%), ale również wsparcie sprzedaży (75%).
W najmniejszym stopniu respondenci deklarują wykorzystywanie wideo marketingu w celu
obsługi klienta (48,2%)129.
Według ReelSEO ponad 90% z 600 przebadanych ekspertów branży marketingowej
przyznało, że wykorzystywało treści wideo w celach marketingowych. Natomiast 8% z nich
oceniło działania jako skuteczne. Konsumpcja treści wideo rośnie w dynamicznym tempie.
Ponad połowa internautów w przedziale wiekowym od 18 do 34 lat deklaruje,
że za pośrednictwem internetu korzysta głównie z materiałów wideo130.
W ogólnopolskim badaniu ankietowym realizowanym przez Offon Agency badano
działania video marketingowe prowadzone w Internecie. Badanie zostało przeprowadzone
w lutym i marcu 2016 roku, wzięło udział 400 przedsiębiorstw z całej Polski. W poniższej tabeli
zaprezentowano wykorzystanie poszczególnych kanałów w komunikacji marketingowej
z podziałem na płatne kampanie oraz bezpłatnie zamieszczane własne materiały video.
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Raport Online Video Forecasts 2018, Zenith, https://www.zenithmedia.pl/czas-ogladania-online-video-stalerosnie-swiatowa-srednia-przekroczy-w-tym-roku-godzine-dziennie/ (dostęp: 17.12.2019).
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Serwis internetowy, http://pl.wikipedia.org/wiki/Serwis_internetowy (dostęp: 15.12.2019).
128
Raport pt. Nowa rola marketingu, 2016, http://marketingprogress.pl/wp-content/uploads/2017/01/Nowa_
Rola_Marketingu_Raport.pdf (dostęp: 19.12.2019).
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Tabela 1. Wykorzystanie poszczególnych kanałów w komunikacji marketingowej
Nazwa kanału
internetowego
Facebook
YouTube
Instagram
Twitter
Twitch
Inne

Odsetek płatnych kampanii
marketingowych wykorzystujące
materiały video
52,80%
41,59%
10,28%
4,21%
1,87%
5,14%

Odsetek bezpłatnie zamieszczanych
własnych materiałów video
78,44%
85,05%
19,16%
14,49%
1,40%
5,61%

Źródło: Opracowanie na podstawie Raportu z badania „Video marketing w polskich firmach”, 2016,
http://www.offonagency.pl/badania/dl/offon_agency_raport_badania.pdf (dostęp: 17.12.2019).

Z danych przedstawionych w tabeli 1. wynika, że przedsiębiorcy najczęściej
zamieszczają materiały video w serwisie YouTube oraz w serwisie Facebook. Można zauważyć
również wyraźną różnicę polegającą na tym, że przedsiębiorcy bezpłatną dystrybucję częściej
przeprowadzają na YouTube, zaś płatną na serwisie Facebook.
Do najpopularniejszych form wideo marketingu można zaliczyć:
a) filmy prezentujące firmy od kuchni - pokazują ludzkie oblicze marki, sprawiają, że staje
się ona bliższa odbiorcy, między firmą a odbiorcą nawiązuje się emocjonalna więź;
b) animacje;
c) filmy instruktażowe - dotyczą użytkowania produktu;
d) prezentacje produktów lub usług w codziennym użytkowaniu - mogą być połączone
z recenzją produktu. Co ciekawe, często prezentacje produktów umieszczane
w internecie są dłuższe niż reklamy telewizyjne, bo nie ograniczone są przez długość
czasu emisji;
e) poradniki - rozszerzenie działalności marki, przykładowo sklep sprzedający herbaty może
publikować filmiki o sztuce jej parzenia;
f) filmiki humorystyczne131.
Najczęściej wykorzystywaną formą video marketingu zamieszczaną przez firmy
w Internecie był dotychczas film promocyjny (na witrynach u prawie 2/3 przedsiębiorstw
korzystających z video marketingu w Internecie). Natomiast wykorzystanie spotów
reklamowych i filmów instruktażowych deklaruje ponad 40% badanych firm132. Te trzy
wymienione formy obecnie najpopularniejsze.
Efektywne prowadzenie wideo marketingu
Współczesne organizacje z różnorodny sposób konkurują ze sobą między innymi o takie zasoby
jak: uwaga i przychylność opinii publicznej, pieniądze klientów, wysiłek, zaangażowanie
i inicjatywę pracowników, aprobatę władz, inwestorów bądź sponsorów itp. W celu
zwiększenia swoich szans na osiąganie sukcesu firmy nieustanie szukają sposobów na
wyróżnienie się spośród konkurentów. Pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa stanowi bardzo
istotny warunek wyróżniania się na rynku, czyli zajmowania pożądanej pozycji
Tamże.
Raport z badania „Video marketing w polskich firmach”, 2016, http://www.offonagency.pl/badania/dl/offon_
agency_raport_badania.pdf (dostęp: 17.12.2019).
131
132

72

NOWE KONTEKSTY W NAUCE XXI WIEKU

konkurencyjnej. Jednym z ważniejszych priorytetów firmy jest pozyskiwanie bardziej
wartościowych zasobów aniżeli pozostałe przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku.
Prowadzeniu skutecznych działań sprzyja ukształtowanie i utrwalenie marki. Mianem marki
można określić pewne przesłanie, które kojarzy się z nazwą i/lub produktem danej organizacji,
a także troska o właściwe ukształtowanie i utrwalenie tego przesłania w środowisku133.
Prowadzenie
działań
marketingowych
wymaga
zastosowania
wysoce
wyspecjalizowanych narzędzi oraz instrumentów, do których można zaliczyć m. in.:
a) narzędzia reklamy i akcji promocyjnych,
b) badania opinii, rynku, satysfakcji i aspiracji nabywców,
c) instrumenty multimedialne,
d) różnego typu triki reklamowe,
e) logistyczne i komputerowe systemy zarządzania relacjami z klientami,
f) wyspecjalizowane techniki sprzedaży itp.134.
Klienci w dużej mierze polegają na recenzjach produktów i usług. Zdaniem Kotlera „wraz
z rosnącą mobilnością i wszechobecną łącznością, klienci mają coraz mniej czasu na ocenę
marek. Wieloma kanałami płyną do nich wiadomości na temat cech produktów, obietnice
składane przez różne marki i próby namówienia do dokonania zakupu. Zdezorientowani zbyt
idyllicznymi reklamami, często je po prostu ignorują i zamiast tego zwracają się do
wiarygodnych źródeł – do swojego kręgu znajomych i rodziny”135. Producenci cyfrowych
urządzeń tworzą coraz lepsze kamery w urządzeniach mobilnych, powstają nowe aplikacje
umożliwiające łatwiejszy montaż filmów, dzięki czemu proste staje się tworzenie atrakcyjnego
nagrania wideo. Kampanie wideo odwołują się często do emocji oglądającego i mają
autentyczny przekaz. Wideo w porównaniu do innych narzędzi marketingowych zyskuje, gdyż
łączy zróżnicowane bodźce i oddziałuje jednocześnie na zmysł słuchu i wzroku odbiorcy,
intensyfikując jego doznania. Według Vital Media, konsumenci oglądają w serwisie YouTube
około dwóch miliardów filmów tygodniowo, co czyni go drugą co do wielkości wyszukiwarką
na świecie136. Istotną zaletą z punktu widzenia efektywności jest możliwość dzielenia się treścią
z innymi użytkownikami. Komunikat trafia do danej grupy docelowej, a użytkownik może
wejść w bezpośrednią interakcję z marką subskrybując kanał, zostawiając komentarz czy
odwiedzając stronę i dokonując zakupu. Użytkownicy Internetu oglądają filmy wideo za
pośrednictwem różnych aplikacji i serwisów, do których zaliczyć można między innymi:
Facebook, Snapchat, Periscope, Instagram, Twitter, Vine, czy też Vimeo.
Dane przedstawione w raporcie pt. „The State of Retailing Online 2013 Marketing
& Merchandising” wskazują, że aż 72% badanych deklaruje inwestowanie w wideo w
przyszłości, a 40% budżetów marketingowych przeznaczono na marketing internetowy.
Natomiast 52% przedsiębiorców deklaruje również, że zwiększyło wydatki na obecność swojej
marki na serwisie społecznościowym Facebook, zaś 31% na Pintereście, a 25% na Twitterze
oraz YouTube137. Z badań prowadzonych przez Bogdana Gregora w 2017 roku wynika,
A. K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2008, s. 315.
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że „coraz częściej pierwszym z tzw. punktów styku z marką bywają kanały i treści wideo.
Od ich szeroko rozumianej wartości może zależeć chęć i skłonność konsumentów do dalszych
interakcji z firmą/marką”138.
Efektywność komunikacji wideo przejawia się również w czasie spędzanym przez
potencjalnych klientów na stronie firmy. Według badań konsumenci poświęcają niemalże
2 minuty więcej na stronie internetowej przedsiębiorstwa, gdy zawiera ona materiały wideo.
Dzięki temu relacja biznesowa staje się bardziej długotrwała.
Korzyści wynikające z wideo marketingu
Produkt/usługa zaprezentowana w formie wideo cieszy się większym zaufaniem. Wideo
umożliwia wywołanie w widzu emocji, zaś 90% informacji, jakie odbiera ludzki mózg
z otoczenia to przekaz wizualny139. Wideo marketing w porównaniu z reklamą telewizyjną ma
mniejsze koszty emisji i jest bardziej interaktywny, ponieważ odbiorcy mogą odpowiadać na
przekaz komentując oglądane treści. Oprócz materiału filmowego, wideo marketing coraz
częściej udostępnia adresy reklamowanych sklepów, linki do informacji o produktach, czy też
stronę do rejestracji. Youtuberzy udostępniają filmiki na swoich autorskich kanałach bez
ponoszenia dodatkowych opłat. Jeśli film uzyska odpowiednią ilość subskrypcji, istnieje
możliwość zarabiania na wyświetlanych reklamach.
Tabela 2. Kluczowe powody stosowania nagrań wideo w marketingu
Powód
Rozszerzony zasięg

Objaśnienie
dzięki kartom produktowym możesz wpłynąć na użytkownika na
wcześniejszym etapie ścieżki zakupu, a także dotrzeć do tych
niezdecydowanych
Dopasowanie kontekstowe
promowanie produktów bezpośrednio związanych
z oglądanym filmem wideo, w momencie, gdy użytkownicy
aktywnie szukają inspiracji i opinii, zwiększa się
prawdopodobieństwo konwersji
Angażujący i umożliwiający połączenie mocy wzroku, dźwięku i ruchu zwiększa liczbę
działanie format
konwersji z wideo i skraca ścieżkę zakupu
Źródło: opracowanie na podstawie serwisu internetowego: https://www.bluerank.pl/wideo-sprzedaje-narzedziayoutube-ktore-pomagaja-zwiekszyc-sprzedaz/ (dostęp: 19.12.2019).

Dzięki prowadzeniu aktywnych działań promocyjnych firma może uzyskać wiele
korzyści, do których można zaliczyć między innymi:
− łatwiejszy i szybszy (aniżeli media tradycyjne) sposób dotarcia do klienta,
− uelastycznienie współpracy z partnerami zewnętrznymi,
− łatwość w pozyskiwaniu i gromadzeniu informacji na temat klientów, co umożliwia
prowadzenie skuteczniejszego przekazu reklamowego,

d60ee389d42910e001cb8a856e/the_state_of_retailing_online_marketingmerchandising_07_30_13.pdf (dostęp:
19.12.2019).
138
B. Gregor, Kanały wideo jako instrument performance marketingu, „Handel Wewnętrzny” 2018, nr 4(375),
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139
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− możliwość znaczącego zmniejszenia kosztów dotarcia do stałych i potencjalnych
odbiorców,
− możliwość sprawnego reagowania na zmieniające się trendy na rynku,
− dwustronna komunikacja oraz możliwość nawiązania dialogu z klientem140.
Filmy wideo służą realizowaniu wielu różnorodnych celów marketingowych. Michael
Miller wymienia je na przykładzie platformy YouTube. Jego zdaniem prawidłowo
przygotowane filmy wideo mogą w znaczący sposób przyczynić się do:
− wzrostu świadomości marki,
− reklamy produktów,
− podniesienia jakości udzielanej pomocy technicznej,
− wsparcia sprzedaży bezpośredniej,
− promocji sprzedaży detalicznej,
− wsparcia komunikacji wewnętrznej (np. filmy instruktażowe dla pracowników itp.)141.
Ponadto wideo marketing wpływa korzystnie nie tylko na stosunki z potencjalnymi
klientami, ale także na współpracę z partnerami biznesowymi. Oprócz standardowych
informacji dostępnych na stronie internetowej firmy można zamieścić również prezentację
w formie wideo, na której zawarte będą opinie klientów lub specjalistów z danej dziedziny.
Pozytywnie oddziaływać to może na dalsze relacje biznesowe.
Podsumowanie
Dynamiczny postęp technologiczny i ekspansja mediów elektronicznych wywołuje
zmiany będące dla przedsiębiorstw, zarówno wyzwaniem, jak również nadzieją na szybszy
rozwój.
W
dzisiejszym
świecie
konsumenci
są
zalewani
przeciążeniem
informacyjnym. Doświadczeni marketerzy wiedzą, że aby wyróżnić się z tłumu, muszą
zaprezentować swój produkt lub markę wykorzystując efektywne narzędzia marketingowe.
Wyraźnie wzrasta w tym obszarze znaczenie treści wideo. Z analizy teoretycznej treści
związanych z marketingiem internetowym wynika, że rola Internetu i treści wideo będzie
wzrastać. Użytkownikami Internetu stają się coraz młodsi odbiorcy. Przedsiębiorstwa powinny
być przygotowane na zmiany pokoleniowe swoich klientów i wychodzić naprzeciw ich
oczekiwaniom. Wykorzystanie marketingu internetowego, a w szczególności wideo
marketingu sprzyja podnoszeniu przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo. Polskie
firmy wykorzystują zarówno płatne, jak i bezpłatne formy komunikacji wideo marketingowej.
Dzięki temu w pośredni sposób budują relacje z konsumentami, poznają ich potrzeby
i zwiększają świadomość marki w społeczeństwie, co w dużej mierze może przełożyć się na
sprzedaż oferowanych produktów.
W opracowaniu podjęto próbę usystematyzowania wiedzy z zakresu problematyki wideo
marketingu. Analiza teoretyczna poczyniona w niniejszym artykule może być wstępem do
dalszych badań na temat potencjału marketingowego kanałów wideo.

P. Guziur, Marketing w Internecie. Strategie dla małych i dużych firm, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2001,
s. 17-19.
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P. Gawior, J. Zrobek, Wykorzystanie serwisów internetowych w wideo marketingu produktów turystycznych,
„Logistyka” 2012, nr 3, s. 605.
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VIDEO CHANNELS AS AN EFFECTIVE MARKETING TOOL IN THE 21ST CENTURY
Summary: In recent years there have been dynamic changes in the marketing communications industry.
Marketing on the global Internet network offers a wide range of tools used for promotion purposes. Video
marketing, which is one of the dominant strategies of Internet marketing, has great potential for the future. The
purpose of this publication is to show video channels as an effective marketing tool in the 21st century. The study
indicates the benefits of effective video marketing. The article is theoretical and has been prepared using
international scientific databases such as Elsevier, Springer, Web of Science and Ebsco.
Keywords: Video channels, content marketing, Internet, promotion, new technologies.
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Daria Rajda-Marek142
DZIAŁANIA MŁODZIEŻOWYCH LIDERÓW PROFILAKTYKI JAKO
NOWA FORMA ZAPOBIEGANIA UZALEŻNIENIOM W SZKOŁACH
Streszczenie: Uzależnienia od substancji psychoaktywnych są coraz częstszym problemem wśród młodzieży.
Najważniejsze jest niedopuszczenie do takiego stanu rzeczy i interweniowanie zanim sytuacja młodym ludziom
zacznie wymykać się spod kontroli. Celem artykułu jest omówienie działań realizowanych przez Młodzieżowych
Liderów Profilaktyki, działających w szkołach i na terenie miasta. Istotą artykułu jest zwrócenie uwagi
na atrakcyjność realizowanych przez liderów działań profilaktycznych, a także na ich przydatność, jako nowej
formy zapobiegania uzależnieniom w szkołach. Badania obejmowały 20 młodzieżowych liderów profilaktyki
działających w ramach profilaktyki uniwersalnej na terenie jednego z miast Górnego Śląska. Z liderami
przeprowadzono wywiad fokusowy, poprzedzony wywiadem indywidualnym z koordynatorem programu.
Wnioski z badań wskazują na ogromny potencjał młodzieży i atrakcyjność działań w realizacji takiej formy
profilaktyki w szkołach.
Słowa kluczowe: profilaktyka, lider społeczny, działania zapobiegawcze.

Wstęp
Problem uzależnień jest coraz częściej występującym zjawiskiem, a skala jego
rozpowszechniania wśród młodych ludzi jest zdecydowanie wyższa aniżeli używanie
jakichkolwiek innych substancji. Jak pokazują badania, młodzież znacznie częściej sięga po
tego typu substancje jeszcze przed uzyskaniem pełnoletniości143. Sytuacja taka może być
przyczyną wielu ryzykownych zachowań, prowadzących do eksperymentowania z innymi
środkami psychoaktywnymi.
W zapobieganiu tego typu zjawiskom ogromną rolę odgrywa profilaktyka, która
korzystając z wszelkiego rodzaju form działań i strategii, uświadamia przed konsekwencjami
spożywania środków psychoaktywnych oraz ma za zadanie redukować potencjalne ryzykowne
czynniki, które mogą prowadzić do rozwoju omawianego zjawiska144. Szkoły mają obowiązek
realizacji programu profilaktycznego, wspierając tym samym nie tylko młodzież zagrożoną
problemem, ale także rodziców i nauczycieli145. Istnieją szkoły, w których profilaktyką zajmują
się również uczniowie, stanowiący grupę Młodzieżowych Liderów Profilaktyki, działających
w ramach profilaktyki uniwersalnej146. Dzięki przekazaniu takiej roli młodym ludziom,
profilaktyka może zyskać na zainteresowaniu wśród rówieśników, nabierając w ich oczach
atrakcyjnego charakteru, wolnego od suchego przekazu informacji, a także nakazów i zakazów
ze strony dorosłych. Działania realizowane przez młodzież mają szansę stać się nową formą
profilaktyki wśród rówieśników.
Celem artykułu będzie pokazanie i omówienie działań Młodzieżowych Liderów
Profilaktyki miasta Zabrze, realizowanych w ramach programu „Aktywna Młodzież”,
Mgr, Doktorantka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
K. Łukowska, J. Terlikowska, K. Okulicz – Kozaryn, Picie alkoholu przez młodzież. Wybrane zagadnienia
z badań ESPAD. System Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego,
„Remedium”, Warszawa 2016, s. 6.
144
Z. B. Gaś, Profilaktyka uzależnień, Warszawa 1993, s. 9.
145
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia
w szkołach i placówkach wychowawczych systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii, DZ.U. poz. 1249.
146
D. Rajda, Obraz Młodzieżowych Liderów Profilaktyki w badaniach biograficznych, „Problemy OpiekuńczoWychowawcze” 5/2008, Warszawa 2018, s. 46.
142
143

79

NOWE KONTEKSTY W NAUCE XXI WIEKU

działających na płaszczyźnie profilaktyki uniwersalnej, a także wskazanie na ich przydatność
oraz nośność w realizacji działań profilaktycznych w szkołach, a także na terenie miast.
Przegląd literatury
Spożywanie alkoholu i palenie tytoniu to czynniki ryzyka dla zdrowia populacji. Ludzi
nadużywających alkohol w Polsce jest aż 25 mln, a niemal co czwarta osoba pali papierosy147.
Odsetek młodych ludzi, sięgających po alkohol jest duży, bowiem dotyka, aż 95,8% uczniów
szkół średnich, a wśród uczniów młodszych stanowi 83,8%. Wyniki badań pokazują, iż różnice
spożywania alkoholu wśród chłopców i dziewcząt zaczynają się stopniowo zacierać.
Najbardziej popularnym wśród młodych ludzi napojem alkoholowym jest piwo i wódka,
rzadziej natomiast wino. Do innych środków psychoaktywnych chętnie wybieranych przez
młodych ludzi zalicza się tytoń, a następnie marihuanę i nieco rzadziej dopalacze148. Uczniowie
sięgając po substancje niedozwolone oczekują przede wszystkim uczucia odprężenia
i szczęścia. Pragną poprzez nie, zapomnieć o swoich problemach, a także stać się bardziej
otwarci i towarzyscy, co w ich oczach spowoduje, iż lepiej będą się czuli w otoczeniu
rówieśników149. Oczekiwania te mogą kształtować się na drodze obserwacji zachowań bliskich
osób i obrazów płynących z mediów, a następnie efektów, jakie osiągają osoby w wyniku
korzystania z substancji psychoaktywnych.
Tego typu sytuacje sprzyjają występowanie zachowań ryzykownych, które mogą
prowadzić do negatywnych konsekwencji. Konsekwencje te często są ze sobą powiązane.
Mogą one obciążać nie tylko młodego człowieka, ale także rzutują na życie jego najbliższych
i całej społeczności lokalnej.150 Jak pokazują badania, wśród tego typu zachowań, młodzież
najczęściej doświadcza poważnej kłótni (14,3%); zniszczenia rzeczy lub ubrania (13,5%);
wypadku (10%); bójki (8,5%); kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu (7,6%); pływania
pod wpływem alkoholu (6,4%); seksu bez zabezpieczenia (6,0%); samouszkodzenia (5,9%);
kłopotów z policją (5,8%); niechcianych doświadczeń seksualnych (3,8%); korzystania
z pomocy medycznej z powodu wypadku, rabunku lub kradzieży (2,6); korzystania z pomocy
z powodu zatrucia (2,3%) oraz spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu (1,8%).
Doświadczenia te mogą różnić się w zależności od płci. Przykładowo poważna kłótnia,
wypadek, samouszkodzenie i zniszczenie rzeczy doświadczane są głownie przez dziewczęta,
pozostałe doświadczenia znacznie częściej dotykają chłopców.151 Dlatego tak istotne miejsce
zajmują działania zmierzające do uświadamiana przed niepożądanymi konsekwencjami
i zapobiegające ich występowaniu. Nauczyciele stają więc przed trudną koniecznością
realizowania programów profilaktycznych w pracy z uczniami, nie zawsze będąc do tego
odpowiednio przygotowanymi. Wielu z nich pojmuje kwestię profilaktyki w szkole jako
realizację pogadanek na temat szkodliwości uzależnień. Korzystanie jednak z gotowych
M. Zdziarski, Alkohol i papierosy. Przemysł, państwo, polityki publiczne, Kraków 2016, s. 9.
K. Łukowska, J. Terlikowska, K. Okulicz – Kozaryn, Picie alkoholu przez młodzież. Wybrane zagadnienia
z badań ESPAD. System Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego,
„Remedium”, Warszawa 2016, s. 6-7, 9-11.
149
Tamże, s. 23.
150
S. Grzelak (red), Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży. Przewodnik dla samorządowców i
praktyków oparty na wynikach badań naukowych, Warszawa 2015, s. 45.
151
K. Łukowska, J. Terlikowska, K. Okulicz – Kozaryn, Picie alkoholu przez młodzież. Wybrane zagadnienia
z badań ESPAD. System Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego,
„Remedium”, Warszawa 2016, s. 26-27.
147
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scenariuszy może nie przynieść oczekiwanych rezultatów, a ich nieodpowiednia realizacja
może nawet pogłębić konflikty klasy z wychowawcą152.
Ciekawym rozwiązaniem okazuje się być włączenie w profilaktykę osób, stanowiących
autorytet dla młodych ludzi.
W dyskusjach o kondycji polskiej szkoły, rodziny, czy problemach młodzieży dużo czasu
poświęca się zagadnieniu upadku autorytetów. Młodzi ludzie nie szanują dorosłych,
a manifestowany przez nich brak szacunku i lekceważenie ma coraz większy wymiar153.
Barbara Fatyga jako jedną z ważnych kompetencji osób realizujących profilaktykę wśród
nastolatków, wymienia nowoczesne umiejętności budowania i utrzymywania autorytetu154.
Poszukiwanie autorytetów w rówieśnikach nastolatków może zatem okazać się ciekawym
rozwiązaniem, podobnie jak korzystanie ze współpracy z osobą znaną w przestrzeni publicznej.
W dobie współczesnych czasów to rówieśnicy i osoby publiczne stanowią największy autorytet
i taki zasób należy w sposób umiejętny wykorzystać. Odpowiednim wyjściem jest zatem
tworzenie w szkołach Grup Młodzieżowych Liderów Profilaktyki, których działania zostaną
omówione w dalszej części artykułu.
Warto zaznaczyć, iż osoba lidera początkowo kojarzona była z pojęciem władzy
i niejednokrotnie mylona z terminem przywódcy. Przywódca zwykle wywołuje lęk i kojarzony
jest z osobą surową, której poleceń nie sposób nie wykonać. Obecnie „lider” postrzegany jest
jako pomysłodawca, który inspiruje i motywuje do działania, ale nie zmusza i nie oczekuje
pełnego i wyłącznego podporządkowania sobie innych osób155.
Literatura przedmiotu wskazuje na szeroki wachlarz cech i kompetencji jakie powinien
posiadać dobry lider społeczny. Przede wszystkim powinien być odpowiedzialny za swoje
działania, a także za działania osób, z którymi pracuje. Ważką cechą jest wytrwałość
i uporczywość w dążeniu do zamierzonych celów. Istotna jest również oryginalność pomysłów,
jakimi dysponuje. Jego działania powinny być ciekawe i niepowtarzalne. Praca lidera wymaga
umiejętnego i skutecznego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz stresowych.
Powinien dobrze radzić sobie z wywieraniem wpływu w momencie, gdy sytuacja tego wymaga
i umieć kontrolować pracę całego zespołu, nie narzucając jednocześnie swojego zdania156.
Powinien dysponować szerokimi pokładami energii, asertywności i empatii, a także posiadać
umiejętność przystosowywania się do zmieniających się warunków. Orientacja zadaniowa
lidera powinna być na wysokim poziomie, a zaangażowanie w życie społeczne powinno
stanowić dla niego priorytet157. Oprócz omówionych cech i kompetencji, należy wymienić
także zorientowanie na problemy i potrzeby innych. Ponadto, zespół nie tylko powinien móc
liczyć na lidera, ale także lider powinien móc w pełni liczyć na swój zespół, z którym łączy go
pozytywna wzajemna relacja.
Działania liderów społecznych co raz częściej zaczynają obracać się w obrębie
profilaktyki. W literaturze przedmiotu taka funkcja lidera nie występuje nader często, jednakże
warto zaznaczyć, iż taka rola zaczyna nabierać coraz większego znaczenia i zapotrzebowania
w dziedzinie profilaktyki kierowanej wobec młodych osób.
A. Karasowska, Profilaktyka na co dzień. Alkohol w życiu nastolatków, Warszawa 2009, s. 9.
Tamże, s. 15.
154
Tamże, s. 17.
155
A.K. Piasecki., Lider społeczny w XXI wieku, Kraków 2013, s. 5.
156
R.M. Stogdill, Handbook of Leadership: A survey of theory and research, New York 1974, s. 81.
157
B.M. Bass, The Bass Handbook of Leadership, New York 2008, s. 107.
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Badania własne – założenia metodologiczne
Badania zrealizowane zostały na przełomie listopada i grudnia 2016 roku. Dobór osób do badań
miał charakter celowy – udział wzięło 20 młodzieżowych liderów profilaktyki działających
w ramach programu „Aktywna Młodzież” w zakresie profilaktyki uniwersalnej. W badaniu
uczestniczyły osoby chętne, polecone z ramienia opiekuna grupy. Grupę badawczą stanowili
zarówno uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (12 dziewcząt, 8 chłopców).
Głównym celem badań było rozpoznanie charakteru i zakresu działań realizowanych przez
liderów, a także biograficznych i osobowościowych uwarunkowań liderskiej działalności
młodego pokolenia. Z liderami przeprowadzono wywiady fokusowe, które poprzedzone zostały
wywiadem indywidualnym z opiekunem i jednocześnie koordynatorem programu. Analizie
poddana została dokumentacja m.in. sprawozdania z działalności liderów w ramach Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii; sprawozdania dla koordynatora z realizacji programu „Aktywna Młodzież”;
dziennik zajęć oraz protokoły ze spotkań koordynatora programu z opiekunami grup liderów.
Program „Aktywna Młodzież”
Program skierowany jest do uczniów począwszy od siódmej klasy szkoły podstawowej, aż do
szkół średnich włącznie. Uczestniczy w nim młodzież z kilku zabrzańskich szkół, a także
absolwenci, którzy dawniej pełnili rolę lidera profilaktyki, a którzy nadal angażują się
w działania swoich następców. Liderzy w ramach programu w sposób aktywny promują
zdrowy styl życia, wolny od nałogów i używek. Działania liderów koncentrują się na
dostarczaniu rówieśnikom wiedzy na temat zagrożeń związanych z sięganiem po substancje
psychoaktywne. Ma to na celu ograniczanie zachowań ryzykownych wśród młodych ludzi bądź
opóźnienie ich inicjacji. Do programu włączane zostają szkoły, które wyrażają chęć
uczestnictwa, a nauczyciel – pedagog zorganizuje grupę, której zostanie opiekunem. Zadaniem
opiekuna jest wspieranie liderów w organizacji ich działań, a także realizacja zajęć mająca na
celu podnoszenie ich wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz szkodliwości substancji
psychoaktywnych. Dobór kandydatów na liderów odbywa się w szkołach macierzystych pod
kierunkiem opiekuna, jednakże osoba, o której wiadomo, że jest uzależniona liderem zostać nie
może. Działania liderów nadzorują opiekunowie, natomiast nad całym programem pieczę
sprawuje koordynator Młodzieżowej Grupy Liderów Profilaktyki miasta Zabrze. Program
stanowi część Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii. Ważnym aspektem funkcjonowania liderów jest udział
w Ponadregionalnej Wiosennej i Jesiennej Edycji Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie,
gdzie młodzież zdobywa odpowiednią wiedzę z zakresu profilaktyki, a także pomocy
rówieśniczej. To właśnie tutaj uczą się m.in. tego jak być liderem, poznają swoje obowiązki,
ale także uczą się dostrzegać granice ich pomocy. Liderzy muszą wiedzieć, w którym
momencie ich pomoc powinna się kończyć i pole do działania należy przekazać bardziej
wykwalifikowanym specjalistom. Taka wiedza jest bardzo ważna, ponieważ dzięki niej lider
nie musi się obawiać, że zaszkodzi rówieśnikowi lub nie będzie mógł udzielić mu pomocy158.
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Działania Młodzieżowych Liderów Profilaktyki
Liderzy w ramach programu realizują działania w swoich szkołach macierzystych, a także na
terenie całego miasta. Ich aktywność cieszy się pozytywnym odbiorem ze strony rówieśników,
a ze względu na ogromny stopień kreatywności działań, młodzi ludzie chętnie podejmują się
uczestnictwa w nich. Poniżej omówione zostały rodzaje działań liderów profilaktyki159:
1. Dyskoteka profilaktyczna pod hasłem „Potrafimy bawić się bez używek! Zażywamy tylko
dźwięki!” cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony nastolatków. Impreza
organizowana jest dwa razy w roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu przy
współpracy ze Strażą Miejską. Głównym celem wydarzenia jest pokazanie młodym
ludziom, że równie dobrze mogą bawić się bez zażywania środków psychoaktywnych tj.
alkohol, papierowy, dopalacze itp. Liderzy poprzez dyskotekę realizowaną w takiej
formie pragną zachęcać rówieśników do preferowania takiego sposobu spędzania czasu
wolnego, służąc jednocześnie autorytetem i pokazując, że to nie jest wstyd bawić się na
trzeźwo, a środki psychoaktywne nie muszą być potrzebne do tego, aby było fajnie.
2. Kampania Profilaktyczna „Łańcuch czystych serc” jest wydarzeniem zapoczątkowanym
przez Marka Kotańskiego. Symbolizuje solidarność osób promujących zdrowy styl życia,
które uważają, że warto żyć bez stosowania środków psychoaktywnych. Idea Marka
Kotańskiego kontynuowana jest od wielu lat na terenie miasta Mikołów, skąd pomysł
przeniósł się do innych miast. Głównym inicjatorem wydarzenia na Śląsku był Tadeusz
Rosa, który swoją działalność profilaktyczną kierował głównie do młodzieży. Uczniowie
różnych szkół chwytając się za ręce tworzą w ten sposób „łańcuch” jako wyraz sprzeciwu
wobec uzależnień i wszelkiego zła na świecie. Poprzez ten gest pragną także dać wyraz
wzajemnemu wsparciu i integracji międzyszkolnej.
3. Piknik rodzinny „Rodzina razem w Zabrzu”, podczas którego liderzy organizują
odpowiednie stoiska, promujące zdrowy styl życia pod hasłem „Patrz trzeźwo na świat”.
Wydarzenie skierowane jest nie tylko do rówieśników, ale również do osób dorosłych w
ich przestrzeni, a jego głównym celem jest uświadamianie i zwrócenie uwagi na problem
uzależnień oraz ich wpływu na organizm człowieka.
4. „Międzyszkolne Obchody Dnia Bez Papierosa” realizowane są w ramach Światowego
Dnia Bez Tytoniu. W trakcie wydarzenia odbywa się bieg po zdrowie w parku miejskim.
Liderzy w ten sposób promują zdrowy styl życia, przestrzegając przed szkodliwym
wpływem
nikotyny,
wykorzystując
wykonane
przez
siebie
plakaty
i transparenty, z którymi maszerują przez miasto. Jest to zatem działanie skierowane do
wszystkich mieszkańców, stwarzające także okazję do zwrócenia uwagi nie tylko na
problem, ale również na istnienie grup liderów.
5. Udział w audycjach „Powroty” w Radiu Silesia jest odpowiednią przestrzenią do
dyskusji na temat zachowań ryzykownych wśród młodzieży, szkodliwości substancji
psychoaktywnych i ich wpływu na organizm człowieka. Celem niniejszego
przedsięwzięcia jest nie tylko uświadamianie poprzez media, ale także promowanie
działań liderów i dotarcie do jak największej liczby osób, którzy do tej pory nie mieli
okazji usłyszeć o podobnych działaniach, a mieliby ochotę przyłączyć się do działań lub
uzyskać wsparcie.
159
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6. „Koncerty profilaktyczne” promujące zdrowy styl życia pod hasłem „Chroń to co masz”
stanowią atrakcyjną formę profilaktyki, zwracając szczególną uwagę na problem
uzależnień wśród nastolatków. Podczas koncertów wokaliści poprzez odpowiednio
dobrane treści utworów przestrzegają przez wszelkiego rodzaju zachowaniami
ryzykownymi, często służąc własnym przykładem i doświadczeniem. Taka forma działań
uzyskuje pozytywny skutek i duże zainteresowanie wśród młodzieży,
ze względu na fakt, iż mają okazję porozmawiać z osobą doświadczoną, ale przede
wszystkim znaną, podziwianą, stanowiącą dla nich najczęściej autorytet.
7. Realizacja tzw. „Zadań domowych” mobilizuje liderów do pozyskiwania informacji na
temat funkcjonowania pewnych instytucji pomocowych. Liderzy odwiedzają różne
placówki w celu pozyskania informacji na temat oferowanej pomocy. Dzięki takiej
wiedzy mają świadomość, gdzie ich rówieśnik może uzyskać profesjonalne wsparcie, gdy
zarówno ich pomoc, jak i pomoc ze strony pedagoga nie jest już wystarczająca.
8. „Konkursy miejskie” mają za zadanie sprawdzenie wiedzy oraz wymianę tą wiedzą
w ciekawej formie pomiędzy rówieśnikami. Do konkursów tego typu należą m.in.
Międzyszkolny Konkurs Profilaktyczny „Drama metodą edukacji – mówię nie”;
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Nie dajmy się zniewolić dopalaczom” oraz
Międzyszkolny Konkurs Profilaktyczny „Postaw na swoje zdrowie”.
9. Wspieranie kampanii „Międzypokoleniowa Koalicja Nieobojętnych w Zabrzu”
umożliwia liderom interwencję wobec sklepów, które w sposób nieodpowiedzialny
sprzedają napoje alkoholowe bez uprzedniego sprawdzania dowodu osobistego.
Celem jest monitorowanie punktów sprzedaży alkoholu oraz skłonienie pracowników
sklepu do systematycznej kontroli pełnoletniości i odmowy sprzedaży w przypadku jej
braku.
10. Wyjazdy do Parlamentu raz w roku umożliwiają młodym ludziom uczestnictwo
w debatach, poruszających temat dostępu do środków psychoaktywnych i uzależnień
wśród młodzieży. Podczas dyskusji nasuwa się okazja do wyrażenia swoich poglądów,
przedstawienia nowych pomysłów i wymiany zdań z przedstawicielami Parlamentu.
Takie wydarzenie ma również charakter rozrywkowy, ponieważ młodzież ma okazję
zwiedzenia Parlamentu z przewodnikiem, co dodatkowo zachęca ich do uczestniczenia
w wyjeździe.
11. „Skarbnikowe Gody” odbywające się w rocznicę nadania miastu Zabrze praw miejskich
są kolejną okazją angażującą liderów. Podczas parady, co roku obchodzonej pod innym
hasłem, liderzy starają się nawiązywać do życia bez używek i promować zdrowy styl
życia.
12. Turniej sportowy pod hasłem „Patrz Trzeźwo – Bądź Aktywny” organizowany przez
liderów stwarza z kolei okazję do promowania sportu wolnego od używek.
Wszystkie powyższe działania koordynowane i monitorowane są zarówno przez
opiekunów grup liderów oraz przez głównego koordynatora programu. Liderzy mogą liczyć
także na wsparcie ze strony Urzędu Miasta.
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Podsumowanie
W realizacji profilaktyki uzależnień, istnieje w szkołach potrzeba atrakcyjności działań, które
dotrą do młodych ludzi, zachęcając ich swoją formą do aktywności. W szkołach, w których
działają liderzy znacznie częściej mówi się o problemach uzależnień i organizuje się więcej
działań profilaktycznych, dzięki czemu skuteczność takiego oddziaływania może mieć większy
zakres. Przekaz, jaki wykorzystują liderzy jest ciekawy, jasny i przejrzysty dla odbiorców.
Ponadto młodzi ludzie o wiele chętniej zatrzymują się nad kolorowym plakatem, debatą
poprowadzoną przez rówieśnika czy ogłoszeniem na temat konkursu, aniżeli nad suchym
przekazem informacji, nakazami i zakazami ze strony osób dorosłych. Dzięki liderom
rówieśnicy mają świadomość skali problematyki i znają miejsca, w których mogą uzyskać
wsparcie. Bywa, że młodzieży znacznie łatwiej jest poprosić o pomoc innego rówieśnika,
aniżeli osobę dorosłą.
Liderzy poprzez swoje działania pokazują, że profilaktyka nie musi być nudna
i zachęcają innych do tego, aby przyłączali się do podobnych działań. Promowanie działalności
realizowanej przez liderów profilaktyki ma ważkie znaczenie, ponieważ działania takie mogą
stanowić nową, ciekawszą formę zapobiegania uzależnieniom w szkołach. Istotne jest zatem
dostrzeżenie pozytywnego potencjału młodzieży w tym zakresie przez samorządowców,
a także polityków kreujących politykę oświatową, zdrowotną i społeczną państwa. Ważne jest
również zwrócenie uwagi na potrzeby, jakie wynikają z konieczności podejmowanych przez
liderów działań na rzecz swoich rówieśników i wspieranie ich w tym.
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ACTIVITIES OF YOUTH PREVENTION LEADERS AS A NEW FORM OF ADDICTION
PREVENTION IN SCHOOLS
Summary: Addiction to psychoactive substances is an increasing problem among young people. The most
important thing is to prevent this before it gets out of control for teens. The purpose of the article is to discuss the
activities of Youth Prevention Leaders who get involved in schools and in the city. The essence of the article is to
draw attention to the attractiveness of activities carried out by leaders of prevention and their usefulness as a new
form of preventing addictions in schools. The research included 20 prevention leaders who act a part of universal
prophylaxis in one of the Upper Silesia cities. a focus interview was applied with the leaders, analysis of the
documents and an open interview with the program's superior. The conclusions of the study indicate the huge
potential of young people and the attractiveness of actions in the implementation of this form of prevention in
schools.
Keywords: Prevention; social leader; preventive actions.
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Kamil Roman160
ROLA INFLUENCER MARKETINGU W KSZTAŁTOWANIU
WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych inicjatyw z zakresu wykorzystania
influencer marketingu w aspekcie kreowania wizerunku przedsiębiorstwa. W pierwszej części opracowania
przedstawione zostały zagadnienia związane z kreowaniem wizerunku firmy, jego istota oraz pojęcia pokrewne z
nim związane. Przybliżona została także charakterystyka nowych mediów, portali społecznościowych w zakresie
odziaływania na reputacje firmy oraz budowy pozytywnego odbioru przedsiębiorstwa przez klientów. W drugiej
części przybliżona została istota influencer marketingu, główne korzyści wynikające z wdrożenia tej metody. W
artykule przedstawione zostały także przykłady współczesnych influencerów. W części trzeciej autor ukazał role
influencer marketingu w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa. Artykuł ma charakter przeglądu literatury
polskiej i zagranicznej.
Słowa kluczowe: Marketing, influencer marketing, wizerunek, marka, zarządzanie wizerunkiem, kreowanie
wizerunku.

Wstęp
Internet stanowi ważne narzędzie służące kreowaniu PR przedsiębiorstwa. W ten sposób firma
może budować swoją tożsamość, kreować pozytywne wyobrażenie o sobie w oczach
potencjalnych klientów. Z tego względu ważne jest, aby przedsiębiorstwo aktywnie promowało
się w sieci z swoim przekazem reklamowym. Jednym z elementów wpływających na wizerunek
firmy jest odpowiednio zaprojektowana, intuicyjna i wygodna w obsłudze strona internetowa.
Jak wskazuje Joanna Pomaskow wygląd samej witryny internetowej oraz rodzaj
prezentowanych treści ma szczególne znaczenie, gdyż użytkownicy w ten sposób stykają się
z ofertą przedsiębiorstwa i w tym momencie tworzą swoje wyobrażenie o nim 161.
Źle zaprojektowana, nie intuicyjna i trudna w obsłudze strona internetowa może wpływać na
negatywny odbiór przedsiębiorstwa, świadcząc o nieprofesjonalnym podejściu do budowy
wizerunku w Internecie. Z kolei dobrze stworzona witryna internatowa zapewnia wysoką
użyteczność dla klienta, dba o dostarczenie użytkownikowi potrzebnej liczby informacji o
ofercie firmy i umożliwia zrealizowanie zakupu.
Kolejnym ogniwem pomocnym w tworzeniu wizerunku przedsiębiorstwa może stać się
influencer marketing. Jest to nowoczesna forma promocji produktów lub usług w Internecie,
która zarówno kreuje i wspiera kształtowanie się pozytywnych opinii o firmie jak i potrafi
generować sprzedaż produktów bądź usług.
Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie wybranych inicjatyw z zakresu
wykorzystania influencer marketingu w aspekcie kreowania wizerunku przedsiębiorstwa.
Rozdział ma charakter teoretyczny i bazuje na przeglądzie polskiej i światowej literatury.
Pojęcie wizerunku przedsiębiorstwa
Wizerunek przedsiębiorstwa możemy zdefiniować jako całokształt subiektywnych wyobrażeń
o danej firmie, który wytworzył się w umyślał konsumentów jako efekt percepcji,

Mgr, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
J. Pomaskow, Public Relations w Budowaniu siły marki, „Acta Universitatis Nicolai Copernici” 2014, nr 1,
s. 113-114.
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oddziaływania środków masowego przekazu czy też innych nieformalnych przekazów
informacyjnych162.
Wizerunek organizacji możemy podzielić na zewnętrzny i wewnętrzny. Wizerunek
można podzielić na własny i obcy. Wizerunek własny jest to sposób postrzegania organizacji
przez jej członków oraz wyobrażenie tych osób o sposobie, w jaki otoczenie zewnętrzne
postrzega organizację163. Z kolei wizerunek obcy odbicie opinii na temat organizacji
przedstawianych przez osoby spoza organizacji, jak i przekonanie o tym, w jaki sposób
organizację widzą jej członkowie. Zewnętrzny wizerunek oparty jest na postrzeganiu firmy
przez jej klientów oraz wyobrażenie o sposobie, w jaki organizacja postrzega sama siebie164.
Wizerunek wewnętrzny organizacji jest efektem bardziej lub mniej przemyślanych działań
firmy, mających na celu wykreowanie w świadomości pracowników określonego obrazu
organizacji165. Jest to sposób myślenia o firmie przez jej pracowników. Wizerunek
przedsiębiorstwa nie jest czymś stałym, gdyż ulega przeobrażeniom przy udziale czynników
zewnętrznych i wewnętrznych. Oznacza to, iż istnieje konieczność ciągłego monitorowania
wizerunku przedsiębiorstwa, dbania o pozytywny odbiór firm przez klientów.
Istotną rolę w kreowaniu wyobrażenia o firmie pełni jego marka. Marka obejmuje
zarówno elementy słowno-graficzne wyrażone za pomocą znaku towarowego, a także wszelkie
odczucia, skojarzenia i wyobrażenia związane z danym produktem lub usługą sygnowaną daną
marką166. Marka wpływa na pozytywną opinie o produkcie, wzmacnia jego atrakcyjność, daje
poczucie bezpieczeństwa, wysokiej wartości w oczach klienta oraz wyróżnia ofertę
przedsiębiorstwa na tle konkurencyjnych towarów167. Marka jest ważna zarówno dla firmy, jak
i dla jej klientów. Z tego względu pojęci marki nierozłącznie związane jest z budowaniem
wizerunku przedsiębiorstwa. Znana i dobrze oceniana marka wzmacnia pozytywny odbiór
przedsiębiorstwa przez klientów, buduje jego reputacje i wpływa na sprzedaż produktów.
Słuszność kształtowania wyobrażenia o przedsiębiorstwie w oparciu o silną markę
i odpowiednie z zarządzania wizerunkiem sprowadza się do następujących funkcji, jakie pełnią
marka i wizerunek168:
− identyfikuje i wyróżnia ofertę przedsiębiorstwa na rynku;
− pełni funkcje informacyjną dla klienta. Zawiera informacje o produkcie jego nazwę,
skład, zastosowanie właściwości. Dobra marka przywołuje pozytywne skojarzenia
z produktem i odnosi się do potencjalnych korzyści związanych z jego zakupem;
− ułatwia segmentacje rynku - marka pozwala na dostosowanie produktu
do sprecyzowanych oczekiwań określonej grupy docelowej;
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− wywołuje skojarzenia z wysoką jakością, użytecznością produktu oraz satysfakcją
z zakupu;
− buduje zaufanie klientów poprzez oferowanie swoistej gwarancji powtarzalności jakości;
− obniża dysonans pozakupowy klienta;
− buduje wiarygodność oferty, poprzez markę firma wysyła komunikat do swoich klientów
związany marka jest komunikatem zawierającym informacje dotyczące pochodzenia
produktu i jego przeznaczenia,
− wizerunek i marka upraszczają proces decyzyjny klienta poprzez wzbogacanie jego
doświadczeń związanych z korzystaniem z zakupionego produktu.
Z powyższych danych wynika, iż wizerunek pełni szczególną rolę w kształtowaniu
potrzeb konsumentów. Pozytywny wizerunek wpływa na sprzedaż przedsiębiorstwa. Z tego
względu istnieje konieczność kształtowania wizerunku także w Internecie, gdyż umożliwia on
dotarcie z swoim przekazem do sprecyzowanej grupy docelowej.
Istota influencer marketingu
Według Association of National Advertisers (ANA) influencer marketing opiera się
na współpracy z znanymi w sieci osobami, które mają wpływ na potencjalnych nabywców
i ukierunkowaniu działań marketingowych wokół tych osób, aby skierować przekaz marki na
większy rynek169. Influencer marketing to także, proces promowania lub sprzedaży towarów
i usług za pośrednictwem innych osób (influencerów), który ma wpływ na charakter marki 170.
Oznacza to, iż influencer marketing polega na zaangażowaniu w marketing przedsiębiorstwa
wpływowych i znanych osób, w celu dotarcia do jak największej liczby potencjalnych klientów.
Istnieje wiele różnych typów influencerów. W zależności od miejsca prowadzenia
działalności można ich podzielić na171:
− blogerów: będących właścicielami właściciel bloga (strony internetowej), której celem
jest dzielenie się swoimi przemyśleniami i pasjami. Bloger tworzy autentyczne
i niepowtarzalne treści wzbogacając je zdjęciami, filmami video i komentarzami jego
czytelników Treści publikowane na blogach są także często udostępniane za
pośrednictwem mediów społecznościowych w celu dotarcia do jak najszerszego grona
odbiorców;
− youtuber (vlogger): osoba, która kontaktuje się z swoimi odbiorcami poprzez swój własny
kanał na youtubie i publikowane tam filmy, wyrażając swoje opinie, uczucia oraz
doświadczenia na dany temat;
− celebrytka/celebryta: jest to najczęściej osoba dobrze znana szerokiemu gronu
użytkowników, najczęściej aktor, piosenkarz, prezenter, sportowiec, ale także osoba
obserwowana z powodu jakąś niezwykłą akcję lub program. Innymi słowy, jest to osoba,
która stała się znana i posiada wielu obserwujących na Facebooku, Instagramie
lub YouTube, gdzie dzieli się z nimi informacjami z życia codziennego, jak
i zawodowego,
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Definitions of Marketing, https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/ (10.12.2019).
What Is Influencer Marketing?, https://www.profiletree.com/what-is-influencer-marketing, (10.12.2019).
171
Z. Kadekova, M. Holienčinová, Influencer marketing as a modern phenomenon creating a new frontier of
virtual opportunities, „Communication Today” 2018, nr 9, s. 92.
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− instagramer: osoba, która publikując w serwisie Instagram zdjęcia przyciągnęła
do swojego profilu wielu obserwujących ją użytkowników. Zazwyczaj istagramerami
są osoby prywatne, które poprzez publikowaną w tym serwisie twórczość zdobywają
uznanie i popularność wśród osób, które ich obserwują.
Prowadząc działania z zakresu influencer marketingu należy wziąć pod uwagę specyfikę
social mediów jako kanału marketingowego, umożliwiającego bezpośredni kontakt
z użytkownikami.
Według G. Mazurka za główne cechy kształtujące sposób kreowania wizerunku
i promocji w mediach społecznościowych można uznać172:
− tworzenie treści, która jest na tyle wartościowa dla użytkownika, iż zachęca go
do dalszego jej udostępniania, przez co marketing w mediach społecznościowych
i marketing wirusowy wzajemnie się przenikają,
− rzetelność i autentyczność przekazywanych treści, ze względu na przerzuceniu na osoby
trzecie (klientów, fanów, użytkowników etc.) etapu popularyzacji tworzonych treści,
a w związku z tym również jego istoty i natury, a więc i celu, jaki przyświecał jego
przygotowaniu,
− przekazanie kontroli nad przekazem w ręce użytkowników mediów społecznościowych,
przez co organizacja ma bardzo ograniczony wpływ na to jak faktycznie przekaz ten
będzie odebrany przez klientów,
− koncentracja na wywołania reakcji użytkowników, zaangażowania ich do dyskusji czy
też dialogu,
− trudności w jednoznacznej ocenie efektywności i skuteczności działań w social media,
gdyż wynika ona z wielu niezależnych od przedsiębiorstwa czynników,
− budowanie więzi relacyjnej z klientem i wzajemnym zaufaniu. Wizerunek firmy jest
w coraz większym stopniu kreowany przez jej klientów. Budowanie trwałych relacji
z konsumentem pozwala mieć nadzieje, iż w przypadku kryzysu konsumenci sami będą
dbać o dobrą reputacje firmy.
Influencer marketing jest obecnie bardzo popularną formą promocji firmy w Internecie.
Pozwala ona na dotarcie do szerszego grona odbiorców podnosząc tym znajomość marki wśród
konsumentów. Influencer marketing z innych rodzajów promocji w Internecie cechuje się
zaangażowaniem w promocje rozpoznawalnych osób, które poprzez swoich fanów i wyrobioną
markę wpływają na wizerunek przedsiębiorstwa w Internecie.
Influencer marketing jest stosunkowo nowym zjawiskiem w polskim marketingu. Z tego
względu firmy chcące promować się w ten sposób powinny unikać błędów polegających na173:
− koncentracji na kreowaniu świadomości marki wśród konsumentów: celem każdego
przedsiębiorstwa jest, aby jego produkty były znane jak najszerszemu gronu
konsumentów, lecz influencer marketing powinien wykraczać poza tradycyjne
budowanie zasięgu marki. W celu budowy pozytywnych skojarzeń przedsiębiorstwa
powinny dzielić się z odbiorcami treściami, które maksymalnie przykuwają ich uwagę
przed zaprezentowaniem promowanego produktu. Z tego względu współpraca
G. Mazurek, Ewolucja wykorzystania mediów społecznościowych w marketingu, „Nierówności Społeczne
a Wzrost Gospodarczy” 2016, nr 45, s.25-26.
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Influencer marketing: 10 mistakes brands make and how to fix them. https://thenextweb.com/contributors
/2017/07/31/influencer-marketing-10-mistakes-brands-make-fix. (12.12.2019).
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z influencerów powinna mieć elastyczny charakter a sposób promocji produktu oparty
o autentyczne refleksje influencera związane z danym brandem. W ten sposób można
zbudować autentyczny przekaz, który może skuteczniej dotrzeć do odbiorców i wpłynąć
na pozytywne przez nich postrzeganie danej marki bądź produktu;
zbytnim przywiązaniu wyłącznie na sprzedaży produktów: influencer marketing
potrzebuje czasu aby skutecznie dotrzeć do docelowych odbiorców. Z tego względu
współpraca ta powinna mieć długotrwały charakter i powinna koncentrować się na
dostarczaniu wartości dla użytkownika bez przesadnej koncentracji na sprzedaży
produktu;
oparciu o złe dane wyjściowe: w prognozowaniu efektów influencer marketingu nie liczy
się tylko ilość posiadanych fanów. Wstępna prognoza efektów związanych
z potencjalnymi korzyściami wynikającymi z zastosowania influencer marketingu
powinna się opierać na wyborze odpowiedniego influencera, posiadającego wiedzę w
temacie, który ma promować oraz widownie potencjalnie zainteresowaną danym
produktem czy też usługą. Influencer powinien być także dopasowany pod kątem wizji
i misji firmy a przekaż prezentowany na jego kanale powinien być z nimi spójny;
zbyt dużej presji czasu: efektywny influencer marketing polega na dostarczaniu
odbiorcom wysokich jakości treści, które ich zaangażują i spowodują wykonanie
określonej reakcji(np. zakupu produktu). Z tego względu nie należy ulegać zbytniej presji
czasu i pozwolić influencerowi tworzyć treści o wysokiej jakości i wartości dla
użytkowników;
nieodpowiednim pomiarze efektów kampanii: pomiar skuteczności kampanii
z wykorzystaniem influencer marketingu powinien być wykonywany przy wsparciu
danych analitycznych z Google Analytics czy też Instagram Insights;
nieodpowiednio dobranej strategii promocji: jednym z największych błędów
popełnianych przez marki w Influencer marketingu jest nie poświecenie dostatecznej
liczby czasu na znalezienie odpowiedniego influencera, który zrozumie potrzeby
przedsiębiorstwa i dostosuje kierowany do odbiorców przekaz tak aby maksymalizować
obopólne korzyści wynikające z współpracy;
braku w rozeznania na rynku influencerów przed nawiązaniem współpracy; firma dopiera
influencerów do współpracy na podstawie ich zasięgów, liczby obserwujących osób a nie
bierze pod uwagę czynników jakościowych. takich jak zaufanie, jakość prezentowanych
treści, dostępność oraz wpływ na osoby obserwujące. Weryfikacja tego typu czynników
pozwoli odsiać influencerów, którzy posiadają dużo fanów lecz nie jest to widownia
zaangażowana;
nieadekwatnym wynagradzaniu influencera za poświęcony czas: dobrze dobrany
influencer zazwyczaj spędza duża ilość czasu na przygotowanie treści dla promocji
bramki. Influencerzy powinni być odpowiednio wynagradzani za poświęcony czas
i wysiłek. Tego typu działania wskazują na poważne podejście przedsiębiorstwa do
influencer marketingu;
braku zaufania do działań influencera: okazanie influencerowi zaufania, szczególnie w
początkach współpracy może ich zmotywować do działania. Zmotywowany influencer
potrafi działać w zakresie przekraczającym oczekiwania promowanego przedsiębiorstwa.
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Z kolei działanie pod presją zazwyczaj odbija się na jakości tworzonych przez niego
materiałów.
Influencer marketing w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa
Budowanie wizerunku marki to proces długotrwały i czasochłonny. Efektywna budowa
wizerunku przedsiębiorstwa powinna opierać się na:
− integracją wszystkich elementów wizerunku ze strukturą organizacyjną firmy;
− kreowaniu i poszukiwaniu elementów charakterystycznych dla danego brandu;
− konsekwentnej realizacji przyjętej strategii wizerunkowej, opartej na monitorowaniu
stanu jej realizacji i ewentualnych modyfikacji;
− optymalnym planowaniu kosztów zarządzania wizerunkiem co wpływa na ograniczenie
kosztów;
− wykorzystaniu wszystkich charakterystycznych dla danej firmy elementów, które
powinny stać się ważnym elementem budowania jej wizerunku;
− użyciu w komunikacji z klientem narzędzi wiążących się z postępem technicznym;
− zorientowaniu firmy na działalność rynkową, kreowaniu w oczach inwestorów wizerunku
stabilnego przedsiębiorstwa.
W kreowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa pomocna może być platforma
Linkedln. Linkedln to portal o tematyce biznesowej, który umożliwia nawiązywanie
profesjonalnych kontaktów branżowych. Na tym portalu każdy z użytkowników ma możliwość
dzielenia się informacjami o swoim wykształceniu, doświadczeniu zawodowym. Portal ten
służy pracownikom do poszukiwania pracy a pracodawcom do znajdowania odpowiednich
pracowników na dane stanowisko.
Portal nowymarketing.pl podaje następujące wskazówki pomocne w kreowaniu
wizerunku za pomocą Linkedln174:
− Tworzenie treści angażującej użytkowników, zachęcającej do dyskusji, zostawienia
komentarza;
− Publikowanie aktualnych i wiarygodnych informacji o firmie;
− Dzielenie się wiedzą i budowa wizerunku marki jako eksperta przy użyciu artykułów
stworzonych w LinkedIn Pulse;
− Tworzenie inspirujących prezentacji na Slideshare.
Kolejnym przydatnym portalem w kreowaniu wizerunku firmy jest Facebook.
Podstawowym narzędziem do komunikowania się z swoimi odbiorcami na Facebooku jest
tablica, gdzie firma ma możliwość umieszczania postów o charakterze informacyjny,
promocyjny czy też sprzedażowy175. Profil na Facebooku posiada takie podstawowe informacje
jak siedziba firmy, godziny otwarcia, telefon kontaktowy czy też adres strony internetowej. Na
Facebooku firma może także organizować konkursy co z jednej strony zwiększa
zainteresowanie profilem a także buduje pozytywne skojarzenia z marką.

Jak właściwie kreować wizerunek za pomocą treści na LinkedInie?, https://nowymarketing.pl/a/18688,jakwlasciwie-kreowac-wizerunek-za-pomoca-tresci-na-linkedinie, (13.12.2019).
175
B. Tarczydło, Budowanie wizerunku marki organizacji przy wykorzystaniu facebooka, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 30, s. 129.
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Przykładem wykorzystania influencer marketingu w kreowaniu wizerunku
przedsiębiorstwa może być kampania marki Wyborowa. Odnosi się ona wartości takich jak
rodzina, znajomi, przyjaciele i wspólne spędzanie czasu, które w czasach mediów
społecznościowych jest ograniczane na rzecz kontaktów wirtualnych. Poprzez wykorzystanie
w reklamie aktora Macieja Zakościelnego możliwe jest trafienie z przekazem do szerokiego
grona użytkowników. Kampania „przy stole” buduje pozytywne skojarzenia z marką wódki
wyborowa takie jak przyjaźń, jakość, gościnność oraz otwartość176.
Neflix w kampanii promocyjnej 6 sezonu serialu pt. „Orange Is the New Black”
zaangażował znaną restauratorkę i celebrytkę Magdę Gessler. Film promocyjny utrzymany jest
w humorystycznym tonie. Opowiada o tym jak Magda Gessler zwraca uwagę serialowej
kucharce na niską jakość prezentowanych przez nią potraw. Po uwagach restauratorki osoba ta
poprawia jakość swoich potraw. Kolejną inicjatywą Netflixa było podjęcie współpracy
z polskimi infuencerami Krzysztofem Gonciarzem, Martinem Stankiewiczem, grupą filmową
Darwin i emce kwadrat w celu zrealizowania projektu pt. "Czarne lusterko" inspirowanym
serialem "Czarne Lustro". Jak wynika z komentarzy opublikowanych pod filmikiem
promocyjnym akcja została pozytywnie przyjęta przez użytkowników portalu YouTube. Filmik
uzyskał ponad 1,3 miliona wyświetleń, 83 tysiące polubień na portalu oraz mnóstwo
pozytywnych komentarzy podkreślających jego wysoką jakość i profesjonalizm. Netflix na
swoim facebokowym profilu angażuje swoich odbiorców poprzez codzienne publikowanie
nowych treści jak i wchodzenie w interakcje z osobami obserwującymi kanał firmy. Dyskusje
utrzymywane są w stylu nieformalnym a przekaz jest dostosowany to grupy docelowej i języka
odbiorców publikowanych przez Netflix treści. Wykorzystanie influencer marketingu
umożliwia firmie dotarcie z przekazem zarówno do nowych jak i obecnych odbiorców
platformy, pełniąc funkcje informacyjną, marketingową i wizerunkową.
Wykorzystanie influencer marketingu wpływa na eliminacje barier pomiędzy
konsumentami, marką a osobami obserwującymi influencera. Jednym z przykładów
pozytywnego wykorzystania infuencer marketingu jest akcja Nicole Sochacki-Wójcickiej,
blogerki znaną pod nazwą Mamaginekolog. Istagramerka stworzyła ebooki oparte na własnej
autobiografii, zbierając od darczyńców kwotę ponad 1 miliona złotych na cele charytatywne.
związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy177. Nicele Sochacki-Wójcicka założyła także
Fundacje Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego, której celem jest wsparcie kobiet
po stracie dziecka. Celem statutowym fundacji jest badania i rozwój w obszarze medycyny
prenatalnej oraz edukacja społeczeństwa w tym zakresie.
Influencerzy to zarówno osoby prywatne, jak i celebryci znani aktorzy, piosenkarze
ludzie nauki czy też sportu. W polskim Internecie na uwagę zwraca szczególnie osoba Roberta
Lewandowskiego i Jego żony Anny Lewandowskiej, znanych sportowców i celebrytów.
Małżeństwo te znane jest z zamiłowania do sportu i zdrowego trybu życia. Anna
Lewandowska to była zawodniczka karate a obecnie trenera personalna. Anna Lewandowska
aktywnie prowadzi profile w mediach społecznościowych i posiada aktualnie 2,4 mln
obserwujących na Instagramie oraz ponad 1,4 mln polubieni na Facebooku. Anna na swoich
profilach w mediach społecznościowych koncentruje się na promocji własnych produktów jak
176

https://oohmagazine.pl/15516,wyborowa-i-maciej-zakoscielny-ponownie-lacza-sily-.html
Influencer marketing, a social media. Czym jest influencer marketing? , https://inmarketing.pl/blog/influencermarketing-a-social-media-czym-jest-influencer-marketing (13.12.2019).
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pokazuje efekty diety i planów treningowych jakie przygotowuje swoim klientkom.
Znajdziemy tam także ciekawe przepisy na zdrowe i odżywcze dania. Jej mąż Robert
Lewandowski gra na pozycji napastnika w Bayernie Monachium i reprezentacji Polski. Jego
osiągniecia sportowe przysporzyły mu mnóstwo fanów. Aktualnie Roberta śledzi 9,1 mln osób
na Facebooku oraz 16,1 mln na Instagramie. Jak wynika z rankingu serwisu ddob.com profil
Roberta Lewandowskiego zajmuje pierwsze miejsce na liście najbardziej obserwowanych
polskich Istagramerów a profil jego żony Anny znajduje się na piątym miejscu178.
Małżeństwo Lewandowskich aktywnie działa na rynku marketingowym wspólnie
promując markę Head and Shoulders. W przypadku kampanii z udziałem Roberta
Lewandowskiego reklamy koncentrują się na przeciwłupieżowych właściwościach szamponu.
Anna Lewandowska w materiałach video z jej udziałem podkreśla właściwości pielęgnujące
i odżywcze reklamowanego produktu.
Robert Lewandowski jest także ambasadorem firmy Huawei, której hasło brzmi „Make
it possible”. Robert Lewandowski przez całą karierę konsekwentnie dążył do realizacji swojego
celu jakim było zostanie profesjonalnym piłkarzem. Z tego względu jego osobowość i charakter
współgra z hasłem reklamowym marki Huawei. Robert Lewandowski podjął także współprace
z polską marką odzieżową Vistula, tworząc kolekcje ubrań sygnowaną swoim nazwiskiem.
Tego typu współdziałanie może przynosić obopólne korzyści. Z jednej strony influencer
(Robert Lewandowski) reklamujący produkt podkreśla wysoką jakość i nowoczesną stylistykę
produktów firmy Vistula z drugiej strony prowadzona przez piłkarza kampania marketingowa
jest spójna z kreowanym przez niego wizerunkiem osoby dbającej zarówno o swoją kondycje
fizyczna a także zewnętrzny wygląd. Jak można zauważyć wszystkie powyższe działania
podejmowane przez Lewandowskich mają na celu utrwalić ich wizerunek jako osób znających
się na sporcie, zdrowym odżywianiu i ćwiczeniach sylwetkowych.
Robert Lewandowski i Anna Lewandowska to obecnie marki o międzynarodowym
zasięgu a ich kreowanie wymaga stworzenia dedykowanej strategii, która obejmie sposób
ustalania przekazu, styl publikowanych wypowiedzi oraz rodzaj udostępnianych materiałów179.
Wszystkie działania jakie podejmują Lewandowscy mają za zadanie zwiekszenia
zaangażowania obserwujących ich użytkowników, oraz zachęcić ich do zakupu promowanych
przez małżeństwo produktów lub usług.
Skuteczność influencer marketingu potwierdzona została także w badaniach naukowych.
Analizy przeprowadzone przez Morgana Glusksmana dowiodły, że wykorzystanie influencer
marketingu w promocji przedsiębiorstwa może przyczynić się do pozytywnego kształtowania
wizerunku przedsiębiorstwa. Jak wynika z przeprowadzonych badań influencerzy są
najbardziej skuteczni jeśli chodzi o nawiązywanie kontaktów z użytkownikami jeśli są
autentyczni, pewni siebie i angażują się w produkcie swoich treści180. Oznacza to, że efektywne
wykorzystanie potencjału drzemiącego w influencer marketingu opiera się na wyborze
odpowiedniego influencera. Wiedza influencera ma kluczowe znaczenie dla oceny marki,
Ranking Top 100 twórców Instagram w 2019 w Polsce by DDOB, https://ddob.com/ranking/instagram,
(14.12.2019).
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J. Cebulak, W. Słoń, Sportowy content marketing: efektywność kreowania wizerunku na Instagramie [w:]
Menedżer wobec przedsięwzięć sportowych, red. J. Batorski, Kraków 2018, s. 26-28.
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a celem kampanii influencerskich powinno być sprawienie, że promujący markę fani reklamują
ją w sposób wewnętrzny w perspektywie długoterminowej181.
Influencer marketing może być także wykorzystywany w promocji kraju jako marki.
Akcje #VisitPoland promującą Polskę jako kraj atrakcyjny turystycznie przygotowywały
Polska Organizacja Turystyczna oraz Ministerstwo Sportu. W kampanie zaangażowano
8 zagranicznych influencerów o łącznym zasiegu 11 milionów obserwujących osób182.
W ramach kampanii wizerunkowej influencerzy na swoich kanałach publikują materiały
promocyjne, w których podkreślają walory turystyczne naszego kraju oraz budują jego
pozytywny wizerunek
Zakończenie
Wykorzystanie Internetu w działaniach wizerunkowych umożliwia firmom dotarcie z swoim
przekazem do szerokiego grona konsumentów, zróżnicowanych pod kątem płci, wieku
i zainteresowań. Obecnie w Internecie mamy do czynienia z natłokiem dużej liczby informacji,
których źródła nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Influencerzy są dla konsumentów bardziej
wiarygodnym źródłem opinii o produkcie niż reklamy w prasie czy też telewizji183. Z pomocą
społecznych liderów opinii jesteśmy w stanie dotrzeć do wartościowych informacji w sieci
i zaspokoić swoje influencer marketing to obecnie jedno z najpopularniejszych zagadnień
w współczesnym marketingu. Nie jest łatwo zmierzyć bezpośrednie efekty, jakie wiążą się
z wykorzystaniem influencer marketingu w działalności wizerunkowej przedsiębiorstwa.
Z tego względu celem dalszych badań nad omawianym zagadnieniem może być chęć
wypracowania narzędzia, które pomoże do analizy skuteczności influencer marketingu.
Bibliografia:
1. Cebulak J., Słoń W., Sportowy content marketing: efektywność kreowania wizerunku na
Instagramie [w:] Menedżer wobec przedsięwzięć sportowych, red. J. Batorski, Kraków
2018.
2. Definitions of Marketing, https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-ismarketing/ (10.12.2019).
3. Glucksman M., Rise of Social Media Influencer Marketing on Lifestyle Branding The Rise
of Social Media Influencer Marketing on Lifestyle Branding: A Case Study of Lucie Fink,
„Elon Journal of Undergraduate Research in Communications” 2017, vol. 8(2).
4. Influencer marketing, a social media. Czym jest influencer marketing?,
https://inmarketing.pl/blog/influencer-marketing-a-social-media-czym-jest-influencermarketing (13.12.2019).
5. Influencer marketing: 10 mistakes brands make and how to fix them.
https://thenextweb.com/contributors/2017/07/31/influencer-marketing-10-mistakes-brands
-make-fix. (12.12.2019).
181

J. Tabellion, F.R Esch, Influencer Marketing and its Impact on the Advertised Brand, [w:] Advances in
Advertising Research X., red. E. Bigne, S. Rosengren, „European Advertising Academy”, Springer 2019,
s. 36-37.
182
Polska Organizacja Turystyczna, https://www.pot.gov.pl/pl/nowosci/wiadomosci-z-pot/visitpoland-polskaoczami-youtuberow (3.01.2020)
183
R. Wilusz, Influencer marketing-potężny ponad miarę,[w:]H. Hall[red.],Marketing (r) Evolution. Nowe
techniki, pomysły, rozwiązania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017, s. 255-256.
95

NOWE KONTEKSTY W NAUCE XXI WIEKU

6. Jak właściwie kreować wizerunek za pomocą treści na Linkedlnie?,
https://nowymarketing.pl/a/18688,jak-wlasciwie-kreowac-wizerunek-za-pomoca-trescina-linkedinie, (13.12.2019).
7. Kadekova Z., Holienčinová M., Influencer marketing as a modern phenomenon creating a
new frontier of virtual opportunities, „Communication Today” 2018, nr 9.
8. Kolasińska-Morawska K., Marka narzędziem budowy wizerunku przedsiębiorstwa
rodzinnego [w:] Marketing we współczesnym przedsiębiorstwie, red. R. Patora, M. AlNoorachi, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t.XIV, z. 2, Łódź 2013.
9. Malarski M., Wizerunek wewnętrzny a wizja przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe
Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2015, nr 19.
10. Mazurek G., Ewolucja wykorzystania mediów społecznościowych w marketingu,
„Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2016, nr 45.
11. Polska Organizacja Turystyczna, https://www.pot.gov.pl/pl/nowosci/wiadomosci-zpot/visitpoland-polska-oczami-youtuberow (3.01.2020).
12. Pomaskow J., Public Relations w Budowaniu siły marki, „Acta Universitatis Nicolai
Copernici” 2014, nr 1.
13. Ranking Top 100 twórców Instagram w 2019 w Polsce by DDOB, https://ddob.com/ranking
/instagram, (14.12.2019).
14. Rurański M., Niemczyk J., Współczesne instrumenty kształtowania wizerunku miasta na
przykładzie Wrocławia, „Studia Miejskie” 2013, t. 11.
15. Skrzypek E., Pinzaru F., Marka jako ważny element marketingu, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja
i Zarządzanie” 2017, nr 114.
16. Tabellion J., Esch F.R, Influencer Marketing and its Impact on the Advertised Brand,
[w:] Advances in Advertising Research X., red. E. Bigne, S. Rosengren, „European
Advertising Academy”, Springer 2019.
17. Tarczydło B., Budowanie wizerunku marki organizacji przy wykorzystaniu facebooka,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 30.
18. What Is Influencer Marketing?, https://www.profiletree.com/what-is-influencer-marketing
, (10.12.2019).
19. Wilusz R., Influencer marketing-potężny ponad miarę [w:] Marketing (r)Evolution. Nowe
techniki, pomysły, rozwiązania, red. H. Hall, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Rzeszowskiej, Rzeszów 2017.
20. Witczak O., Nowe media w budowaniu marki i wizerunku przedsiębiorstwa, „Studia
Ekonomiczne” 2013, nr 140.
21. Zieliński M., Kubacki M., Marka we współczesnej gospodarce, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 66.

96

NOWE KONTEKSTY W NAUCE XXI WIEKU

THE ROLE OF INFLUENCER MARKETING IN THE SHAPING OF THE COMPANY'S IMAGE
Summary: The purpose of this article is to present selected initiatives in the field of using influencer marketing
in the aspect of creating the company's image. The first part of the study presents issues related to creating the
company's image, its essence and related concepts. The characteristics of new media, social networking sites in
the area of influencing the company's reputation and building a positive customer perception of the company were
also discussed. The second part introduces the essence of influencer marketing, the main benefits of implementing
this method. The article also presents examples of contemporary influencers. In the third part, the author showed
the role of influencer marketing in creating the image of the company. The article is a review of Polish and foreign
literature.
Keywords: marketing, influencer marketing, image, brand, image management, image creation.
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Iwona Sarzyńska-Długosz184
OPTYMALNY MODEL OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ PO UDARZE
MÓZGU
Streszczenie: Udar mózgu jest jednym z największych i wciąż rosnących wyzwań zdrowia publicznego.
Negatywny wpływ udaru mózgu jest istotny zarówno dla osoby dotkniętej chorobą jak i dla całego społeczeństwa.
W celu zmniejszenia niekorzystnych skutków udaru konieczna jest dobra jakość opieki. W pracy przedstawiono
informacje z systematycznych przeglądów literatury, wytycznych oraz artykułów poświęconych różnym formom
opieki and pacjentami po wypisie z oddziałów udarowych w celu zaproponowania najlepszego standardu
organizacji opieki długoterminowej po udarze mózgu.
Słowa kluczowe: udar mózgu, standard opieki, rehabilitacja

Wstęp
Opieka nad pacjentami po udarze mózgu stanowi rosnący problem społeczny i jedno
z głównych wyzwań współczesnej medycyny. Obecnie rocznie na świecie stwierdzanych jest
17 mln nowych przypadków udarów185, a w latach 2000–2025 prognozowany jest 36% wzrost
liczby udarów w Europie186 oraz wzrost liczby osób po udarze (z 3,7 mln w 2015 r. do 4,6 mln
w 2035 r.)187. Osoby, które doznały udaru mają większe ryzyko nawrotu choroby w przyszłości,
które wynosi: 3,1% w ciągu 30 dni, 11,1% - przez rok, 26,4% - w ciągu 5 lat i 39,2% w ciągu
10 lat188. Udar jest trzecią przyczyną utraty lat życia w pełnej sprawności189 oraz piątą
przyczyną zgonów na świecie190. Całkowite koszty związane z opieką na pacjentami z udarem
rocznie szacowane są na: 40.1 mld USD w Stanach Zjednoczonych191, 8 mld GBP w Wielkiej
Brytanii192 oraz 45 mld EUR w Unii Europejskiej193. Udar ma negatywny wpływ na życie
fizyczne i emocjonalne oraz na finanse osób chorych, ich rodzin i przyjaciół - 48% opiekunów
ma problemy zdrowotne, a 2/3 istotnie ogranicza swoje życie społeczne194.
Aby zmniejszyć niekorzystne skutki udarów konieczna jest poprawa jakości opieki
zdrowotnej na każdym etapie leczenia udaru mózgu, zwłaszcza opieki długoterminowej. Celem
pracy jest przedstawienie - w oparciu o przeglądy systematyczne literatury medycznej,
wytyczne towarzystw naukowych i literaturę badawczą - optymalnego modelu opieki
184
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długoterminowej nad pacjentami po udarze mózgu, dzięki któremu pacjenci z udarem będą
mieć największe szanse na poprawę stanu zdrowia i zwiększenie samodzielności.
Opieka w ostrej fazie udaru mózgu
Początkowe wyniki leczenia udaru zależą od opieki udarowej w ostrej fazie choroby.
Prawidłowa ścieżka postępowania w ostrej fazie udaru mózgu jest dobrze ustalona
i zamieszczona w rekomendacjach postępowania w ostrej fazie udaru mózgu195. Bezpośrednio
po rozpoznaniu objawów udaru mózgu należy wezwać pogotowie ratunkowe, które po
powiadomieniu personelu szpitala o transportowanym pacjencie niezwłocznie przewiezie
chorego do najbliższego szpitala z oddziałem udarowym. Na szpitalnym oddziale ratunkowym
lub izbie przyjęć personel oceni stan neurologiczny pacjenta, wykona niezbędne badania
laboratoryjne i neuroobrazowe, a po uzyskaniu wyników, pacjent zostanie przyjęty na oddział
udarowy i właściwie leczony196. Oddziały udarowe powinny zapewniać opiekę
interdyscyplinarną i rehabilitację prowadzoną przez personel wyspecjalizowany w leczeniu
udarów. Wówczas wszyscy pacjenci objęci opieką będą odnosić korzyści - bez względu na
wiek, płeć, niepełnosprawność czy rodzaj udaru197. Poprawę efektów leczenia można uzyskać
dzięki szerszemu wdrożeniu leczenia trombolitycznego198 i metodą trombektomii
mechanicznej199.
W wielu krajach europejskich sieci oddziałów udarowych są dobrze rozwinięte200,
ale ok. 62% zgonów z powodu udaru mózgu ma miejsce poza oddziałem udarowym201. Ogólny
wynik leczenia udaru (niepełnosprawność, śmiertelność, wskaźnik nawrotów) zależy głównie
od zapewnienia wielodyscyplinarnej rehabilitacji i skoordynowanych, specjalistycznych usług
zdrowotnych przez wiele miesięcy, a nawet lat po udarze. Konieczne jest prowadzenie działań
mających na celu poprawę i stałe monitorowanie jakości leczenia ostrej fazy udaru oraz
wprowadzenie dobrze zorganizowanej opieki długoterminowej i rehabilitacji po udarze.
Formy rehabilitacji poudarowej – kwalifikacja pacjentów
Każdy pacjent po udarze potrzebuje opieki, wsparcia i edukacji, ale nie każdy wymaga
specjalistycznej rehabilitacji. Tylko pacjenci z istniejącymi deficytami neurologicznymi
wpływającymi na funkcje, aktywność i uczestnictwo powinni być oceniani pod kątem
indywidualnych potrzeb rehabilitacyjnych. Około 20% osób po udarze (ponad 30% leczonych
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za pomocą dożylnej trombolizy) w pełni wraca do zdrowia po 2 tygodniach od udaru202,
20% ma tak poważne deficyty funkcjonalne, że niezależnie od wysiłków rehabilitacyjnych
będzie stale wymagać dużej pomocy w codziennym życiu203, zaś trzecią grupę stanowią osoby
o różnym stopniu niepełnosprawności i odmiennych potrzebach rehabilitacyjnych204.
Gdy pozwala na to stan medyczny i neurologiczny pacjenta, wskazane jest przeprowadzenie
oceny indywidualnych potrzeb rehabilitacyjnych przez osobę doświadczoną w rehabilitacji
neurologicznej lub przez zespół interdyscyplinarny205, co pozwoli szybko wdrożyć właściwą
formę i intensywność rehabilitacji. Określając odpowiednią formę rehabilitacji po wypisie
z oddziału udarowego należy uwzględnić stan ogólny i neurologiczny pacjenta, stopień
niepełnosprawności, stan umysłowy i psychiczny, wsparcie opiekuna oraz zdolność
do uczestniczenia w programie rehabilitacji.
Kryteria kwalifikacji do kompleksowego programu wczesnej rehabilitacji szpitalnej
obejmują: stabilny stan ogólny, zdolność do nauki, wytrzymałość fizyczną umożliwiającą
siedzenie bez podparcia przez co najmniej godzinę oraz zdolność do aktywnego uczestnictwa
w rehabilitacji206. Wczesna, intensywna, interdyscyplinarna rehabilitacja szpitalna powinna być
dostępna zwłaszcza dla pacjentów wymagających dwóch lub więcej usług rehabilitacyjnych
(fizjoterapia, terapia zajęciowa, logopedia, terapia neuropsychologiczna)207. Najlepszymi
kandydatami do takiego programu są pacjenci z umiarkowaną niepełnosprawnością, dobrze
tolerujący intensywną rehabilitację (często co najmniej 3 godziny intensywnej terapii dziennie).
Duży problem stanowią pacjenci z ciężkim udarem mózgu (z zaburzeniami przytomności oraz
głębokim niedowładem)208 lub poważną chorobą towarzyszącą, która wpływa na ogólną
niepełnosprawność i sprawia, że rehabilitacja jest trudniejsza. Tacy pacjenci mają mniejsze
szanse na osiągnięcie samodzielności funkcjonalnej, niezależnie od długości czasu
rehabilitacji209. W tej grupie chorych młodszy wiek i obecność opiekuna210 wpływają na lepsze
efekty terapii, ale tylko nieliczni chorzy po prowadzeniu intensywnej rehabilitacji szpitalnej nie
będą wymagali długoterminowej opieki w ośrodku opiekuńczym i mogą zostać wypisani do
domu przy dużym wsparciu opiekunów211.
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W przypadku pacjentów z ciężkim udarem mózgu ze znacznie ograniczoną zdolnością
do aktywnego uczestnictwa w rehabilitacji lub w przypadku przeciwwskazań do programu
aktywnej rehabilitacji należy zapewnić odpowiednią opiekę i rehabilitację w zakładach opieki
długoterminowej212.
Pacjenci z łagodnymi udarami mogą korzystać z rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym.
Ambulatoryjną rehabilitację po udarze można podzielić na: wczesny wypis ze wsparciem
środowiskowym, rehabilitację w oddziale rehabilitacji dziennej, w poradni rehabilitacyjnej
i rehabilitację środowiskową213. Rehabilitacja ambulatoryjna powinna być zalecana jako
kontynuacja leczenia i obejmować fizjoterapię i terapię zajęciową lub tylko terapię
zajęciową214.
Wczesny wypis ze wsparciem środowiskowym (ESD – early supported discharge)
opracowano w celu zapewnienia wielodyscyplinarnej rehabilitacji zespołowej w domu
pacjenta, gdyż wiele osób po udarze woli przebywać we własnym domu. Członkowie zespołu
(fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy i pielęgniarka) kierowanego przez koordynatora
ułatwiającego ich cotygodniowe spotkania, powinni posiadać specjalistyczną wiedzę na temat
leczenia udarów215. Ta forma rehabilitacji wiąże się z: krótszym pobytem na oddziale
udarowym, zmniejszeniem liczby osób wymagających opieki instytucjonalnej i zwiększeniem
niezależności w życiu codziennym216.
Stan funkcjonalny pacjentów po zakończeniu rehabilitacji szpitalnej i wypisywanych do
domu niejednokrotnie ulega pogorszeniu – tracą oni część uzyskanej niezależności
w czynnościach codziennych lub nawet zaczynają wymagać opieki instytucjonalnej217. Dlatego
sugeruje się, że rehabilitacja po udarze mózgu powinna trwać nawet 3-5 lat po wystąpieniu
udaru218, a pacjenci powyżej 6 miesięcy od zachorowania powinni mieć dostęp do rehabilitacji
w celu zapobiegania wtórnym powikłaniom wynikającym z unieruchomienia i utrzymania
uzyskanego stanu funkcjonalnego219.
Profilaktyka wtórna udaru mózgu i wczesne zapobieganie powikłaniom
Pacjenci w przewlekłej fazie po udarze mózgu lepiej funkcjonują, gdy są skutecznie
monitorowani i leczeni w ramach zorganizowanego, zintegrowanego systemu opieki
z regularnymi kontrolami stanu zdrowia i wsparciem w samodzielnej opiece220. Przy wypisie
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ze szpitala chorzy powinni otrzymać niezbędne informacje na temat czynników ryzyka
kolejnego udaru, metod profilaktyki wtórnej, leczenia chorób współistniejących, zmiany stylu
życia i dalszej rehabilitacji. Model samodzielnego zarządzania własnym zdrowiem ma istotne
znaczenie dla poprawy wyników leczenia, ale ważne jest aby zespoły udarowe wspierały osoby
po udarze i pomagały przejść na ten model opieki221. Integralną rolę w opiece nad pacjentami
po udarze ma lekarz rodzinny. Powinien on otrzymać ze szpitala niezbędne informacje na temat
choroby pacjenta, w celu właściwego monitorowania profilaktyki wtórej udaru, leczenia
i zmiany stylu życia chorych. Lekarz rodzinny odgrywa ważną rolę w nauce pacjentów i ich
opiekunów odpowiedzialności za własny stan zdrowia oraz w wykrywaniu pogorszenia stanu
funkcjonalnego pacjenta po wypisie ze szpitala i może zdecydować o konieczności dalszej
terapii222.
Ważnym elementem opieki po udarze jest także okresowa kontrola w poradni
neurologicznej. Pierwsza wizyta powinna odbyć się ok. 6 miesięcy po udarze i następnie
powinna odbywać się raz do roku. Celem wizyt jest długotrwałe monitorowanie stanu
neurologicznego pacjenta, ocena występowania i leczenie powikłań np. zaburzeń funkcji
poznawczych, depresji, padaczki czy spastyczności223.
Zakończenie
Od roku 2000 nastąpił w Polsce wyraźny postęp w opiece nad pacjentami z udarem mózgu
– stworzono sieć oddziałów udarowych oraz wdrożono nowoczesne metody leczenia. Obecne
trendy polityki zdrowotnej prowadzą do coraz szerszego stosowania leczenia trombolitycznego
i trombektomii mechanicznej, wciąż brakuje jednak właściwie zorganizowanej opieki
długoterminowej po udarze mózgu (ograniczony dostęp do rehabilitacji szpitalnej,
brak możliwości rehabilitacji w modelu ESD, brak dostępu do terapeuty zajęciowego w trybie
ambulatoryjnym, brak długofalowego monitorowania stanu zdrowia osób po udarze we
współpracy z lekarzem rodzinnym). Dzięki wdrożeniu przedstawionego w pracy modelu opieki
długoterminowej można uzyskać istotne oszczędności oraz poprawę efektów leczenia.
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THE OPTIMAL MODEL OF LONG-TERM POST-STROKE CARE
Summary: Stroke is one of the biggest and still growing public health-care challenges. The burden of stroke is
prominent for individual person as well as for general population. Good quality od stroke care is necessary to
reduce negative impact of stroke. In the paper were combine d information from systematic reviews, guideline
documents and research literature on stroke care facilities for patients after discharge from stroke units in aim to
propose the best standard for organization of long-term post-stroke care.
Keywords: Stroke, standard of care, rehabilitation.
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Ewa Sikora-Chołody224
SIECI PARTNERSTWA W POLU PRZEPŁYWÓW KULTUROWYCH
A ROZWÓJ LOKALNY
Streszczenie: Celem artykułu jest analiza koncepcji teoretycznych związanych z wpływem kultury jako elementu
rozwoju lokalnego. Konfrontacja teorii kapitału społecznego z paradygmatem społeczeństwa sieci wskazuje na
potrzebę rozwoju sieci partnerstwa jako konieczny czynnik warunkujący sprawne funkcjonowanie i dynamiczne
zarządzanie społeczeństwem nowoczesnym.
Słowa kluczowe: partnerstwo, przepływy kulturowe, rozwój lokalny, społeczeństwo sieci, sieci społeczne.

Wstęp
Celem artykułu jest wykazanie wpływu zakładanych sieci partnerstw na dynamizowanie
działalności podmiotów funkcjonujących w obszarze kultury. Należy zauważyć iż takie
organizacje i instytucje coraz częściej są wymieniane jako wspierające rozwój lokalny,
gdyż kultura zaczyna być wymieniana jako ważny czynnik rozwojowy. Stąd w artykule znajdą
się tezy weryfikujące słuszność takiego traktowania kultury, jak również przykłady wskazujące
praktyczny aspekt zwrócenia uwagi na czynniki kulturowe w działalności sieci
organizacyjnych.
Partnerstwo
Dominującą formą budowania relacji współpracy zaczyna być partnerstwo, którego cechy
korespondują z sieciowym otoczeniem, w którym ono się odbywa. Przez sieci partnerskie
należy rozumieć taką formę kooperacji podmiotów, dzięki którym możliwe staje się osiągnięcie
wspólnie określonych celów, które determinują powstanie więzi, a które podtrzymywane są
poprzez wdrażanie odpowiednich metod wspólnego działania na rzecz interesów całej sieci, jak
i wszystkich członków układu partnerskiego. Tak rozumiane partnerstwo znalazło swoje
zastosowanie w budowaniu strategii rozwoju na poziomie miast, regionów, państw, czy też
szerszych obszarów wspólnego działania, czego przykładem mogą być realizowane programy
Unii Europejskiej.
Partnerstwo można traktować jako swoistą wartość, która implikuje w sobie specyficzne
cechy takie, jak równość partnerów, solidarność, zaufanie, otwartość, wolność. Umiejscowienie
omawianego zjawiska w kręgu norm społecznych dotyczących relacji współpracy wskazuje,
iż jest ono w pewnym sensie fenomenem kultury odnoszącym się do logiki funkcjonowania
sieci społecznych. Można stwierdzić, iż partnerstwo wskazuje nowy kierunek procesów
rozwojowych, a zastosowanie tej formy ma miejsce w różnych obszarach zmiany społecznej
począwszy od gospodarki, polityki, po kulturę kończąc. Odnosząc się do tej ostatniej można
powiedzieć, że następuje tu pewien mechanizm wzmocnienia działań w sferze kulturowej, gdyż
zarówno cel, jak i środek są elementami pola kultury. Warto zwrócić uwagę na ważną rolę
kultury jako elementu rozwoju społecznego, w którym kapitał kulturowy odgrywa istotną rolę
wpływając zarówno na elementy społeczne tego procesu, jak i gospodarcze. Ponadto kultura
stanowi taki element społeczeństwa lokalnego, dzięki którym dana społeczność zyskuje
specyficzny dla siebie rys, odróżniający ją od innych. Z drugiej jednak strony, w rzeczywistości
224
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usieciowionej elementy poszczególnych kultur przepływają w relacjach łączących czasami
odmienne ze sobą środowiska społeczne, co skutkuje powstawaniem nowych jakościowo
komponentów kulturowych.
Rozwój społeczeństw znajdujących się w sieci powiązań musi wziąć pod uwagę
znaczenie kultury jako czynnika biorącego udział w zmianach społecznych występujących
w obszarze różnych dziedzin życia społecznego. Pole kultury zostaje włączone w przepływy
takich zasobów, które winny zostać jak najlepiej wykorzystane we własnym obszarze
rozwojowym, jak również w sferze dialogu międzykulturowego. Partnerstwo pozwala
na dostrzeżenie ciężkości aspektu kultury w budowaniu trwałych związków pomiędzy
partnerami w dążeniu do upragnionych celów i uzgodnienia wspólnego sposobu postrzegania
rzeczywistości społecznej. Pole przepływów kulturowych składa się z różnego rodzaju
zasobów, które uwzględniają indywidualne potrzeby partnerów, ale są również znaczące
dla całego układu sieciowego. Przepływami są tu zarówno elementy materialne takie,
jak infrastruktura, materialne wytwory kultury, jak również składowe niematerialne, do których
należą kapitał kulturowy, kapitał społeczny, informacja, wiedza, doświadczenie.
Partnerstwo należy rozumieć jako proces, który polega na ciągłym łączeniu w jedną
całość organizacji, instytucji i różnych podmiotów życia społecznego wykazujących chęć
wspólnego działania, posiadających wspólny cel oraz idee do zrealizowania225. Organizacje
partnerskie charakteryzują się współpracą, która posiada swoiste właściwości. Nie jest to
współpraca polegająca na nawiązywaniu kontaktów w celu uzyskania danych wartości dla
siebie, obecny jest tu podział ryzyka i zysku, wspierany przez wspólny obieg informacji226.
To właśnie doskonalenie wspólnego zaufania w sytuacji kryzysu i otwarcie swoich kanałów
komunikacyjnych partnerom jest główną cechą rozróżniającą partnerstwo od innych układów
współpracy227.
Kultura a rozwój
Kulturę należy traktować jako jeden z ważniejszych czynników kreujących rozwój lokalny.
Klasyczne teorie rozwoju lokalnego koncentrowały się głównie na kwestiach postępu
gospodarczego, uwypuklały rolę aspektów ekonomicznych i finansowych znajdujących swe
odbicie w realizowaniu strategii rozwojowych. Niemniej zaczęto postrzegać ważkość tak
zwanych czynników miękkich, do których kulturę należy i trzeba zaliczyć. Kapitał kulturowy
występuje, obok kapitału ekonomicznego, jako główny czynnik rozwoju społecznego, czego
dowodem mogą być oficjalne dokumenty polityk rozwojowych228. Kultura przedstawiana jest
jako aspekt trójwymiarowy, który zasadniczo oddziałuje na rozwój społeczny, jak również
posiada wpływ na rozwój gospodarczy. W dokumentach strategicznych opisywana jest
jako wartość sama w sobie, której rozwój powinien należeć do głównych celów instytucji
społecznych, ale również chronienie jej dziedzictwa powinno znaleźć odzwierciedlenie
w działalności wszystkich ludzi. Po drugie, kultura stanowi trzon budowy społeczeństwa
wiedzy, które jest traktowane jako kolejna forma rozwoju społeczeństwa. W tym aspekcie
zadania powinny zostać powierzone instytucjom z zakresu kształtowania wiedzy (placówki
A. Szromnik, Marketing terytorialny, Kraków 2007, s. 149.
Ph. Kotler, Marketing – od A do Z, Warszawa 2004, s. 55.
227
S. Newell i J. Swan, Trust and Inter-organizational Networking, Human Relations, No. 10, 2000, s. 1287.
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Zob. Narodowa Strategia Kultury na lata 2004-2020, Warszawa 2005.
225
226

108

NOWE KONTEKSTY W NAUCE XXI WIEKU

oświatowe), jej dystrybucji (biblioteki, muzea). Trzeci wymiar usytuowania kultury
w strategiach rozwojowych odnosi się do przemysłu kultury, który należy do najprężniej
rozwijających się gałęzi gospodarki229.
Opisując kulturę jako istotny czynnik rozwoju lokalnego, należy wymienić jej cechy jako
tak obranego przedmiotu analizy:
1. Stanowi czynnik wpływający na atrakcyjność regionu. Wpływa to na napływ ludności,
która decyduje się na osiedlenie na danym terytorium, jak również przyciągnięcie
inwestorów chcących zlokalizować swoje przedsięwzięcia na danym obszarze
terytorialnym.
2. Stymuluje rozwój turystyki poprzez zdynamizowanie działań mających na celu ochronę
dziedzictwa kulturowego obszaru, podjęcia promocji kultury lokalnej.
3. Rozwój przemysłu kulturowego tworzy nowe miejsca pracy.
4. Poprzez rozbudowę infrastruktury społeczno-kulturowej dynamizuje procesy
gospodarcze.
5. Sprzyja rozwojowi kapitału intelektualnego, stanowi czynnik wpływający
na wzbogacenie źródeł zasobów kulturowych, społecznych i gospodarczych230.
Wymienione powyżej cechy stanowią właściwości kultury jako czynnika wpływającego
na rozwój gospodarczy regionu. Do tej listy należy dodać jeszcze takie cechy, które uwypuklają
rolę kultury w rozwoju społecznym:
1. Wpływa na potencjał konkurencyjny regionów.
2. Odgrywa ważną rolę jako czynnik tworzący trzon społeczeństwa świadomego, które
charakteryzuje się otwartością i działaniami etycznymi.
3. Integruje społeczeństwo oraz stanowi czynnik przeciwdziałający patologiom
społecznym.
4. Kształtuje tożsamość narodową i regionalną.
5. Stanowi swoisty fundament dla współpracy międzyludzkiej oraz kreuje odpowiednie
formy komunikacyjne.
6. Wpływa na kształtowanie się osobowości każdego członka społeczności i zmniejsza
dysproporcje w rozwoju mieszkańców regionu231.
Teza, iż kultura stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego, jest bezsprzecznie
prawdziwa. Przykładem jest wyjaśnianie kryzysu gospodarczego poprzez wykazywanie
wpływu czynników innych niż ekonomiczne, co wpływa na to, że badacze ukazują tło
społeczne i kulturowe badanych sytuacji w Europie i USA232. Dalej, powstanie Linuxa,
Wikipedii stanowi jeden z najlepszych przykładów wpływu kultury (cyberkultury) na rozwój
zarówno społeczny, gdyż mamy tu do czynienia z produkcją partnerską otwartą na licznych
uczestników, oraz gospodarczy, gdyż wymienione przedsięwzięcia odgrywają niemałą rolę
w kształtowaniu się rynku usług. Dobrym przykładem jest transformacja ustrojowa w Polsce.
Widoczne zmiany po przejściu od systemu centralnie planowanego do praw wolnego rynku,
demokracji ustrojowej, wskazują, że to podstawa kulturowa, wartości kulturowe sprzyjają
Ibid., s. 5.
R. Borowiecki, Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce, Kraków 2005, s. 14-16.
231
R. Borowiecki, System regulacji w kulturze – finansowanie, zarządzanie, współdziałanie, Kraków 2005, s. 77.
232
Zob. Kryzys finansowy – przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej,
red. S. Partycki, Lublin 2012.
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rozwojowi gospodarczemu233.
Kulturę jako czynnik rozwoju i twórcę swoistego trzonu wartości charakteryzujących
daną społeczność można wskazać jako bodziec występujący również w mniejszej skali aniżeli
w skali makro, czy też mezo. Odwołując się do skali mikro, poziomu relacji pomiędzy
poszczególnymi osobami, zdać trzeba sobie sprawę z roli jaką odgrywa kultura organizacyjna.
Definicyjnie opisać ją można jako zbiór wartości, zasad, przekonań, wzorców zachowań
mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Za C. Sikorskim do funkcji kultury
organizacyjnej zaliczyć należy234:
1. Funkcja integracyjna – formowanie się grupy jest również procesem formowania się
kultury; wykształcone zostają wspólne wartości, język komunikacji, symbole, wzory
zachowań, dzięki którym grupa może wyrazić swoją odrębność, a jednostki w niej
uczestniczące otrzymują poczucie przynależności i akceptacji.
2. Funkcja percepcyjna – kultura tworzy spójną wizję samej organizacji, jak również jej
otoczenia i relacji łączących ją z innymi podmiotami.
3. Funkcja adaptacyjna – pomaga w uzgodnieniu celów organizacji ze środkami służącymi
do ich osiągnięcia.
Poszukując teoretycznych badań nad zjawiskiem wpływu kultury na rozwój społecznogospodarczy, nie sposób nie wspomnieć o koncepcji wypracowanej przez M. Webera. W swoim
słynnym dziele Etyka protestancka a duch kapitalizmu wskazuje wpływ czynników
kulturowych na rozwój i wygląd kapitalizmu w Europie Zachodniej. Wskazuje, że to wartości
wypływające z religii, która de facto stanowi element kultury społeczeństwa, zasadniczo
wytwarzają odpowiednie struktury działalności gospodarczej jednostek. Postawiona zostaje
przeto teza, iż to kultury, które różnicują społeczeństwa, wpływają na wygląd gospodarek
konkretnych krajów. M. Weber tłumaczy powstanie kapitalizmu jako przejaw oddziaływania
racjonalizacji życia społecznego wypływającego wprost z dominującej religii
w społeczeństwie235. Należy zwrócić uwagę, iż jego analiza zjawisk życia społecznego opiera
się przede wszystkim na szerokim tle kulturowym. To czynniki kulturowe odgrywają
najważniejszą rolę w kształtowaniu i funkcjonowaniu poszczególnych społeczeństw. M. Weber
przedstawił w swym dziele analizę różnych typów racjonalizmu, które z kolei występują w
różnych religiach; szczególny nacisk położył na opis rozróżnienia występowania racjonalności
w różnych odmianach protestantyzmu, ponieważ to właśnie w tym odłamie religii zauważył
występowanie odpowiednich cnót, które odgrywają największą rolę w kształtowaniu się
kapitalizmu. Protestantyzm, zauważa M. Weber, kształtuje odpowiednią świadomość i postawy,
które nastawione są na bogactwo, ciężką pracę, dążenie do pomnażania kapitału, kreują
potrzebę efektywnego działania236. Te cechy osobowościowe wpływają na podjęcie
odpowiednich działań gospodarczych. Uwypuklić należy, iż M. Weber, w odróżnieniu
od K. Marksa, wskazuje, że to duch (świadomość) wpływa na byt.
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Kapitał społeczny i kulturowy
Koncepcją, która ukazuje wpływ czynników kulturowych, jest teoria kapitału społecznego
F. Fukuyamy. Wskazuje on, że to kapitał społeczny jest główną determinantą jakiejkolwiek
zmiany społecznej. Sam kapitał został zdefiniowany jako pewien zbiór wartości kulturowych
i norm etycznych, które są wspólne dla członków danej grupy społecznej, a za sprawą których
staje się możliwe wspólne działanie i osiąganie zamierzonych celów grupowych237.
F. Fukuyama wartości dominujące w danej grupie rozważa jako etycznie dobre, gdyż nie można
mówić, że grupa przestępcza cechuje się wysokim kapitałem społecznym. Amerykański
naukowiec włącza do kapitału społecznego tylko te wartości i idee, które posiadają pozytywną
konotację i jako takie są wartościowane w społeczeństwie. W życiu społecznym, uważa
F. Fukuyama, obecność i przyswajanie przez jednostki takich cnót obywatelskich, jak zaufanie,
wzajemność, lojalność jest gruntem do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto
kapitał społeczny zachęca jednostki do budowania trwałych struktur organizacyjnych, które
powinny uzupełniać pole działania pomiędzy rodziną a państwem. Rodzina jest bowiem
pierwszym źródłem kapitału społecznego, w niej rodzi się zaufanie do drugiej osoby.
Wypracowane na gruncie rodzinnym normy wzajemności i uczciwości powinny zostać
zaadoptowane do szerszych struktur takich, jak instytucje społeczne i cały aparat państwowy 238.
Według F. Fukuyamy pomiar kapitału społecznego w danym społeczeństwo ukazuje
dynamikę rozwoju społeczno-gospodarczego. Niski poziom tego wskaźnika oznacza,
że występuje mała liczba relacji łączących uczestników życia społecznego, co przekłada się na
małą ilość wspólnych przedsięwzięć, które mogłyby wpłynąć na poprawę jakości życia
mieszkańców danego państwa. Przekłada się to na strefę gospodarczą, gdyż państwo zostaje
obciążone wysokimi kosztami związanymi z organizacją działań na rzecz jakości życia jego
obywateli239. Natomiast wysoki poziom kapitału społecznego oznacza, że w społeczeństwie
istnieje wiele relacji bazujących na obopólnym zaufaniu, co przekłada się na liczbę
stowarzyszeń i organizacji mających na celu poprawę jakości życia obywateli. Gospodarczymi
konsekwencjami są niższe koszty zawieranych transakcji, wzrost liczby oddolnych działań
podejmowanych przez obywateli240.
Zauważyć należy, iż zaufanie jako cecha kulturowa społeczeństwa jest czynnikiem
wpływającym na produktywność i bogactwo ekonomiczne społeczeństwa. F. Fukuyama
określa zaufanie jako taką właściwość ludzi, dzięki której nawiązują oni ze sobą współpracę,
a relacje ich łączące cechuje uczciwość zachowania i kooperatywność241. Kapitał społeczny
więc wywodzi się wprost z cech ludzi tworzących społeczeństwo, jest zasobem jednostkowym,
który ma wpływ na organizację działań grupowych. Jednakże kapitał jednostkowy nie jest
kapitałem społecznym, dopiero wspólne przedsięwzięcia, które cechuje zaufanie, stają się
kapitałem społecznym. F. Fukuyama zaznacza, że to pobudki egoistyczne stanowią cel
nawiązywania współpracy przez jednostki, jednakże są one zrodzone z wartości, które
uznawane są przez wszystkich członków społeczeństwa242. Stąd kapitał indywidualny wywiera
F. Fukuyama, Kapitał społeczny, [w:] red. L. E. Harrison, S. P. Huntington, Kultura ma znaczenie, Kraków
2003, s. 169.
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wpływ na poziom makro, na poziom społeczeństwa, w którym jednostki realizując swe cele
poprzez włączenie się we współpracę z innymi. F. Fukuyama ukazuje społeczeństwa
„wysokiego zaufania”, które cechują się wysokim poziomem rozwoju gospodarczego i są to:
Japonia, Niemcy, Północne Włochy i USA243. Państwa i regiony cechują się zróżnicowanym
zasobem kapitału społecznego, co amerykański socjolog tłumaczy historią danego obszaru
i wynikających z niej tradycji kulturowych. Taki poziom kapitału, który prowadzi do
możliwości tworzenia oddolnych stowarzyszeń przez obywateli, jest zdeterminowany
kontekstem kulturowym, w którym instytucje te miałyby funkcjonować244. Kapitał społeczny
wywodzi się z tradycji kulturowej danego obszaru, jest więc przekazywany za pośrednictwem
mechanizmów kulturowych takich, jak właśnie tradycja, historyczne nawyki i wartości
związane z religią245.
Do koncepcji, które odwołują się do kapitału w analizie rozwoju społecznego należy
zaliczyć również teorię wypracowaną przez R. Putnama. Podobnie jak miało to miejsce
w rozważaniach F. Fukuyamy również tu kapitał społeczny jest rozumiany jako zespół cech
społeczeństwa, do których należy zaliczyć zaufanie, wspólnie podzielane normy i wspólne
zaangażowanie obywateli w postaci tworzonych społecznych stowarzyszeń. Dla R. Putnama
jedną z ważniejszych takich cech jest reguła uogólnionej wzajemności, która powoduje wzrost
zaufania, co z kolei stanowi ważny element budowania kapitału społecznego. O społeczeństwie
wysoko rozwiniętym decydują zakładane oddolnie sieci obywatelskie, które przyjmują formę
stowarzyszeń, organizacji, mających na celu poprawę jakości życia uczestników wspólnoty
i rozwiązywanie aktualnych problemów publicznych. R. Putnam w swoich badaniach wykazuje
słuszność tezy o tym, że kapitał społeczny sprzyja wzrostowi gospodarczemu i sprzyja
rozwojowi ekonomiczno-społecznemu. Należy zwrócić uwagę, iż tak rozumiany kapitał włącza
cechy wzajemności i zaufania wypracowane na bazie kultury, która obecna jest na danym
obszarze246. Co ważne w koncepcji R. Putnama jest to, iż zwraca on uwagę, że to tradycje
obywatelskie, kultura obywatelska wpływają na rozwój danego obszaru. Ukazuje ten wpływ
jako historyczny proces nawarstwiania się swoistych cech obywatelskich na danym obszarze.
Badania nad rozwojem gospodarczym Włoch potwierdziły tezę R. Putnama o wpływie
wspólnoty obywatelskiej na rozwój gospodarczy regionu, która lepiej wyjaśniała poziom
rozwojowy poszczególnych obszarów aniżeli historyczne korzenie gospodarki istniejące
na danym terytorium247.
Kapitał społeczny w koncepcji R. Putnama obecny jest w życiu społecznym w postaci
sieci obywatelskiego zaangażowania. To aktywność obywatelska staje się kołem napędowym
rozwoju poprzez tworzenie formalnych, bądź nieformalnych grup zaangażowanych
w rozwiązywanie problemów wspólnotowych. Stanowi inwestycję lokalnego kapitału
społecznego, a co więcej wzmacnia ogólną solidarność248. Społeczeństwo wysoko rozwinięte
cechować się powinno gęstą siecią obywatelskiego zaangażowania, co jest formą wyrazu
wysokiej aktywności i zaangażowania mieszkańców społeczności we wspólne przedsięwzięcia
Ibid., s. 70-71.
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prowadzące do wspólnych korzyści249.
Podobnie jak miało to miejsce u F. Fukuyamy, tak też u R. Putnama kapitał społeczny jest
dobrem wspólnym, nie zaś własnością czy też cechą poszczególnych jednostek. Jest on całością
składającą się z cech społecznego zaangażowania, których głównymi elementami są: zaufanie,
normy społeczne i sieci250. Jednakże kapitał społeczny nie jest prostą sumą kapitału
jednostkowego, nie wystarczy zaangażowanie się poszczególnych jednostek, lecz konieczne
jest utworzenie takich relacji, które umożliwią jednostkom osiągnięcie celu wspólnego, który
nie mógłby być spełniony przez aktywność osamotnionych jednostek nietworzących sieci
relacji zaufania.
Tak rozumiany kapitał społeczny niesie ze sobą wymierne korzyści dla społeczności
lokalnej. W sferze ekonomicznej będzie to przede wszystkim zakładanie nowych
przedsiębiorstw, które zaistnieć mogą dzięki obecności zaufania wśród ludzi i chęci powzięcia
współpracy. Można powiedzieć, że kapitał społeczny podnosi produktywność, a do za tym idzie
wpływa na wzrost innych form kapitału, zmniejszając przy tym koszty transakcji takich, jak
pozyskiwanie informacji, czy też redukcja ryzyka wynikającego z nieufności do partnera.
Należy zwrócić uwagę przy tym, że wysoki poziom kapitału społecznego wpływa na
rozszerzenie kontroli społecznej i respektowanie przyjętych norm społecznych. Sam R. Putnam
wskazuje, że to właśnie takie nieformalne formy kontroli społecznej są dużo bardziej skuteczne
aniżeli wprowadzane zasady formalne i instytucjonalne251. Dominacja takich wartości jak
zaufanie, lojalność, wzajemność wpływa na sprawne funkcjonowanie społeczeństwa jako sieci
ludzi chcących wspólnym wysiłkiem poprawić jakość swego bytu, co jest znaczącą korzyścią
dla rozwoju społecznego.
Bazując na swoich badaniach kapitału społecznego wśród Amerykanów, R. Putnam
wskazał jakie organizacje i jakie ich cechy wpływają na kapitał społeczny. Opisał dwa rodzaje
organizacji:
1. Organizacje drugiego rzędu – posiadają strukturę zdecentralizowaną i horyzontalną,
posiadają pracowników, którzy wspierają organizację swoim wkładem czasowym,
dominują stosunki bezpośrednie (face-to-face); zarządzanie oparte jest o zasady
demokratyczne; działają na obszarze lokalnym i wpływają na lokalny zasób kapitału
społecznego.
2. Organizacje trzeciego rzędu – posiadają strukturę scentralizowaną; zarządzanie nie jest
wsparte o zasady demokratyczne, raczej występuje typ autorytarny; pracownicy
zatrudniani są na etaty; niska liczebność stosunków nieformalnych powodujących brak
integracji wśród pracowników252.
R. Putnam ukazuje również występowanie sieci powiązań społecznych pionowych
i poziomych. Posługując się wcześniej opisanymi rodzajami organizacji, należy stwierdzić,
że organizacje trzeciego rzędu charakteryzują się powiązaniami pionowymi, gdyż relacje
te cechują się asymetrycznością i są umieszczone w pewnej hierarchii podległości. Natomiast
organizacje drugiego rzędu posiadają powiązania poziome, gdzie jednostki wchodzą ze sobą w
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relacje jako równi sobie, bez kryterium podrzędności i nadrzędności253.
Kapitał społeczny występuje w dwóch rodzajach: jest to kapitał spajający (ang. bonding)
i pomostowy (ang. bridging). Ten pierwszy występuje wewnątrz grupy i ma za zadanie
zwiększyć liczbę relacji łączących jednostkę, co z kolei ma spowodować wzrost jej pozycji.
Natomiast kapitał pomostowy łączy jednostki z różnych grup społecznych. R. Putnam zwracał
na ten rodzaj kapitału szczególną uwagę, gdyż wskazywał, że to właśnie on odgrywa dużą rolę
w procesach rozwoju społecznego. Niemniej każdy z tych rodzajów kapitału odgrywa znaczącą
rolę, ponieważ kapitał spajający powoduje zacieśnienie relacji wewnątrzgrupowych,
a pomostowy otwarcie się na otoczenie zewnętrzne254.
Podsumowując koncepcję kapitału społecznego R. Putnama, wskazać można ogólne
korzyści, które wypływają z obecności i rozwoju sieci obywatelskiego zaangażowania:
I. Zmniejszenie kosztów transakcyjnych – otwartość sieci obywateli sprzyja przyjmowaniu
do swego grona nowych jednostek, które mogą stać się użytecznym źródłem informacji
lub kapitału.
2. Powstają silne normy wzajemności – jednostki przestrzegające ogólnie przyjętych zasad
współdziałania są wspierane przez społeczność.
3. Ułatwiają komunikację – dzięki gęstym sieciom społecznym rozwijają się szersze kanały
dystrybucji informacji.
4. Zbiór wspólnych doświadczeń pozwala na stworzenie lepszej strategii działania na
przyszłość255.
Jeśli przyjrzeć się definicjom kapitału społecznego wypracowanych przez F. Fukuyamę
i R. Putnama, to dostrzec można, pomimo różnego sposobu traktowania zjawiska, cechy
podobne. Pierwszy z wymienionych naukowców stwierdza, iż na kapitał społeczny składają się
głównie nieformalne wartości i zasady etyczne, które są wspólne dla członków danej
społeczności, a które umożliwiają im wspólne działanie256. Widoczne jest tu to, że autor
definicji skupia swą uwagę na normy, wśród których wymienia zaufanie, wzajemność,
lojalność, itd. Natomiast R. Putnam definiuje kapitał społeczny poprzez ukazanie takich cech
sieci społecznych, rozumianych jako pewna forma organizacji jednostek, które pozwalają na
wdrożenie wspólnych działań na rzecz wspólnoty257. Wspólną cechą tych definicji jest to, iż
kapitał społeczny jest traktowany jako własność zbiorowa, a cała analiza rozwoju tego rodzaju
kapitału umieszczona zostaje w skali makro, ukazując jego wpływ na rozwój całego
społeczeństwa. W obu koncepcjach również dostrzec można, że analiza kapitału społecznego
obejmuje zagadnienie wpływu norm kulturowych przyjętych w społeczeństwie, czego
wyrazem jest zwrócenie uwagi na poszczególne zasady społeczne takie, jak zaufanie,
wzajemność, lojalność, solidarność, itd.
Podsumowując, trzeba zauważyć, że teza o wpływie kultury na rozwój społecznogospodarczy obecna jest w wielu opracowaniach i koncepcjach teoretycznych. Można sądzić,
że jest to teza niepodważalna, a próby jej weryfikacji są pozytywne. Występuje wiele badań
empirycznych, które zajęły się badaniem zjawiska determinizmu kulturowego w aspekcie
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rozwoju gospodarczego i społecznego. Niektóre z nich próbują wskazać konkretne cechy
kulturowe, które bezpośrednio wpływają na badany aspekt. Przykładem badań nad wpływem
kultury na wzrost gospodarczy społeczeństwa jest praca M. Grondona, w której wymienione
zostają czynniki (a jest ich dwadzieścia) mówiące o tendencjach rozwojowych kultury258.
Podobne analizy można spotkać u wielu innych badaczy, a wymienić należy: L. Harrisona
(analiza postaw kulturowych na wpływ rozwoju społecznego)259 i R. Ingleharta (analiza
występowania zaufania i jej wpływ na rozwój gospodarczy)260.
Kultura i sieci partnerstwa
Kultura stanowi ważny czynnik wpływający na rozwój społeczności lokalnej, ale również
w szerszej skali całego regionu, kraju. Należy zauważyć, że często skutki prowadzenia
aktywności przez podmioty znajdujące się w sieci są obecne w perspektywie i skali całego
kontynentu (np. Unia Europejska), czy nawet odnaleźć można organizacje sieciowe mające na
celu aktywność kulturową na obszarze całego globu (np. UNESCO). Sieć podmiotów
współpracujących ze sobą w polu kulturowym posiada tak elastyczną strukturę, która pozwala
na tworzenie układów na różnych poziomach obszaru współdziałania: poczynając od instytucji
miejskich po wielkie ponadnarodowe struktury. Zwrócić uwagę trzeba na to, iż nawet
w obszarze aktywności ponadnarodowej coraz częściej uczestnikami sieci stają się
przedstawiciele nie krajów, a poszczególnych regionów, czy nawet miast261. Nie zważając na
poziomy i obszary działania, sieci partnerstwa kulturowego należy zdefiniować jako zbiór
podmiotów, które wspólnym wysiłkiem dążą do realizacji określonego celu, wykorzystując
swoje zasoby, informacje i doświadczenia oraz wykorzystujące wspólny potencjał w określonej
dynamice działania262.
Ważną kwestią jest chęć wchodzenia w struktury sieciowe różnych podmiotów
społecznych. Kluczową rolę odgrywają tutaj korzyści, które należy rozumieć jako pozytywne
skutki wynikające z partnerskiego współdziałania dla pojedynczych uczestników, jak również
te, które są celem i ważną wartością dla całej sieci. Może być to korzystanie ze
uwspólniotowionych zasobów, z których mogą korzystać partnerzy, jednakże bardziej
wymierny zysk uzyskuje się poprzez wygenerowanie nowego wspólnego zasobu263. Opisując
sieć, należy wziąć pod uwagę cele i motywacje podmiotów uczestniczących w sieci. Można
wyróżnić tu korzyść w wymiarze tożsamości, gdzie każda instytucja czy organizacja chce
przynależeć do grupy instytucji o podobnych wartościach i celach. Niemniej ważnym celem
uczestnictwa w sieci jest potrzeba dotarcia do cennych informacji i wiedzy. Wreszcie
motywacją może być chęć osiągnięcia określonego celu, który zakłada potrzebę współpracy
z innymi partnerami, wskazuje na konieczność organizacji i rozdzielenia aktywności pomiędzy
różnych aktorów264. Niemniej najważniejszą kwestią w analizie sieci jest to, iż w nowoczesnej
M. Grondona, Kulturowa typologia rozwoju gospodarczego, [w:] red. L. Harrison, S. Huntington, Kultura ma
znaczenie, Poznań 2003, s. 105-112.
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L. Harrison, Upowszechnianie pozytywnych zmian kulturowych, [w:] red. L. Harrison, S. Huntington, Kultura
ma znaczenie, Poznań 2003, s. 434-435.
260
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rzeczywistości, która niesie za sobą nieznane dotąd w historii możliwości komunikacyjne,
uczestnicy sieci nawiązują ze sobą kontakty i organizują się w bardziej lub mniej trwałe
struktury partnerskie nie ze względu na obszar terytorialny swego działania, lecz wartości,
które przyświecają tworzeniu wspólnych ram organizacyjnych.
Sieci partnerstwa w polu kultury trudno ująć w sztywne ramy klasyfikacyjne, ponieważ
występuje wiele kryteriów, które mogłyby posłużyć do ich usystematyzowania. Jedną z prób
wskazania rodzajów takich struktur jest ukazanie obszarów, na których występuje ich
aktywność. Można wymienić następujące pola aktywności sieci265:
1. Edukacja.
2. Wymiana informacji.
3. Promocja.
4. Reprezentowanie interesów członków.
Pierwszy obszar jest dość powszechny jako sfera działalności sieci instytucji kulturowych.
Należy nadmienić, iż nawet jeśli nie jest on głównym celem działalności, to i tak jest
realizowany w ramach wspólnych spotkań, gdzie dochodzi do wymiany doświadczeń
i pomysłów. Dzieje się tak, ponieważ do obszaru edukacji wchodzi zagadnienie wychowania
początkowego, ale również kształcenia przez całe życie. Mamy tu do czynienia z socjalizacją
pierwotną i wtórną. W pierwszym aspekcie należy wziąć pod uwagę instytucje głównie
zorientowane na kształcenie ludzi młodych, ich wychowanie i zwrócenie ich uwagi na
zagadnienia kultury. Nierzadko organizacje takie mają na celu edukację w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego, co również wpisuje się nie tylko w socjalizację pierwotną, która jest
ważna z punktu kształtowania się tożsamości młodych ludzi, ale również w zakresie edukacji
osób starszych, do których obowiązku przede wszystkim powinna należeć ochrona zabytków
i dóbr kultury dla następnych pokoleń. Wymienić można wiele instytucji, które zajmują się
ochroną dziedzictwa kulturowego. Są wśród nich podmioty rządowe oraz pozarządowe
organizacje i stowarzyszenia266:
− Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
− Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”;
− Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa;
− Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków;
− środowiska naukowe, np. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk;
− środowiska akademickie, np. uniwersytety w Lublinie, Krakowie, Wrocławiu,
akademie sztuk pięknych w Warszawie, Krakowie;
− środowiska muzealne, np. w Lublinie, Warszawie, Sopocie;
− archiwa i biblioteki, w tym Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych,
Biblioteka Narodowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich;
− różne organizacje społeczne, np. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.
O znaczeniu powiązań sieciowych podanych instytucji świadczą dane Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, które ukazują potrzebę budowania sieci pomiędzy instytucjami w
ramach realizowanych programów. Projekty rządowe opierały się na wsparciu i nawiązaniu
K. Waluch, Sieci współpracy kulturalnej…, op. cit., s. 100-101.
J. Smaza, Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą, [w:] red. W. Walczak, K. Łopatecki, Stan badań nad
wielokulturowym dziedzictwem danej Rzeczypospolitej, t. I, Białystok 2010, s. 26-27.
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współpracy z placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi wybranych samorządów lokalnych.
Wystarczy nadmienić, że realizacja Priorytetu Edukacja kulturalna objęła wiele publicznych
instytucji kultury oraz podmiotów społecznych (stowarzyszenia, fundacje), a środki
przeznaczone na jego realizację objęły blisko 102,5 miliona złotych. Wśród ofert edukacyjnych
realizowanych we współpracy Ministerstwa z różnymi organizacjami można wymienić:
warsztaty twórcze ze wszystkich dziedzin sztuki, zabawy artystyczne, uczące kreatywności
i współdziałania, akcje artystyczno-edukacyjne zachęcające rodziców i opiekunów do wspólnej
aktywności kulturalnej, lekcje odbywające się w placówkach muzealnych, lokalne
i ogólnopolskie programy edukacyjne, często nastawione na współpracę ze społecznością
szkolną267.
Również na poziomie międzynarodowym obecne są sieci, które zrzeszają i wspierają
instytucje edukacyjne, szczególnie jeśli idzie o ochronę dziedzictwa kulturowego. Wymienić
można funkcjonujący przy Radzie Europy system informacyjny The European Heritage
Network, który gromadzi dane na temat mechanizmów prawnych, możliwości finansowania
oraz informacje o podejmowanych działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego268.
Sieć ta stanowi pomocne narzędzie w nawiązywaniu dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy
organizacjami różnych krajów, ułatwia współpracę pomiędzy krajowymi ministerstwami
i instytucjami. Jest to bardzo obszerna sieć, gdyż zrzesza ona koordynatorów z dwudziestu
ośmiu państw członkowskich.
Jedną z ważniejszych sieci skupiającą się na zrzeszeniu instytucji ochrony dziedzictwa
kulturowego jest Europejska Konfederacja Organizacji Konserwatorów-Restauratorów
(European Network for Conservation-Restoriation Education, ENCoRE). Celem tej struktury
jest promocja edukacji i badań dotyczących dziedzictwa kulturowego. Do głównych
aktywności zaliczyć należy: organizacja i promocja badań w dziedzinie konserwacji, promocja
i organizowanie współpracy w badaniach pomiędzy akademicki instytucjami konserwacji
w Europie a innymi podobnymi strukturami, zapewnienie dostępu do naukowców i badaczy
zajmujących się kwestią ochrony dziedzictwa kulturowego, wpływ na projekty europejskie na
podstawie wyników przeprowadzonych badań. ENCoRE skupia wielu członków i partnerów
z różnych krajów europejskich. Wśród członków tej sieci można wymienić uniwersytety
z Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Malty, Holandii,
Norwegii, Polski, Portugalii, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii. Sieć
ta prowadzi swoją aktywność na podstawie organizacji wspólnych badań i konferencji
naukowych, do których zaproszeni zostają jej członkowie, ale również i partnerzy, którzy
wzbogacają sieć o swoje własne zasoby naukowe. Partnerami ENCoRE są instytucje naukowe
takie, jak np. Europejskie Centrum Badań nad Konserwacją/Restauracją Książek
i Dokumentów, biblioteki, np. Narodowa Biblioteka Republiki Czeskiej, czy muzea,
np. Narodowe Muzeum Danii oraz Muzeum Wiktorii i Alberta269.
Równie szerokim obszarem aktywności sieci kulturowych jest pole wymiany informacji.
Należy zauważyć, że wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych i ich
upowszechnienie stworzyło niebywałą możliwość do tworzenia struktur partnerskich właśnie
w tym kontekście, jak również tworzenie platform, które pozwalają „odnaleźć” potencjalnych
Raport Działania MKiDN w latach 2008-2015, Warszawa 2015, s. 122.
www.coe.int/herein.
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partnerów. Organizacji, które zajmują się tworzeniem baz danych jest wiele, natomiast
interesujące są te, które charakteryzują się tym, iż ich zasoby informacyjne są otwarte,
co znaczy, że każdy może z nich korzystać, jak również może stać się członkiem
wzbogacającym zasoby o swoje własne informacje, pomysły, koncepcje. Jako przykład można
wskazać Lab for Culture. Jest to platforma, na której odbywa się wymiana informacji na temat
partnerstw kulturowych, możliwości do ich dołączenia. Została niedawno przeobrażona w ECF
Lab, które jest wspierane przez Europejską Fundację Kultury (ECF). Ciekawym jest to,
iż platforma ta stawia przede wszystkim na interakcję użytkowników, zachęcenie ich do
wspólnego dzielenia się pomysłami i ideami, jak również doskonale sprawdza się jako
mechanizm komunikacji różnych podmiotów społecznych w celu koordynacji wspólnych
działań. ECF Lab można porównać do silnika, który generuje ruch jednostek chcących połączyć
swoje pomysły, otwiera dialog na temat kultury europejskiej. Mechanizm działania tej
platformy jest prosty. Każdy może założyć swoje konto i dzielić się informacjami na różne
tematy związane z kulturą. Nie należy traktować tego jako zwykłe forum, ponieważ każdy głos
jest widoczny w szerszym polu komentarzy, dzięki czemu każdy temat jest widoczny z szerszej
perspektywy każdej osoby w niej uczestniczącej. Ciekawym rozwiązaniem są również
narzędzia, które pomagają użytkownikom w wymianie informacji i doświadczeń. Wymienić tu
można klipsy (ang. clips), dzięki którym zaznacza się interesujące wątki i komentarze, które z
kolei mogą stać się bardziej widoczne dla innych użytkowników. Ponadto platforma umożliwia
porozumiewanie się z pozostałymi użytkownikami za pośrednictwem strony. ECF Lab oferuje
również możliwość odnalezienia interesujących projektów prowadzonych przez Unię
Europejską, uzyskanie informacji na temat dotacji, czy też możliwości dołączenia do
istniejącego programu czy też projektu270.
Doskonałym polskim przykładem jest serwis culture.pl. Jest to portal poświęcony przede
wszystkim polskiej kulturze, który stanowi nieocenione źródło informacji na temat wydarzeń
kulturalnych, jak również zawiera ciekawe artykuły partnerów serwisu, do których zaliczyć
należy ekspertów w swoich dziedzinach takich, jak krytyków sztuki, recenzentów, badaczy.
Tak powstała baza informacji przedstawiana na serwisie culture.pl połączyła źródła
informacyjne znajdujące się w innych instytucjach polskiej kultury, jak Muzeum Narodowe,
Centrum Sztuki Współczesnej czy Związek Kompozytorów Polskich. Nadmienić należy,
iż strona ta w czerwcu 2011 roku została oficjalną stroną programu kulturalnego polskiej
prezydencji w Unii Europejskiej, co zaowocowało wzbogaceniem serwisu o nowe informacje.
Ważne jest to, iż portal culture.pl stał się nieocenionym źródłem informacji, jak również jej
wymiany nie tylko jeśli idzie o kulturę polską, ale również włączając w grono swych
użytkowników osoby i podmioty zagraniczne, o czym świadczy liczba informacji o projektach
z zagranicznymi partnerami. Portal prowadzony jest przez Instytut Adama Mickiewicza,
który dzieli się swoimi informacjami na temat realizowanych projektów prowadzonych
wspólnie z partnerami zagranicznymi takimi, jak: Projekt Azja, Projekt Turcja271.
Jeśli chodzi o obszar promocji, to zauważyć należy, iż praktycznie każda sieć dąży do
rozpowszechnienia swoich wysiłków i prac wśród wielu odbiorców, a narzędziem przydatnym
w tej kwestii jest organizacja różnych wydarzeń kulturalno-artystycznych. Dlatego też często
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spotykaną formą współdziałania uczestników w strukturze sieciowej jest wspólna realizacja
określonego projektu, który zakłada stworzenie wspólnego wydarzenia ukazującego
specyficzną pracę każdego z partnerów. Przykładem takiej sieci jest Curators’ Network, której
głównym celem jest promocja młodych twórców poza krajami ich pochodzenia. Stanowi ona
platformę komunikacyjną pomiędzy artystami a kuratorami i instytucjami, które oni
reprezentują. Do sieci należy pięć organizacji z różnych krajów: Hablan en Arte (Hiszpania),
Studio of Young Artists Association (Węgry), Fundacja Sztuk Wizualnych (Polska), Brukenthal
National Museum (Rumunia), Kunsthalle Exergasse (Austra), Colectivo de Curadores
(Portugalia). Sieć ta została stworzona przede wszystkim, aby przezwyciężyć brak promocji
„peryferii” świata sztuki, a jej działania skupiają się na:
Pomoc profesjonalistom w celu wymiany wiedzy.
Zachęcanie do nawiązywania współpracy pomiędzy artystami, instytucjami
artystycznymi na całym świecie.
Ukazywanie tych grup świata artystycznego, które dotąd pozostawały w cieniu.
Curators’ Network wspiera artystów i przedstawicieli świata sztuki, którzy zlokalizowani są na
„peryferiach”, zostają niedostrzeżeni przez główny nurt artystyczny. Działalność sieci opiera
się głównie na ich promocji na arenie międzynarodowej. Ważna jest również kwestia integracji
środowiska artystycznego oraz wymiana wiedzy, która odbywa się pomiędzy społecznością
międzynarodową i grupami lokalnymi. Sieć organizuje wydarzenia kulturalne połączone
z działaniami promocyjnymi, do których użyte zostają techniki cyfrowe i internetowe. Główne
cele Curators’ Network to:
1. Wykrywanie i uwidacznianie lokalnych grup świata artystycznego.
2. Nadanie rozgłosu początkującym artystom wśród międzynarodowej publiczności.
3. Pomoc w tworzeniu silnych i długotrwałych sieci kulturalnych.
4. Pomoc profesjonalistom w nawiązywaniu dialogu i wymianie wiedzą.
5. Zachęcanie do międzynarodowej współpracy artystów, instytucji artystycznych.
6. Zachęcanie do międzynarodowej mobilności kuratorów, artystów, pisarzy i innych
przedstawicieli świata kultury.
Sieć Curators’ Network dostrzegła niewiarygodny fakt, iż pomimo rozpowszechnienia
technologii komunikacyjnych takich, jak Internet, i lepszej dostępności do dzieł kultury
z różnych obszarów świata, to jednak coraz bardziej niedostępna staje się działalność twórców,
którzy nie są obecni w środowisku wirtualnym. Brak możliwości nawiązania międzynarodowej
współpracy powoduje zacieśnianie się więzów lokalnych, gdzie kwitnie działalność
artystyczna, a która nie może zostać poznana przez odbiorców z innych krajów. Curators’
Network stara się rozwiązać ten problem poprzez wspieranie i promocję nowych artystów w
krajach europejskiego kręgu artystycznego, a to dzięki pomocy przy nawiązywaniu kontaktów
kuratorów z przedstawicielami kultury lokalnej272.
Niemniej ważnym obszarem jest reprezentowanie interesów jednostek będących
uczestnikami danej sieci. Szerokie grono powstałych struktur sieciowych ma na celu
rozszerzenie pola aktywności i wpływu swoich działań. Dzięki wspólnej pracy oddziaływanie
to jest bardziej skuteczne, efekt synergii jest tu efektywnym mechanizmem działalności sieci.
Zazwyczaj takie sieci w celu wypełnienia swoich misji organizują różnego rodzaju eventy
272

www.curators-network.eu.
119

NOWE KONTEKSTY W NAUCE XXI WIEKU

i spotkania, na których ich uczestnicy mają możliwość wypowiedzenia się w interesujących ich
kwestiach, jak również mogą dołączyć do dyskusji na poziomie ponadnarodowym. Przykładem
takiej sieci jest The Civil Society Contact Group, w skład której wejść mogą przedstawiciele
organizacji pozarządowych z takich obszarów, jak: kultura, ochrona środowiska, edukacja,
prawa człowieka, zdrowie publiczne, prawa kobiet. Struktura ta skupia sieci organizacji
pozarządowych, które działają na obszarze Unii Europejskiej. Głównym celem jest
reprezentowanie interesów lokalnych organizacji na poziomie unijnym. Sieć ta wspiera dialog
obywatelski na temat najważniejszych problemów, które reprezentują poszczególni członkowie
sieci. The Civil Society Contact Group dąży do zwiększenia roli politycznej platform
obywatelskich poprzez podniesienie indywidualnej rangi organizacji pozarządowych,
ale również znaczenia zbiorowych grup nacisku273. Należy zauważyć, że sieć ta skupia
organizacje z różnych sektorów życia społecznego, co wskazuje na różnorodność
reprezentowanych interesów. Dlatego też sieć ta została podzielona na kilka substruktur, które
opowiadają się za danym polem aktywności. Wymienić tu należy:
1. CONCORD274 – sieć skupiająca organizacje pozarządowe z zakresu pomocy i rozwoju.
W jej skład wchodzą: 25 platform krajowych oraz 18 sieci międzynarodowych
reprezentujących w sumie ponad 1600 organizacji pozarządowych. Celem sieci jest
koordynacja politycznych działań swoich członków na poziomie europejskim oraz
stymulowanie wymiany informacją pomiędzy nimi i podmiotami z zewnątrz.
3. Culture Action Europe275 – sieć, którą tworzą jednostki i organizacje kulturowe. Celem
tejże struktury jest stworzenie silnego głosu na poziomie europejskim w sprawie polityki
kulturalnej oraz reprezentowanie interesów sektora kultury. Skupia ponad 65 organizacji
członkowskich. Należy zaznaczyć, iż sieć ta ma przede wszystkim na celu zbudowanie
silnego centrum, jednego głosu z zakresu znaczenia kultury dla rozwoju państw
europejskich, ale pośrednio odnosi się również do indywidualnych potrzeb swoich
członków.
4. European Public Health Alliance276 – członkowie tej sieci to organizacje zajmujące się
zdrowiem publicznym, reprezentujące pracowników służby zdrowia, pacjentów,
instytucje promocji zdrowia, ośrodki akademickie. Celem tej struktury jest ochrona
i promocja zdrowia publicznego w Europie oraz reprezentowanie głosu środowisk
medycznych w polityce unijnej.
5. The European Civil Society Platform on Lifelong Learning277 – tworzy platformę, która
dynamizuje współpracę organizacji pozarządowych z zakresu kształcenia ustawicznego.
Jest głosem instytucji edukacyjnych i oświatowych w sprawie poziomu wykształcenia
i kwalifikacji społeczeństwa europejskiego. Członkowie tej sieci działają w 43 krajach
Europy w 54 500 obiektach edukacyjnych i szkoleniowych.
6. European Women’s Lobby278 – sieć składa się z organizacji kobiecych działających
w celu osiągnięcia równości w prawach kobiet i mężczyzn. W skład wchodzi ponad 4000
instytucji pochodzących z 26 państw europejskich. Misją sieci jest wprowadzenie
www.act4europe.org.
www.concordeurope.org.
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znaczącego głosu w polityce unijnej w aspekcie równości płci i praw kobiet.
7. Green 10279 – jest siecią, w skład której wchodzi dziesięć największych europejskich
organizacji ochrony środowiska (European Environmental Bureau, BirdLife International
European Division, Climate Action Network Europe, European Federation for Transport
and Environment, Friends of the Earth Europe, Friends of Nature International,
Greenpeace European Unit, WWF European Policy Office, Health and Environment
Alliance, CEE Bankwatch Network). Struktura ta koordynuje wspólne stanowisko oraz
pomaga w wypracowaniu wspólnych wytycznych przedstawianych decydentom polityki
unijnej.
8. The Human Rights and Democracy Network280 – sieć ta zrzesza organizacje pozarządowe
działające w Unii Europejskiej w zakresie praw człowieka, demokracji i zapobiegania
konfliktom. Celem struktury jest wpływanie na politykę praw człowieka Unii i jej państw
członkowskich oraz wdrożenie promocji demokracji, praw człowieka i pokoju w
instrumentach politycznych.
9. The Platform of European Social NGOs281 – sieć składa się z organizacji pozarządowych,
których celem jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz integracja
społeczeństw w ramach Unii Europejskiej. Platforma umożliwia przedstawienie
interesów i głosów swoich członków w instytucjach unijnych.
Zakończenie
Sieci partnerstwa w polu kultury niosą ze sobą bagaż odpowiednich narzędzi i mechanizmów,
dzięki którym współpraca wielu uczestników układu relacji zostaje zdynamizowana, a co za
tym idzie wspomagają procesy rozwojowe w obszarach ich funkcjonowania. Dzięki
uczestnictwu w sieci partnerzy mają możliwość wykreowania odpowiednich środków do
podjęcia właściwych działań w wielu sferach kultury, począwszy od kwestii związanych
z zarządzaniem, po promocję wypracowanych wartości kulturowych, aż do ich komercjalizacji
i dystrybucji. Współdziałanie mające miejsce w sieci pozwala na stworzenie i uzgodnienie
wspólnych celów i strategii działalności, ale i, co najważniejsze, przyczynia się do
zwielokrotnienia rezultatów, które nie mogłyby zostać osiągnięte w sytuacji pojedynczych
działań aktorów. Uczestnictwo partnerów daje możliwość odnalezienia nowych podejść do
rozwiązania problemów pojawiających się w otoczeniu sieci, bądź będących utrudnieniami
w funkcjonowaniu poszczególnych uczestników relacji. Innowacyjność staje się kluczowym
zasobem, który może zostać wykreowany dzięki szerszemu spojrzeniu na najważniejsze
kwestie z zakresu kultury, jej kreacji w świecie społecznym i aspektu jej wpływu na zmiany
zachodzące w społeczeństwach nowoczesnych.
Podsumowując, należy stwierdzić słuszność tezie o dynamicznie postępującym procesie
upowszechniania form partnerstw sieciowych w obszarach rozwoju społecznego. Zarówno
czynnik kulturowy jako treść działania, jak i struktury sieciowe jako formy aktywności
podmiotów znakomicie wpisują się w logikę funkcjonowania społeczeństwa sieci.
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NETWORK PARTNERSHIP IN THE FIELD OF CULTURAL FLOWS AND LOCAL DEVELOPMENT
Summary: The aim of the article is to analyze theoretical concepts related to the impact of culture as an element
of local development. The confrontation of the theory of social capital with the paradigm of the network society
indicates the need for the development of the partnership network as a necessary factor conditioning efficient
functioning and dynamic management of modern society.
Keywords: partnership, cultural flows, local development, network society, social networks.
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Arkadiusz Ulążka282
THE 21ST CENTURY CONSUMER: IS ENDLESS ACQUISITION
OF GOODS MORE IMPORTANT THAN PROSPERITY?
Abstract: In business practice, everybody is a consumer who is witnessing the birth, life and death of individual
products. What can be observed is a common practice of intentional aging of products, contributing to shortening
their useful life on the market. Dynamic changes are aimed at displacing old products with new technologies
offering more additional functions. A growing demand for novelties means that innovation becomes the main
determinant affecting the existence of a particular business entity on the market. The ongoing processes are
accompanied by marketing mix activities deliberately undertaken by manufacturers and distributors in order
to generate increase in sales of novelties released on the market. The consumer of the 21st century, under the
influence of changing fashions, activities undertaken by manufacturers and distributors, and the desire to possess
material things, constantly increases the amount of objects used in everyday life. The increase in consumption, in
turn, generates higher supply, as well as the use of natural resources in larger quantities than they are actually
needed.The above mentioned practices lead to wastefulness in all market segments, and a lack of respect for the
natural environment will likely cause a shortage of natural resources for future generations.
The research conducted by the author shows that society faces significant problems caused by
overconsumption. People tend to purchase large quantities of goods that they cannot actually use, and thus are
forced to dispose of them. The apparent tendency to over-consume is generated in particular by the prevailing
fashion as well as artificial generation of new needs of buyers. The natural environment is of secondary importance
for society, which makes it rather unwilling to take actions that would limit the negative impact of their current
lifestyle on the natural environment.
Key words: Minimalism, overconsumption, consumer, eco-trends.

Introduction
Every one of us is a consumer. Jean Baudrillard once said: “It is us today who are witnessing
the birth, life and death of objects”. This statement carries a simple message - the life cycle of
products has been drastically shortening. Our society is facing excessive consumption, and we
people want to surround themselves with new things every day. Are we to blame the modern
world of manipulation and arousing the exaggerated needs of ownership? Can contemporary
people answer the question: “To have or to be?”. In the context of the Western civilization being
at loss, and people desiring to own everything that fits into the standard of beauty, youth and
modernity, it is worth to spare a thought on the fate of future generations, who will have to bear
not only the consequences of the habits of modern consumer society, but also of irreversible
damage to nature caused by thoughtless consumption. How can one defend oneself against
a force that transforms the existential needs of consumers into irrational demands for excessive
luxury?
Differences can be observed in the shopping behaviour on the market of different
generations and in the number of owned things. Society is well aware that people who lived
a few decades ago owned fewer objects, yet they enjoyed their use for a longer time. “Satisfying
particular needs by individual goods essentially consists in taking advantage of their use
value, which, in turn, differs from their nature that can be basic or additional”283. It is worth
to pose a question here why the modern consumer is unable to use objects, items of clothing,
etc. for years, taking advantage of their useful life. Everything should be analysed in terms
282
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of change. The life cycle of products (from the moment they were launched on the market
to the moment their production was terminated and they were withdrawn from the market)
is shortened year by year. One of the reasons for that is technological progress and development
of state-of-the-art, previously unknown technologies that significantly affect all areas of life.
What is innovative today, might already become outdated tomorrow. A number of industries
entirely base their strategy on the level of innovation - their products differ from one another in
terms of parameters reflecting technological progress. Although products are designed to serve
their owners for several years, continuous changes make them outdated and incompatible with
the latest counterparts of given brands or other substitute products. This phenomenon is most
noticeable in the IT, electronic and computer industries, where new series of products, such as
smartphones or laptops, eclipse the older versions that otherwise could continue to be used.
Companies can well manage the quality of their products, but they also skilfully fight increasing
competitiveness on the market. Decades ago, one good improvement and development
of a good product made it a “cash cow” in the BCG matrix, which constantly yielded profits to
the company. Times have changed and now the frequency of implemented changes determines
the position of a company relative to its competitors on the market. Complacency with one's
achievements can lead to losing customers to the competitors who can constantly introduce
changes. Progressing globalization erases the borders and now customers can own goods from
around the world, in the desired form and time. The imitation effect and mass culture are slowly,
but steadily killing national identity and culture, thus reducing attachment to things. Consumers
desire what is fashionable in a given season. Broadly understood fashion defines people's
attitudes, who believe that it can express not only their personality, but also belonging to a given
social group or material status. In the Western society, Giffen goods have long constituted a
background for the desired level of consumption of unlimited number of goods that, as
a consequence of consuming each subsequent marginal unit, do not bring their owners an
adequate level of satisfaction. The fathers of economics believed that supply must meet demand
- while nowadays the opposite is true - demand is generated in order to absorb unlimited supply.
The trend of minimalism in consumption
Relentless pursuit of what is fashionable and trendy in a given season or what is more
technologically advanced has no end. Therefore, a growing number of people who are giving
up the "to have" attitude, replacing it with the minimalistic trends in consumption, is all the
more welcome. Minimalism is a concept commonly understood as attempting to achieve the
best results with the smallest range of resources, and in the context of consumption it can be
considered as a life philosophy - preference for simplicity and conscious selection of things that
surround us in order to find a balance between satisfying basic needs and reason. Minimalism
does not pretend to revolutionise economy so as to significantly affect the economic condition
and output of production plants. This trend is aiming at eliminating the quantity of consumed
products, improving instead their quality. “It seems that in view of the threat to human
existence resulting from an anthropocentric attitude, consumerism must be curtailed.
Excessive consumption cannot be justified by human needs, as its ecological consequences
may be catastrophic. At the turn of the 21st century, ecological education cannot be limited
to disseminating theoretical knowledge about the environment, but it should raise ethical
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issues that would prompt the consumers to give up buying goods they do not need”284.
In terms of reducing the number of products, one could go even further, adopting
ecominimalism, which also protects the environment. People who took that step represent those
who freed themselves from the power of consumerism, those who chose a different way of life
than the rest.The illusion of satisfaction based on quantity is gradually being dispelled.
Searching for happiness in non-material consumption allows to satisfy the hunger for
psychological and social stimuli. Every day people around the world are under pressure
to possess more, and the overabundance of goods and the obsessive desire to possess them can
be linked with high level of dissatisfaction with the life of many representatives of the lost
generation of consumption society. The so-called affluenza is not only an addiction to the
quantity of things possessed, but can also be defined as continuous striving to fulfil all one's
unmet needs with material possessions. On the other hand, there are numerous advantages
of reducing consumption, such as: positive impact on environmental protection, reconstruction
of the non-material hierarchy of values, improving financial situation of many households, as
well as various mental and existential benefits. The law of diminishing marginal satisfaction is
representative of all goods that only seemingly vary, but their differences blur over time.
Focusing on the real needs of the consumers allows to eliminate the need for a compromise
between the glorification of goods in advertising and the desire to immediately possess those
goods. Often, what is shortened is not only the life cycle of products, but also the consumers'
decision-making process regarding purchasing more unnecessary goods. For this reason,
the trend of minimalism in consumption is resistant to the influence of advertising, and
its philosophy is based on minimization of possessions to what is necessary at a given time and
place to meet basic needs.
Zero waste
Another way to fight against excessive and thoughtless consumption is a “no waste” lifestyle.
“The concept of no waste originated in the Japanese approach of total quality management
(TQM). This approach was at first applied in the industry, but was later adopted also in such
areas as recycling, environmental protection and managing municipal waste.”285According
to this approach, one should try to generate as little waste as possible, guided by three basic
assumptions:
• Rethink and reduce - a decision-making process regarding purchases, which
is maximally extended at the first stage of raising awareness of the needs (including
determining which needs are to be met) and the second stage preceding the decision on
a purchase (which consists in assessing the possibility of making a decision). At these
stages, information is collected from various sources (institutional knowledge and own
experience, word of mouth). Other examples> word of mouth> institutional message.
These phases precede the decision making process and purchase. “Rethinking” consists
in a thorough analysis of all pros and cons of a given purchase, allowing to root out
impulsive choices spurred by environmental stimuliand lay foundation of a social logic
that allows to increase satisfaction with one's “willpower” and to resist imaginary needs.
M. Śmiechowska, Zrównoważona konsumpcja a marnotrawstwo żywności, Ann. Acad. Med. Gedan., Gdańsk
2015, p. 94.
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•

•

Reuse - a paradox of a “zero-waste” lifestyle is the economic assumption of
a recirculation of objects, which creates jobs without creating a proportionate quantity
of products. Examples of this can be second hand clothing, furniture, book shops or
other items that are brought again on the market.
Recycle - based on appropriate segregation of everything so that the resources can be
recycled and reused. “Consumers buy products that quickly turn into waste due to
three factors: decreasing interest in goods already owned (when the source of
pleasure for the consumer is derived not from having, but from buying), physical and
moral wear. Many goods that are currently on the market are not durable and are
quickly destroyed”286. Bearing in mind the able, we should take responsibility for future
generations and care for the environment. Nowadays, we have many opportunities to
efficiently recycle things, the useful life of which has been finished.

Table 1. Zero waste in practice
Zero waste examples
Advantages
-banning from use
-reduced amount of plastic in
disposable straws, bottled
public spaces;
water, disposable bags;
- not wasting food;
-reasonable shopping;
- minimising costs;
-using public goods (e.g.
-positive impact on the
libraries) as well as publicly environment;
available goods (gyms,
- circulation of second-hand
rentals, etc.)
things allows for their second
-using ecological cleaning
life and restores their
products, etc.;
usefulness.
-donating unnecessary
things to those in need.

Possible problems
-higher costs (e.g. water in
glass bottles or high initial
cost of purchasing a potable
water filter);
-ability to define needs,
effective marketing
campaigns stimulating
demand;
-difficult access to given
goods or their low quality;
-higher price;
- it is easier and faster to
throw a thing away than to
find a new owner for it.

Source: Own work.

A more general problem, part of which is the problem of pointless overconsumption
examined by the author, is the issue of environmental protection against the effects of this
process. Growing awareness, however, is still not commensurate with the scale of irrational
purchase decisions. The philosophies and lifestyles mentioned in the article, such as
minimalism or zero waste, are just the first step on a path that requires promoting contact
between a potential customer and the product or mass media at every step. Already decades
ago, prioritizing and striving for better quality became commonly accepted. This approach
should not only be reflected in the products that surround us, but should also concern our
common good - the natural environment.

K. Sadowy, Odpady jako miara niezrównoważonej konsumpcji, Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014, p. 42.
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Minimalism and eco-trends in society
Bearing in mind the topicality and importance of the issues raised, the author of the article
conducted his own research on existing minimalist and eco-trends in consumption.
The research had a form of a survey, which consisted of information regarding the
demographics of the respondents and a practical part containing 17 close-ended questions.
The survey was carried out on 201 respondents in total, the majority of them women
(124). The number of men equalled 77. The figure below shows the percentage share of the
respondents in the research.
Fig.1. Sex of the respondents

38,30%
61,70%

Women
Kobiety

Men
Mężczyźni

Source: own work based on the results of a survey.

The respondents were also asked to indicate their age range from the following available
options: up to 20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-75 and 76 and older. Figure 2 shows the
percentage share of individual age groups in the study.
Fig.2. Age of the respondents
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andi więcej
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Source: own work based on the results of a survey.

The largest surveyed group was aged 21-30 - 86 people in total, the second largest - people
between 31 and 40 years old (50 people), and the third one - a group aged 41-50
(32 people).
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The last component of the demographic data referred to the level of education of the
respondents: elementary, vocational, secondary, higher, doctor's or professor's degree. The data
is presented in Figure 3.
Fig.3. Education level of the respondents
0,50% 1,50% 5,50%

34,80%
57,70%

podstawowe
primary

zawodowe
vocational

secondary

higher

średnie

wyższe

tytul
doktora, doktora habilitowanego lub profesora
doctor'sorprofessor'sdegree

Source: own work based on the results of a survey.

In terms of the level of education, the majority of the respondents were people with higher
education (116). The second largest group were people with secondary education (70) and the
third one - people with vocational education (11). The least numerous groups were people with
elementary education or people with the title of a doctor or a professor. There were 3 people in
the former group and only one person in the latter.
The survey questions addressed issues such as the frequency of grocery shopping, the
level of product wastage, the use of products with a short expiry date, the frequency and reasons
for changing durable goods, tendencies to minimize the number of possessions and purchasing
used goods, as well as views on excessive consumption and awareness of the so-called
collaborative consumption.
The first question concerned the frequency of grocery shopping. There were seven
possible answers: every day, every 2 days, every 3 days, every 4 days, every 5 days, every
6 days, and every 7 days and less often. As many as 55 respondents (27.4%) indicated that they
do shopping every two days. A similar number of participants (54-26.9%), answered that they
shop for groceries every 3 days. The same number of people (28 - 13.9%) chose the answer
every day or every 4 days and the remaining 18% of respondents indicated in the survey that
they shop every 5 days or less often.
Purchased food products are discarded because of their expiry date or lack of their actual
usefulness. 28.4% of the respondents (57 people) indicated that they throw away about 11-20%
of the purchased products. Slightly less than that, 24.9% of the respondents (50 people) declare
that they waste about 6-10% of food products. Slightly more than 20% of the people surveyed
waste less than 5%. The remaining 26.4% of the respondents waste over 21% of the purchased
products. At the same time, it should be noted that over 70% of respondents declare that they
purchase discounted products with shirt expiry date.
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When it comes to durable goods, the respondents were asked to indicate the most common
reasons for their replacement. The most frequent answers included: a major malfunction of
durable goods (119 people indicated this answer - 59.2%), total wear of goods (88 people
- 43.8% of the respondents) and a very good financial situation (60 people - 29,9% of the
respondents). The least common reason for replacing durable goods among the respondents was
the desire to have similar products as their friends (30 people - 14.9% of all respondents).
The main determinant of purchased goods is their high quality (117 people
- 58.2% of all respondents), low price (103 people - 51.2% of all respondents), as well as the
aesthetic appearance of the product (88 people - 43.8% of all respondents).
Taking into consideration the fact that environmentally friendly products or those labelled
as eco-products are more expensive than standard goods, the willingness of people to incur
additional costs in order to help protect the environment was also examined. 56.2% of all
respondents (113 people) indicated that they are willing to pay 10 to 30% more for an ecological
product compared to the price of a standard product. 17 people declared that they never buy
eco-products (8.5%), and the remaining 34.4% of the respondents declared they are willing to
spend 40% to even 300% more.
The most frequently mentioned goods included clothing items (150 people - about 74.6%
of all respondents). The next most common answer were household appliances and electronics,
gardening products and home interior decorations (from 43 to 50 people). The least common
goods mentioned were automotive industry products (13 people - 6.5% of all respondents.
Unnecessary things were most often declared to be given away to friends or people in
need (this answer was indicated by 110 people - 54.7% of all respondents). 75 people, who
constituted 7.3% of the respondents, indicated that they dispose of unnecessary goods by
throwing them into appropriate containers for clothing, glass or plastic. 63 people (31.3% of
the respondents) declared that they store some unnecessary items for some time and 55 people
(27.4% of the respondents) answered that they resell them to others.
The respondents also indicated that they usually have from 251 to over 500 items for
personal use (116 people - 54.7% of the respondents). Only 44 people (22% of the respondents)
declared to have 100 or less items of personal use. Over 60% of the survey participants admitted
wondering about the usefulness of objects used in everyday life.
In order to reduce the number of items used, the respondents mainly indicated that they
would try selection of the items (104 people - 51.7% of the respondents), give away unnecessary
things to other people in need (103 people - 51.2% of the respondents) or limit impulsive buying
(94 people - 46.8% of the respondents).The least popular method of reducing the number of
objects used that was indicated was throwing them away (59 people - 29.4%).
In order to protect the natural environment for future generations, the surveyed
respondents were inclined to give up plastic products, such as straws or disposable carrier bags
(121 people - 60.2% of all respondents), as well as to reduce consumption by limiting the
number of possessed goods to minimum (92 persons - 45.8% of all respondents).Other possible
ideas included: taking public transport or getting around by bicycle (76 people - 37.8% of the
respondents); purchasing environmentally friendly products (73 people - 36.3% of the
respondents); using public goods (65 people - 32.3% of the respondents) and collaborative
(shared) consumption (59 people - 29.4% of the respondents).It should be added here that
a large number of the surveyed respondents use shared consumption only occasionally
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(63 people - 31.3% of the respondents). A similar number of the respondents had knowledge
regarding the subject, but did not apply it in practice (56 people - 27.9% of the respondents).
31.3% of the respondents declared that several times a week they take some actions to
improve the natural environment. In turn, 31.8% of all respondents declared that they rarely do
anything related to environmental protection.
When it comes to purchasing second hand items, 135 respondents declared that they
purchase between 10 and 30% of goods in such shops. 15.9% of all respondents indicated that
they do not purchase this type of goods at all.
Conclusions
The level of consumption in the modern world determines both the level and quality of life of
society. At the same time, it should be treated as an element of human socialization through
appropriate norms, as well as rules relating to socially responsible consumption and the use of
goods and services that respects the natural environment.
The modern consumers are nowadays surrounded by a variety of goods and services,
which they are encouraged to purchase in a variety of ways (via marketing mix and social
engineering) by manufacturers, traders and service providers.
Walking around and browsing between shelves in commercial or service enterprises,
consumers purchase goods and services in very large quantities. Quoting Z. Bauman, it should
be pointed out that “among the skills necessary for the art of living in conditions in liquid
modernity, the ability to dispose of things is more important than the ability to acquire
them”287.
Moreover, according to the European Commission, the tendency to discard food is
anticipated to increase along with the population growth, as well as the increasing demand for
food and the affluence of society288.These factors will also have a substantial impact on the
practice of discarding industrial and durable goods.
Research conducted among a number of respondents indicates that a significant part of
Polish society has a tendency to over-consume. People tend to purchase large quantities of
goods that they are unable to use up, and thus are forced to dispose of them. The tendency to
purchase goods is formed primarily by the prevailing fashion and artificial generation of new
consumer needs. Caring for the natural environment is of secondary importance to society,
which makes it rather unwilling to take actions that would limit the negative impact of their
current lifestyle on the natural environment. The research conducted shows that there are no
unambiguous trends regarding consumer decisions.
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Arkadiusz Ulążka289
THE ROLE OF NEW SERVICES. CONSTRUCTIONOR
DECONSTRUCTION OF THE „NEW” IDENTITY
Abstract: Nowadays, the value of mutual interpersonal relations is depreciating in society. Implementation
of devices that enable transmission, dissemination, selection and collection of individual pieces of information,
throughout several decades has allowed to observe changes in the way of life of people. At present, we talk the era
of the information society, which, according to its definition, if formed when the degree of complexity of socioeconomic development forces people to use tools that enable the collection, processing and use of a great amount
of information, as well as control of information noise using the brain and traditional media and communication
tools.
News services are a special source providing significant amounts of information. These can be television
or radio programs or online streaming, which in principle should provide both neutral and current information
from around the country and the world. In reality, news services pay a lot of attention to attempts at interpreting
political and cultural phenomena that are strongly biased by individual beliefs of editors and their support for given
changes, parties or created culture. The research conducted has shown that the majority of people perceive the
media as a biased source of information, capable of significantly manipulating public opinion and influencing
people's decisions, in particular by spreading approval for given political or cultural options.
Key words: Media, new media, influence, information society.

Introduction
There is a phrase on one of the temple gates at Delphi that reads: “know thyself”.
This maxim makes us aware of the need to seek answers to burning questions. Dialogue,
understood by Socrates as a way to learn the truth, seems to be the foundation of what each
medium should be - in this case - news services. “Characteristics of the information society
include such features as the global and total range of information processes and systems, and
the possibility of global and total impact on societies and economies through information”290.
We are witnessing times nowadays, when the value of words and of mutual interpersonal
relations becomes a deficient in society. Over the past decades - in the era of technological
development - various devices have appeared in the lives of millions of people that allow
transmission, dissemination, selection and collection of information. “We can talk about the
information society when the degree of complexity of socio-economic development necessitates
the use of tools without which it would be impossible to gather, process and use enormous
amount of information, as well as to control information noise only with the use of the brain
and traditional media and communication tools”291.Wherever there is development, there
is a threat. However, the profits are not commensurate with the losses. After examining attempts
to interpret political phenomena by the contemporary news services in Poland - one can note
bipolarity, tripolarity or even quadripolarity of the decision-makers responsible for creating
public perception through television broadcasting.
Polish news services are viewed as afflicted by numerous problems and shortcomings,
in particular by the Polish public television. Public television, acting as an intermediary of
a kind, sets itself the goal of helping to uncover the truth.It is worth to define here what the
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information society is. “The term ‘information society’ appeared in 1970s, introduced by
Japanese scholars - Koyama and Masuda, and American ones - Machlup and Porat. One of the
definitions reads that the information society is a society in which, first of all, the work force
is made up of Information workers, and secondly, information is the most crucial aspect”292.
On the other hand, one should remember about the limitations of human knowledge. Presenting
one's arguments using the art of rhetoric and eristics can result to a large extent in a subjective
assessment of the reality that surrounds us. The agreement that the media broadcaster concludes
with its recipients should be based on the ability to mutually inspire the issues discussed.
Knowledge of media methods and resources, technical preparation to produce the appropriate
thematic blocks, or, last but not least, professional achievements of individual broadcasters,
presenters and technicians translate into the comfort and quality of broadcasts. In the era of
technology, news services efficiently manage and administer the flow of information. At the
same time, they try to preserve what will help young generations of future recipients precisely
reproduce the methodology for creating information databases, and thus better understand
research results or the flow of social or financial capital. News services - just like anyone who
wants to do their job well - are committed to continuous education and broadening their
knowledge. A broader perspective on a given problem will, on the one hand, help to better
understand its nature, and, on the other, eliminate the risk of excessively superficial assessment.
For me, it is crucial that those responsible for the development of news services have excellent
knowledge, particularly in their specific field that they focus on each day - all day long, as any
shortcomings on their part will be quickly picked up by the audience and can effectively
undermine their authority.On the other hand, any failure, regardless of its gravity, can be turned
into success with a little determination and perseverance. “It is also expected that the family
model will change in the information society. Research carried out by specialists shows that
more and more people give up starting their own families and live alone (the singles' culture).
Very often those people consciously choose such a lifestyle with social acceptance of their
decisions. They leave home and their parents early and marry late, thus creating a transition
phase, time for their own development and career”293.
At least it is worth a try. Analysing the nature of work in the media over recent years, due
to their public function that touches on both the political sphere and the ethics of political
philosophy, special attention should be paid to the character and courage of television
broadcasters in proclaiming their ideas, thoughts and assumptions. A certain degree of
independence and self-confidence can have a positive impact on the ratings of people in the
television industry. However, it should be remembered that courage understood in this way also
requires to allow other - often opposing opinions. Refusal to participate in the dialogue
conducted by the academic community, emphasizing differences in the interpretation of certain
phenomena, seems to have a negative impact on the overall assessment of a given news service
broadcaster, in particular when it comes to public broadcasters. One should, therefore, pose a
question - how to conduct a dialogue in an effective way? First of all, a consistent and coherent
logical composition should be ensured. Secondly, the appropriate time frame should be
provided for each of the parties. A very important element affecting the image and perception
S. Juszczyk, Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego, Katowice 2000, p. 11.
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of information is the way in which direct contact is established with the audience. Appropriate
body language, the ability to control emotions or make binding decisions significantly affects
how people are evaluated, and thus directly affects the assessment of the entire team.
It is assumed here that one of the most important components that affect the authority of
news service broadcasters is the ability to disseminate knowledge and present information in
such a way that it reaches the recipient. The media broadcaster should not stick to mainstream
guidelines or even dictate them, but should always enrich the content with own experiences.
Being an employee of a news service means to take full responsibility for shaping the attitudes
of one's audience. If one makes a mistake, it should not be swept under the carpet. After all,
it is also part of our life. Personal etiquette and manners, respect for other people, but at the
same time respecting commitments and the ability to objectively assess the actions taken are
factors that strengthen the position of a given academic teacher. Working in the television
industry requires reserve that will guarantee security for relations with the immediate
environment.
Having worked in that sector for five years, I can clearly conclude that what characterizes
a positively received public broadcaster, in addition to his professional achievements, is a sense
of humour. Looking on the past years, I remember in particular those news services,
the presenters of which were able to make direct contact with the audience, where the
transmitted content was not limited to dry facts, and where respect for the audience was the
basis for good cooperation. A feature, or to be exact the task of news services, is to prepare the
recipient, particularly a young one, to enter the ever changing “market of life”. Consequently,
emphasis placed on creating coherent bonds between the participants of the socio-economic
sphere will be ranked high on the broadcasters' evaluation hierarchy.
A further consequence of the above is either negative or positive assessment
of television services - precisely through a personal-based assessment of a given television
employee, which affects the prestige of the entity as a whole. We must constantly remember
what defines us in a way and allows us to achieve our goals – our history and culture. In the
academic research, terms such asφιλοσοφία, δόξα, πρᾶξις take on a special meaning. They set
safe boundaries in the way statements are formulated and are a reference to the methods by
which we can legitimately study reality. Television broadcasters are obliged to remind what is
the foundation that creates the world. Employees of any medium remain very good observers
in their work. They pay attention to the educational past of their audience, taking into account
differences and recognizing the richness of diversity of the so-called "little homelands" of each
of the recipients. They try to build a team, taking into account predispositions of each
participant in order to implement research projects. Given the above, one can talk about a
certain passion, the source of which lies in what should be defined as the ethos of television
work. Each television employee, each broadcaster must answer the question: who am I? - Am
I ready to take responsibility for the tasks entrusted to me? In my opinion, all these reflections
require one more benchmark. We can never talk about a good news service without good
audience. And, conversely, there can be no good audience without good news services.
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Table 1. The impact of public capital in shaping the media image -advantages and
disadvantages. How it should be / dangers / threats
Type of capital
Public capital (financed as part
of public services)

Advantages
-Knowledge of geographical,
social and economic factors
-Knowledge of planned global
and regional undertakings,
which enables to directly shape
awareness of the audience well
in advance
-Shaping national identity of
the country
-Obtaining dissemination and
selection of information
reflecting the specificity of the
entire area.
-Shaping historical memory

Disadvantages
- Politicization of the stateowned media
-No explicit mechanisms for
financing public media
- Using the media to achieve
benefits for oneself
-No pluralism in terms of
selection of experts or opinion
makers

Source: Own work.

It should be recognized that the first step is to carry out a comprehensive reform of the
public media in such a way as to separate them as much as possible from political influence,
while maintaining those elements that constitute the core of development and historical
memory. Given the above, the author's opinion is that the issue mentioned requires a great deal
of research and debates.
Table 2. The impact of public capital in shaping the media image - advantages and
disadvantages. How it should be / dangers / threats
Type of capital
Foreign capital

Advantages
-Diversity of outlook on
matters of state importance in
terms of social, economic and
cultural policy
-Encouragement for discussion,
dialogue and exchange of
experiences and views
-Encouragement to learn about
other traditions, cultures, as
well as mechanisms of
financing and controlling the
economy.
-New IT, telecommunication
and other technologies.

Disadvantages
-Shaping a new awareness and
identity for a given area,
region, country can lead to split
or class divisions
-Lack of explicit financial
mechanisms indicating sources
of financing for the media
-Limitations of the local market
in terms of diverting demand to
external markets

Source: Own work.

Foreign capital has a positive impact on matters related to making decisions on
ideological, cultural, economic and political issues - providing a diversity of outlook.
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One should, however, consider the extent to which foreign capital impacts the way the state
economy functions. There should be a balance between both approaches.
To conclude - it is worth to quote here the words of Edmund Husserl, who established the
school of phenomenology. Husserl wrote: “The greatest danger to Europe is tiredness”.
The author's research on the perception of news services by the public showed that the
majority of people perceive the media as a biased source of information, capable of
manipulating public opinion and influencing individuals' decisions by granting and spreading
approval for selected political or cultural options.
The survey was anonymous and consisted of demographic information and close-ended
questions that brought up important issues related to the perception of news media. It was
conducted on a group of 200 people: 109 women (constituting 54.5% of all the respondents)
and 91 men (constituting 45.5% of all the respondents). The following figure presents the
percentage of both groups in the research.
Fig.4. Sex of the respondents

45,50%
54,50%

kobiety
Women

Men
mężczyźni

Source: own work based on the results of a survey.

Participants were also divided into seven age groups: up to 20 years old, 21-30, 31-40,
41-50, 51-60, 61-75 and 75 and older. The most numerous group of respondents was made up
of people aged 21 to 30 (71 participants). The second largest group by age was people aged
31-40 (50 participants). The least numerous group consisted of 9 people aged 61-75.
The percentage share of individual age groups in the study is shown in the figure below.
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Fig.5. Age of the respondents
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Source: own work based on the results of a survey.

The last factor examined in the research was the level of education of the respondents,
divided into: primary, vocational, secondary, higher education and the doctor's or professor's
degree. Respondents with higher education constituted the most numerous group (91
participants). The second largest group were people with secondary education - a total of 78
participants. The third and fourth most numerous groups consisted respectively of people with
vocational and primary education. The least numerous group in the research were people with
the doctor's or professor's degree (only 3 people). The percentage share of respondents by the
level of education is presented in the figure below.
Fig.6. Education level of the respondents
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Source: own work based on the results of a survey.
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The practical part of the survey consisted of 11 close-ended questions, which raised in
particular issues related to the credibility of the news media, perception of the impact of media
content on the society, potential threats resulting from the growing role of the media, neutrality
of media messages, media accessibility, as well as society's expectations of the media.
The most important issue raised in the research was the perception of the level of
credibility of individual news media. Among the respondents, the view that the most reliable
source of information is the press seemed to prevail (60 people - 30% of all the respondents).
The second media perceived as the most credible was the Internet, with a slightly lower number
of votes (58 people - 29% of all the respondents). The third one on the hierarchy of credibility
was the radio (54 people - 27% of the respondents). Television proved to be the least reliable
source (28 people - 14% of all the respondents).
The majority of the respondents also declared that media coverage has a great impact on
their perception (59 people - 29.5% of all the respondents). A similar number of respondents
indicated that the impact of the media is small (51 people - 25.5% of respondents) and very
large (45 people - 22.5% of respondents). Such a large discrepancy in the answers may indicate
a potential lack of awareness about the influence of the media on decisions undertaken by the
society. Referring directly to the impact of media coverage on people's perceptions, the survey
touched on the issue of media influence on the divisions forming in society. According to 141
respondents (70.5% of all the participants), the media have a significant impact on the existing
divisions, while only 29.5% of the respondents answered that the media have no impact on
them. Moreover, according to the respondents, the development of the media poses a threat to
mutual interpersonal contacts, limiting them by discouraging people from participating in
conversations or discussions. 71 people (35.5% of all the respondents) believed that the threat
was moderate, 50 people (25% of the respondents) answered it was small, while 49 people
(24.5% of the respondents) believed it to be significant.
The information delivered by presenters of given news channels is perceived by the
respondents as neutral only for selected messages (94 people - 47% of all the respondents),
or completely non-neutral (51 people - 25.5% of the respondents). 32 respondents (16% of all)
declared that the way presenters provide information has no impact, and 23 people had no
opinion on this matter (11.5% of the respondents).It has to be added here that, according to the
majority of the respondents (113 people - 56.5% of all the participants), the representation of
both women and men in the media is proportional.
The media are generally perceived by the society as biased in the political and cultural
context, as well as giving full approval for specific political or cultural options (152 people
- 76% of all the respondents). Only 17 people in the survey indicated media neutrality (8.5% of
the respondents), and 18 people were disgusted by the quality of Polish media (9% of the
respondents).
Access to news media was considered to be provided by the state to its citizens in
a sufficient way by 69 people (34.5% of all the respondents). It should be noted here, however,
that the perception of media availability is a highly subjective feature and depends on personal
preferences of people (67 people - 33.5% of all the respondents).
The surveyed group also indicated that in the current conditions the media should strive
to balance the share of national and foreign capital in their creation and functioning. Such an
answer was chosen by 109 people (54.5% of all the respondents). 28.5% of the respondents did
141
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not want national and foreign capital to be balanced. The remaining 17% of the respondents did
not mind participation of foreign capital in the media.
Social media are expected, first of all, to provide access to current information
(119 people - 59.5% of all the respondents), be neutral (85 people - 42.5% of all the
respondents) and provide entertainment (58 people - 29% of the respondents). Promoting
authorities and values was the least common answer indicated (49 people - 24.5% of the
respondents).
The last issue raised in the survey concerned reflecting cultural differences of individual
regions of the country. The vast majority of the respondents would like the information
provided to be varied depending on the region of the country (86 people - 43% of all the
respondents). 62 people (31% of the respondents) did not want to include cultural differences,
and the remaining 52 people (26% of the respondents) declared not to use regional media.
Conclusions
The current news media, competing with each other for the audience, are often suggestive in
their messages and they tend to develop original styles and ways of presenting information.
As a result, contemporary media has accustomed society to the pace and dynamics of ongoing
changes. One should stress here that dry facts provided no longer satisfies the society, which
desires a variety of graphic forms, freedom of communication style, or comments of the
reporters themselves. On the other hand, adapting to the need for changes in the way
information is communicated, the media often resort to malpractices.
The research conducted has shown that the majority of people perceive the media as
a biased source of information that significantly affects the way public opinion is manipulated
and consumer decisions are influenced by spreading approval for selective political or cultural
options. Such a perception of the media has consequently contributed to the fact that they are
not viewed as credible by society. Data provided in the news media often differ from one
another and the resulting discrepancies cause people's reluctance for discussions and debates.
In this way, the media significantly influence growing divisions in society, which may have
different grounds.
However, the changes taking place in the media and the controversies do not affect the
expectations people have of them. The primary role of news media is to provide current
information that is characterized by neutrality.
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Barbara Walas294
NIEME DZIECIŃSTWO W CYFROWYM ŚWIECIE
Streszczenie: Media niewątpliwe zrewolucjonizowały świat człowieka, dotyczy to nie tylko urządzeń, które mają
za zadanie służyć ludziom. Cyfrowy świat kreuje rozwój każdej osoby już od urodzenia. Funkcjonowanie
z mediami i obok nich spowodowało nie tylko zmiany w naszym otoczeniu, ale także w każdym z nas.
Komunikowanie w dzisiejszym cyfrowym świecie stało się prostsze i szybsze, ale czy aby na pewno? Człowiek
ze swoim całym rozwojem stara się współgrać z nieustającą ewolucją technologiczną. Cisza w której jesteśmy
zanurzeni od dzieciństwa powoduje, iż język którym się komunikujemy staje się niesłyszalny.
Słowa kluczowe: dzieciństwo, rozwój, komunikacja, mowa, język, technologie.

„W dzieciństwie niewiele zależy od nas,
wiele zaś od tych, którzy są z nami”295
B. Rocławski

Wstęp
Kształtowanie się człowieka we współczesnym świecie zdeterminowane jest poprzez rozwój
technologii. To w jaki sposób rozwija się środowisko, w którym wzrastamy wyznacza kierunki
życia i edukacji. Pokolenie kształtujące się w środowisku cyfrowym współtworzy nową wiedzę.
To w jakim stopniu technologia determinuje każdą osobowość jest znamienne dla procesów
zmian zachodzących w organizmach na każdym etapie życia. Artykuł jest próbą ukazania
korelacji tych procesów.
Dzieciństwo to jeden z najważniejszych etapów w rozwoju każdego człowieka. W. Okoń
w rozwoju dziecka wyodrębnia się pięć faz rozwojowych:
• okres niemowlęctwa, trwający około 1,5 roku od narodzenia;
• okres poniemowlęcy to wiek 2-3 lat;
• okres wczesnego dzieciństwa są to dzieci w wieku 3-6 lat;
• okres późnego dzieciństwa trwający do 10-12 roku życia;
• okres adolescencji trwający od 11-18 roku życia.296
M. Kielar-Turska natomiast wyróżnia:
• dzieciństwo wczesne do 3 roku życia,
• dzieciństwo średnie do 6 roku życia,
• oraz dzieciństwo późne do 11 roku życia.
Na każdym z tych etapów intensywnie kształtują się i rozwijają narządy i funkcje, które
są niezbędne w egzystencji każdego człowieka. Te zmiany rozwojowe mają charakter
progresywny i prowadzą do kształtowania się każdej jednostki297. J. Piaget twierdził, że rozwój
przebiega zgodnie ze stadiami, które powinny się równoważyć. Równowaga ta polega na
łączeniu reakcji dziecka na otaczające je środowisko z procesami i możliwościami
poznawczym. Poprzez asymilację, czyli umiejętność włączania, modyfikowania coraz to
Mgr, Doktorantka, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.
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nowszych informacji do tych już posiadanych oraz akomodację - zmodyfikowanie posiadanych
już schematów poprzez dopasowywanie ich do nowych człowiek zdobywa wyższy poziom
przystosowania. Rozwój poznawczy podzielił on na cztery główne stadia, między którymi
granica przebiega płynnie:
1. stadium sensoryczno – motoryczne trwające od urodzenia do 18-24 miesięcy.
Najważniejszą rolę odgrywają tu odruchy. Poznanie odbywa się za pomocą zmysłów
a także poprzez powtarzalność doznań które są dla niego [dziecka] interesujące. Dziecko
poznaje swoje ciało, jest bardzo skoncentrowane na sobie – egocentryczne. Zbliżając się
do następnego stadia rozwoju coraz bardziej uświadamia sobie otaczający go świat.
2. stadium przedoperacyjne – od 1,5 do 7 lat, pojawia się myślenie wyobrażeniowe, które
będzie podstawą rozwoju logicznego myślenia w następnym stadium. Myślenie
wyobrażeniowe powoduje pojawienie się mowy. Następuję rozwój myślenia
pojęciowego, języka i pojęć z nim związanych.
3. Stadium operacji konkretnych przypada na wiek od 7 – 12 lat. Umiejętność operacji
umysłowych w odniesieniu do konkretów.
4. Stadium operacji formalnych to wiek powyżej 12 lat. Jest to okres kształtowania się
myślenia abstrakcyjnego i rozumowania logicznego298.
Według teorii Piageta rozwój poznawczy dokonuje się poprzez dojrzewanie, środowisko
natomiast jest elementem, który może ten rozwój przyspieszać lub hamować. Inny znany
teoretyk rozwoju poznawczego L. Wygotski podkreślał, iż rozwój dokonuje się poprzez
przyswajanie wiedzy z otoczenia, czyli przez internalizację. Według niego uczenie następuje w
dużym stopniu poprzez interakcje ze środowiskiem299.
Biorąc pod uwagę powyższe fakty, niezaprzeczalnym jest, iż rozwój każdego człowieka
rozpoczyna się już w chwili zapłodnienia. To w życiu prenatalnym tak naprawdę następują
procesy, które sprawiają, iż z każdym dniem programują się podstawy do dalszego
powstawania, ciągłego kształtowania każdej osoby. Każdy dzień, miesiąc, trymestr ciąży
decyduje jacy i kim będziemy. Prawidłowy rozwój poszczególnych organów zależy zarówno
od czynników zewnętrznych jaki i wewnętrznych. Przez 9 miesięcy ciąży z zarodka poprzez
wykształcanie i rozwój wszystkich narządów niezbędnych do powstawania zmysłu wzroku,
dotyku, słychu, smaku powstaje człowiek. Już w życiu płodowym odbieramy bodźce które
działają na każde zmysły. Po urodzeniu dziecko komunikuje się z otaczającym światem całym
sobą „mową mimiczną mówi, mową obrazów i uczuciowych wspomnień myśli”300. Każdy
człowiek w społeczności, w której się pojawia zanurzony zostaje w „kąpieli słownej”301,
będącej początkiem rozwoju komunikacji.
Jak podaje W. Okoń komunikacja to współudział, rozmowa, wymiana interakcji302.
S. Gajda podaje, że „komunikacja to rodzaj ludzkiego zachowania, które polega na zaistnieniu
(…) kontaktu między dwoma jego uczestnikami – nadawcą i odbiorcą. Kontakt ten polega na
przekazywaniu informacji, poglądów, uczuć, aby współpartnera (…) poinformować, wpłynąć
na jego myślenie i zachowanie”303. W komunikacji niezbędnym elementem jest mowa. Gajda
R.J. Sternberg, Psychologia poznawcza, WSIP, Warszawa 2001, s. 342-348.
Ibidem, s. 352.
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definiuje mowę jako „zachowania językowe” czyli „zespół czynności, jakie przy udziale języka
wykonuje człowiek poznając świat i przekazując jego interpretację innym uczestnikom życia
społecznego”304. Zachowania te dokonują się w mowie wewnętrznej – m.in. pomyślanej a także
w mowie zewnętrznej zwaną „komunikacją językową”305. Według J. Wygotskiego „mowa jest
przede wszystkim narzędziem społecznego porozumiewania się, narzędziem wypowiadania
i rozumienia. Mowa […] skupiała w sobie zarówno funkcję porozumiewania się, jak i funkcje
myślenia”306. L. Kaczmarek twierdzi, iż „mowa jest aktem w procesie porozumiewania się”.
Mowa w aspekcie indywidualnym to mówienie (budowanie wypowiedzi słownej) i rozumienie
(odbiór wypowiedzi słownej) na podstawie języka307.
Jak twierdzi dalej autor najbardziej znanego podziału okresu mowy etapem
przygotowawczym czy okresem zerowym dla rozwoju mowy jest czas od 3 do 9 miesiąca
życia płodowego. W tym właśnie czasie wykształcają się i zaczynają funkcjonować narządy
mowy. Już 4 miesięczny płód dzięki zmysłowi równowagi odczuwa rytm podczas chodzenia
matki, natomiast 7 miesięczny płód słyszy bicie serca matki, słyszy także jej głos i go
zapamiętuje. Jak podaje L. Kaczmarek w tym właśnie czasie płód ssie swój palec, co może być
wprowadzeniem do ćwiczeń narządu mowy. Następnym okresem jest okres melodii,
czyli sygnału apelu przypadający na 1 rok życia. Dziecko do komunikacji wykorzystuje krzyk,
płacz a także naturalne okrzyki, W tym okresie występują również głosy artykulacyjne wraz
z wskazującymi gestami, onomatopeje z modulacją głosu czyli melodią. W tym okresie dziecko
posiada już zdolność rozumienia wielu kierowanych do niego komunikatów, pojawia się
głużenie i gaworzenie. Okres wyrazu - sygnału jednoklasowego trwa od 1-2 lat. Wypowiedzi
dziecka mają budowę całego lub ułamka wyrazu, bez użycia gramatyki. Duża rolę odgrywa tu
prozodia – melodia akcent i rytm. Miedzy 2-3 rokiem życia pojawia się okres zdania – sygnału
dwuklasowego. Rozwijają się kategorie gramatyczne, dziecko używa coraz większej ilości
słów. Proces ten jest bardzo powolny, w tym okresie słownik dziecka zawiera około 800-1000
wyrazów Ostatnim okresem kształtowania się mowy w wieku 3-7 lat nazywany jest okresem
swoistej mowy dziecięcej. Mowa dziecka jest coraz bardziej zbliżona do mowy dorosłych,
może ono prowadzić swobodne rozmowy. Wzrasta jego świadomość językowa. Dziecko
będące w wieku przedszkolnym jest na etapie doskonalenia swoich umiejętności
językowych308. W tym wieku słownik dziecka powinien posiadać znajomość 2500 słów.
Aby każdy człowiek mógł uczestniczyć w życiu społecznym musi opanować język
którym się posługują osoby umiejscowione w danym środowisku. W. Okoń język określa jako
obowiązujący system znaków dźwiękowych i wizualnych a także reguł posługiwania się nimi.
Jest on podstawowym środkiem porozumiewania się ludzi. Jest rozwijany i doskonalony jako
narzędzie działania społecznego. Definicja języka jest tu jednoznaczna z mową309. Język to
„urządzenie” wyjątkowe, które jest wytworem kultury człowieka. Jest elementem który tworzy,
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rozwija i kształtuje tą kulturę, przez co jest on [język] podstawą rozwoju cywilizacyjnego310.
Język który każdy człowiek zdobywa w sposób niezauważalny i bez większego wysiłku
pozwala nam poznawać rzeczywistość. Dzięki językowi człowiek ma możliwość nazywania
i wyjaśniania tego co doświadcza. Język jest darem, który jednostka otrzymuje od społeczności,
pozostaje jej tylko go zdobyć i opanować. Każdy rodzi się z wewnętrzna gotowością na
przyjęcie tego daru. Języka uczy się dziecko tak samo jak innych umiejętności, na jego
podstawie buduje sobie wiedzę o samym sobie i świecie dzięki czemu buduje własna
rzeczywistość. Na początku następuje przyswajanie języka poprzez naturalny, i niekierowany
proces w języku rodzimym, ojczystym, bez celowego uczenia się. Następnie później następuje
świadome uczenie się języka poprzez nabywanie kompetencji językowej311. Czynność
mówienia to bardzo złożony proces, dokonuje się on w przystosowanych do tego celu
ośrodkach mowy w mózgu. Czuciowy ośrodek mowy odpowiedzialny za rozumienie znajduje
się w płacie skroniowym, ruchowy w płacie czołowym. Ośrodki mowy zlokalizowane
są w lewej półkuli mózgu (u osób praworęcznych) u osób leworęcznych w prawej półkuli.
Jak wcześniej wspomniano mowa to mówienie i rozumienie. Wypowiedziane słowo bez
znaczenia nie jest słowem tylko pustym dźwiękiem. Nadawanie znaczenia słowom przez nas
wypowiadanym jest zarówno aktem mowy jak i myślenia. L. Wygotski twierdzi, że aby odkryć
mowę trzeba myśleć. Myślenie dziecka rozwija się w miarę przyswajania przez niego mowy312.
Dzięki językowi między dzieckiem a jego otoczeniem zachodzi interakcja. Jest on niezbędny
do całkowitej socjalizacji jednostki. Jest to decydujący element w formowaniu się tożsamości
społecznej i osobowej dziecka. Proces ten rozpoczyna się we wspólnocie rodzinnej (od mowy
egocentrycznej – głośnego mówienia do siebie, do mowy wewnętrznej czyli myślenia
słownego), a następnie w grupie rówieśniczej. Dzięki językowi korzystamy z doświadczenia
rodziny, środowiska, wspólnoty i ludzkości313. J. Korczak stwierdził iż „mowa ojczysta to nie
wybrane i dobrane dla dziecka przepisy i morały, a powietrze, którym dusza jego oddycha”314.
Według L. Kaczmarka mowa dziecka 3 - letniego jest ukształtowana i w miarę dorastania,
zdobywania nowych doświadczeń oraz coraz szerszego kręgu oddziaływania społecznego
mowa ta wzbogaca się i dojrzewa315. J. Bruner twierdzi, że „aby dziecko mogło przyswoić sobie
zasady mówienia, konieczny jest aktywny udział drugiej osoby dorosłej”316. Dzięki temu
dziecko uczy się mowy poprzez: wykonywanie wspólnie z matką czynności w sekwencji,
bezpośredni kontakt wzrokowy, zwracanie uwagi na siebie i na przedmiot, zwracanie uwagi na
przedmiot z jednoczesnym komentarzem – działania na przedmiocie oraz poprzez
naśladownictwo wzorców fonologicznych. Według autora procesy te stanowią początek
rozwoju mowy. Najważniejszym elementem jest rola drugiego człowieka w kształtowaniu
pojęć i struktur językowych, które mogą powstać tylko w wyniku tej interakcji317.
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Życie dziecka od narodzin zależne jest od osoby dorosłej. Każda godzina, dzień, miesiąc,
rok jest czasem nabywania przez małego człowieka kompetencji niezbędnych w jego życiu.
Wszystkiego czego nauczy rodzic swoje dziecko będzie procentowało w jego dorosłym życiu,
zgodnie z polskim przysłowiem „czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał”. Kwestie
te dotyczą zarówno nauczania i wychowania. Jak mówił J. Korczak „(…) wychowanie dziecka
to nie mila zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich
przeżyć i wiele myśli…”318. To na barkach rodziców spoczywa trud wychowania w pierwszych
latach życia dziecka. Jak podaje W. Okoń wychowanie to „świadomie organizowana
działalność społeczna, oparta na stosunku wychowawczym między wychowankiem
a wychowawcą, której celem jest wywoływanie zamierzonych zmian w osobowości” Jak
twierdzi dalej autor „proces i wyniki tegoż wychowania kształtują się m.in. pod wpływem
świadomego i celowego oddziaływania odpowiedzialnych za wychowanie osób i instytucji
(rodziców, nauczycieli, szkoły, organizacji społecznych, kulturalnych i religijnych)”319.
O ile osoby będące nauczycielami kształceni są pod względem pedagogicznym, aby
świadomie kształtować swoich wychowanków o tyle nie wszyscy rodzice posiadają takie
kompetencje. Każda z osób zanim zostanie rodzicem poddawana jest oddziaływaniom
pedagogicznym z racji obowiązku szkolnego. Po ukończeniu swojej edukacji rozpoczynają
życie dorosłe wyposażeni w wiedzę bardziej lub mniej ogólną. Ciąża trwa około 9 miesięcy.
Przez ten czas przyszli rodzice przygotowują się do nowej roli jaką jest rodzicielstwo.
Po narodzeniu dziecka następuje weryfikowanie wiedzy teoretycznej z praktyczną, ale nie
zawsze jest to zjawisko kompatybilne.
Każdy z rodziców pragnie dla swoich dzieci stworzyć jak najlepsze warunki bytowe.
W dzisiejszych czasach młodzi rodzice mają do wyboru szeroki wachlarz dóbr dzięki którym
życie pociech w ich [rodziców] rozumieniu jest szczęśliwe. Dzięki technologii życie stało się
łatwiejsze, ciekawsze, barwniejsze a tym samym przesycone nadmiarem bodźców odbieranych
przez nasze mózgi. Człowiek dla swojej wygody nieprzerwanie ulepsza wykorzystywane przez
siebie urządzenia. Cały czas dążymy do tego żeby otaczać się modnymi rzeczami, które
podnoszą nasze poczucie wartości. Mimo zmian zachodzących w świecie który nas otacza,
nasza ludzka zdolność do przetwarzania informacji nie zwiększyła się, co powoduje,
że jesteśmy żyjącymi przeżytkami320. W pędzie do doskonałości nas samych i rzeczy w naszym
otoczeniu zapominamy, iż najważniejszy w tym wyścigu jest właśnie ów czas. Większość z nas
nie jest świadoma tego jak nieubłaganie czas który mamy upływa nam niepostrzeżenie.
Mimo wartości jaką dla nas stanowi poświęcamy zbyt mało uwagi na sposób w jaki go
spędzamy. „Czas ma znaczenie, (…) mamy go ograniczoną ilość, ponieważ jest medium,
w obrębie którego toczy się nasze życie, oraz dlatego, że inwestowanie go w sposób
nierozsądny wiąże się z kosztami utraconych możliwość”.321 Czas każdego człowieka jest
cenny ale czas dziecka jest niepowtarzany, dziećmi jesteśmy tylko przez chwile. Dzisiejsze
intensywne życie poprzez dzwoniące nieustannie telefony komórkowe, programy telewizyjne,
zmiany, ciągły stres, niepokój wpływa na relacje osobiste.322 Mimo tak ogromnego
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oddziaływania otaczającego nas świata teraźniejsi hedoniści cieszą się z rzeczy dającym im
przyjemność, ekscytację, koncentrują się na otrzymywaniu bezpośredniej gratyfikacji, unikają
natomiast sytuacji rutynowych i nudnych323. Tak oto dorośli stają się wzorem do naśladowania
przez swoje dzieci. Działania rodziców są wyznacznikiem uczenia się następnych pokoleń.
Rozwój technologii a tym samym łatwiejszy do niej dostęp sprawił, iż dzisiejsze dzieci
zanim nauczą się czytać i pisać posiadają umiejętności posługiwania się cyfrową technologią.
Udoskonalone narzędzia pozwalają zarządzać naszym życiem jednym przyrządem. Aplikacje
umieszczone np. w telefonach umożliwiają nam kontrolowanie prawie wszystkich urządzeń
w naszym domu. Każda dorosła osoba myśląc o znaczeniu cyfrowej technologii dla
dzisiejszego życia nie skupia się na jej zgubnych skutkach tylko na pozytywach. To co stanowi
dla nas najważniejszą ich zaletę to „wielozadaniowość medialna” - jednoczesne korzystanie
z wielu mediów w wolnym czasie. Może to być także źródłem stresu, poprzez zalewanie
naszego umysłu niezliczoną ilością informacji, których nasz mózg nie jest w stanie
przetworzyć324.
W odróżnieniu od dorosłych dzieci nie potrafią bezkrytycznie odbierać treści
przekazywanych przez media. Ich oddziaływanie na nieukształtowany jeszcze umysł małego
dziecka może prowadzić do trudności w uczeniu się. W odróżnieniu od biernego oglądania
przez dzieci programów telewizyjnych i korzystaniu z tabletów ludzki mózg ulega stałym
zmianom pod wpływem pracy umysłowej. Poprzez przeżycia, doświadczenia i odczuwanie
potencjał umysłowy wzrasta, mózg jest plastyczny co pozwala dostosować układ nerwowy do
zmian środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Mózg tworzy wiele nowych połączeń
nerwowych poprzez przyswajanie rożnych umiejętności np. opanowanie umiejętności
chodzenia czy rozwój mowy325.
W czasie trwania dzieciństwa dzieci muszą opanować wiele umiejętności, które są
niezbędne do tego aby stać się istotą społeczną. Podstawową umiejętnością pozwalająca na
prawidłowe funkcjonowanie jest mowa. „Wczesne dzieciństwo jest okresem przełomowym dla
rozwoju mowy dziecka, a wraz z kształtowaniem się mowy rozwija się także umysł”326.
W momencie pojawienia się jej wzrasta poczucie wartości i przynależności. Umiejętność
komunikacji to podstawowa i najważniejsza cecha świadcząca o człowieczeństwie.
Każde zaburzenia tej umiejętności wiążą się z występowaniem problemów w sferze
poznawczej, emocjonalnej, osobowościowej a także społecznej. Jak wspomniano powyżej,
rozwój mowy jest procesem długotrwałym, u każdego dziecka przebiega w sposób
indywidualny. Podstawowym wzorcem mowy dla dziecka są rodzice i członkowie rodziny
mający częsty kontakt z dzieckiem. Ważną rolę w nabywaniu języka odgrywa również kontakt
wzrokowy. Stymuluje on uwagę dzieci, rozwija umiejętność słuchania, obserwacji twarzy, warg
i języka. Rodzice odgrywają decydującą rolę w opanowaniu przez dziecko podstaw języka
ojczystego, są wzorem językowym i świadomie wpływają na kształtowanie się rozwoju mowy.
To od rodziców zależy czy dziecko rozpoczynając kształcenie szkolne osiągnie odpowiedni
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stopień dojrzałości językowej327. Jest to niestety element do którego w pierwszych latach życia
rodzice nie przywiązują dużej wagi.
Współżycie wewnątrz rodziny to afiliacja czynników materialnych i kulturowych.
W dzisiejszej rzeczywistości dziecięcej główną rolę odgrywają media. Rodzice mają coraz
więcej pieniędzy ale niestety coraz mniej czasu dla swoich dzieci. ”My nie mamy cierpliwości,
my się spieszymy, nie szanujemy ani bajki, ani słuchacza. Dziecko nie nadąża za tempem
naszego opowiadania”328. Nieobecność w życiu swoich pociech rekompensują całym
wachlarzem dostępnych gadżetów technologicznych, nie tylko tych cyfrowych.
Jak twierdzi R. Patzlaff „żaden środek masowego przekazu nie wdarł się równie
determinująco w życie codzienne całej ludzkości co telewizja”329.
Według rodziców medium, z którego najczęściej korzystają dzieci w domu jest telewizor.
Wykres 1. Z jakich mediów najczęściej korzysta Państwa dziecko?
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Źródło: Opracowanie własne.

Według danych330 82 przedszkolaków spośród mediów, które mają do dyspozycji
najczęściej wybierają właśnie telewizor. Badani twierdzą (aż 62 osoby), że dzieci słuchają bajek
czytanych przez rodziców. Niepokojącym może wydawać się fakt, iż w przypadku
51 respondentów medium, z którego korzystają ich pociechy jest telefon tudzież smartfon.
Z uwagi na mnogość aplikacji we współczesnych telefonach, mniej dzieci wybiera tablet
(27 osób) i radio (23 osoby). Korzystanie z prasy i komputera deklaruje odpowiednio
12 i 2 osoby.
Rodzice zapytani o wiek w którym ich pociechy zaczęły korzystać z telewizji
odpowiadali, że najczęściej był to wiek od 1 – 1,5 roku życia (jest to grupa dzieci stanowiąca
jedną trzecią badanych), natomiast 15 dzieci miało od 1,5 do 2 lat. Zaledwie 8 dzieci rozpoczęło
Ibidem, s. 56-61.
J. Korczak, Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, Dimograf Sp. z o.o., Warszawa 2012, s. 136.
329
R. Patzlaff, Zastygłe spojrzenie. Fizjologiczne skutki patrzenia na ekran a rozwój dziecka, Oficyna Wydawnicza
Impuls, Karków 2008, s. 23.
330
Badania przeprowadzono na potrzeby pracy doktorskiej autorki, ankietę przeprowadzono
w dwóch lubuskich przedszkolach w czerwcu 2018 r. W ankiecie wzięło udział 99 rodziców dzieci w wieku 3-6
lat. Metodą zastosowaną w przygotowywanej pracy jest metoda jakościowo-ilościowa.
327
328
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tą przygodę w pierwszym roku swojego życia. Zgodnie z przedstawionymi powyżej fazami
rozwoju grupa ta mieści się w tzw. okresie niemowlęctwa. Grupa ta stanowi łącznie
56 badanych dzieci. W okresie poniemowlęcym czyli mieszczący się w granicach do 3 r.ż.
liczba dzieci, które rozpoczęły oglądanie telewizji wynosiła 37. Tylko sześcioro rodziców
zdeklarowało, że ich potomstwo nie ogląda TV.
Wykres 2. W jakim wieku Państwa dziecko zaczęło oglądać programy w telewizji?
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Źródło: Opracowanie własne

W związku z tym bardzo ważny jest czas który dzieci przeznaczają na oglądanie telewizji.
U niespełna połowy dzieci (45 badanych) czas ten wynosi godzinę. Co czwarte dziecko (25
osób) przeznacza na kontakt z TV dwie godziny dziennie. Prawie jedna piąta spędza przed TV
mniej niż 30 minut. Powyżej 3 godzin dziennie przed TV spędza 4 dzieci. Siedmioro rodziców
deklaruje, iż ich dzieci nie oglądają TV.
Wykres 3. Ile czasu dziennie Państwa dziecko spedza przed TV ?
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Źródło: Opracowanie własne.

150

40

50

NOWE KONTEKSTY W NAUCE XXI WIEKU

Według odpowiedzi rodziców, telewizję dzieci najczęściej oglądają sami (36 osób) bądź
z rodzeństwem (32 osoby). Tylko 29 respondentów zaznaczyło, iż wspólnie z dzieckiem ogląda
TV jedno z rodziców. Według deklaracji 2 dzieci nie ogląda TV.
Wykres 4. Z kim najczęściej dziecko ogląda TV?
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2

z innym członkiem rodziny

29

z rodzeństwem

32

samodzielnie

36

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Źródło: Opracowanie własne

Z przedstawionych powyżej badań wynika, iż najwięcej dzieci rozpoczyna kontakt
z mediami w wieku niemowlęcym. Jak wspomniano jest to czas w którym rozwija się mowa
dziecka. Poprzez rozwój mowy następuje rozwój myślenia, a środowisko w którym następuje
ten rozwój może go przyspieszać bądź hamować. Bardzo ważna na tym etapie jest interakcja
ze środowiskiem. Komunikacja ta może być znacznie utrudniona mając na uwadze,
iż większość dzieci spędza przed TV od godziny do nawet trzech godzin dziennie. Biorąc pod
uwagę oglądanie przez większość dzieci TV w pojedynkę rozwój myślenia pojęciowego, języka
i pojęć z nim związanych jest bardzo ograniczona. Pozytywnym elementem jest to,
że rodzice w dalszym ciągu czytają dzieciom. Pozwala to na bliski kontakt dziecka
z rodzicem i „kąpiel słowną”.
Poprzez wielogodzinne bierne konsumowanie programów medialnych procesy zmysłowe
u dzieci zostają zaburzone, pojawiają się trudności ze słuchaniem, koncentracją uwagi co jest
podłożem do powiększających się trudności w uczeniu się czytania i pisania. Dzieci są
wychowywane do bycia konsumentami, przez co swoją wartość mierzą zakupem towarów331.
Dzieci siedzące przed telewizorem mają wzrok utkwiony w jeden punkt – jest
to spojrzenie widza telewizyjnego, zastygłe. Inne zmysły zostają wyłączone. Stan odrętwienia
przenosi się na całe ciało i oto mamy dziecko w bezruchu332. Przez cały czas grzecznego
siedzenia dziecka przed telewizorem za pozwoleniem rodzica, dziecko jest ograbiane
z dzieciństwa. Ruch, ciekawość, fascynacja, dociekanie, doświadczanie dziecka zostają powoli
zatracane na rzecz informacji i wiadomości których naiwnie słuchają i oglądają a co

331
332

Ibidem, s. 57.
Ibidem, s. 37.
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najważniejsze najczęściej nie rozumieją. W samotności przez ekranem telewizora tudzież
komputera, laptopa czy smartfona następuje utrata mowy333.
Jak wcześniej wspomniano umiejętność komunikacji jest ważną umiejętnością w życiu
każdego z ludzi, to jednak w takich sytuacjach mowa zanika. Rodzice nie rozmawiają ze sobą,
nie rozmawiają też z dziećmi. Błędnie myślą iż sprawę rozwoju inteligencji u swoich pociech
rozwiążą za pomocą programów dla dzieci, gier czy audiobooków. Rodzic stawia się w miejscu
zapewnienia potrzeb dzieci, ale nie chce brać w tym udziału. Wzrost dostępności cyfrowych
gadżetów dla najmłodszych może być w dużym stopniu odpowiedzialny za wzrost zaburzeń
mowy. Badania które przeprowadziła M. Kozłowska w klasach zerowych ukazują, że na
przestrzeni lat ilość dzieci z zaburzeniami mowy wzrosło. I nic nie wskazuje na to aby sytuacja
ta w ciągu najbliższych lat uległa zmianie wręcz przeciwnie. Według wyników autorki w 2005
roku częstość występowania zaburzonej zdolności komunikacyjnej wynosiła 57,1% badanej
grupy natomiast na przestrzeni 10 lat wzrosła do 83,3%334.
Oczywiście nie można widzieć tylko tych negatywnych elementów które oferują media.
Należy uczynić wszystko aby je zrozumieć. Jak mówił Arystoteles należy znaleźć „złoty
środek” który pozwoli nam na bezpieczniejsze korzystania z dóbr technologicznych. Dlatego
tak ważna dzisiaj jest edukacja medialna, która pozwoli na właściwe przygotowanie do
właściwego a co najważniejsze krytycznego odbioru mediów, na przygotowanie
do posługiwania się mediami jak narzędziami intelektualnego poznania, następnie
do przygotowania do racjonalnego korzystania z mediów w formie zabawy i rozrywki335.
W dzisiejszej edukacji nacisk na pedagogizację medialną powinien rozpocząć się już
w przedszkolu. Błędem jest myślenie, że problem zbyt nadmiernego korzystania z mediów
rozpoczyna się w dopiero w trakcie edukacji szkolnej. Oczywiście największe zadanie w tej
dziedzinie mają do wykonania rodzice, którzy powinni otrzymywać wsparcie pedagogów.
Pomimo przesycenia nowymi technologiami i ich możliwościami nie powinniśmy
pozostawiać dzieci samotnie w ich otoczeniu - w ciszy, w bezruchu aby nie doświadczały
niemego dzieciństwa336. Pamiętać należy przede wszystkim o tym, że „dziecko naśladuje
dorosłych. Tylko naśladując, uczy się mówić, czynić zadość większości form światowych,
stwarza pozór zżycia się ze środowiskiem dorosłych, których nie może zrozumieć, którzy są
mu obcy duchem i niepojęci”337. Dzieci starają się zrozumieć świat dorosłych a to dorośli
powinni rozumieć świat dzieci.
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A SILENT CHILDHOOD IN THE DIGITAL WORLD
Summary: The media undoubtedly revolutionized the human world, not only the devices that are meant to serve
people. The digital world creates the development of every person from birth. Functioning with and next to the
media has caused changes not only in our environment but also in each of us. Communicating in today's digital
world has become simpler and faster, but is it? Man with his whole development tries to harmonize with the
constant technological evolution. The silence in which we have been immersed since childhood makes the
language we communicate inaudible.
Keywords: Childhood, development, communication, speech, language, technology.
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Sabina Waluś338
WYZWANIA DLA EDUKACJI W KONTEKŚCIE KSZTAŁCENIA
POKOLENIA IGEN
Streszczenie: Celem niniejszej pracy jest charakterystyka najważniejszych cech pokolenia iGen, ponieważ z roku
na rok coraz więcej jego przedstawicieli wkracza w progi szkolne, co stanowi nie lada wyzwanie dla współczesnej
edukacji. Ich odmienne cechy od poprzednich pokoleń, a przede wszystkim inne potrzeby i umiejętności,
warunkują konieczność zmian w tradycyjnych metodach nauczania. Autorka zaproponowała również metody,
jakimi mogą posłużyć się nauczyciele, aby zwiększyć zaangażowanie iGeneration w naukę. Współczesna edukacja
stoi przed wieloma wyzwaniami związanymi z edukacją tegoż pokolenia. Związane są one nie tylko z ich cechami
osobowościowymi, ale również z przystosowaniem do kształcenia nauczycieli oraz wyposażeniem szkół. Niestety
jak wynika z analiz wiele jeszcze pozostaje do zrobienia w tej kwestii. Przy prowadzeniu badań zastosowano
metodę badań literaturowych oraz analizy danych zastanych.
Słowa kluczowe: edukacja, nauczyciel, pokolenie igen.

Wstęp
W zaawansowanych technologicznie czasach uczniowie nie są już zainteresowani pasywnym
uczeniem się339. Nie interesuje ich wyłączne pojawianie się na lekcjach, wysłuchanie wykładu
i zrobienie notatek, które muszą później zapamiętać do egzaminu. W rzeczywistości uczniowie
pokolenia iGen mają tendencję do rozwoju, gdy umożliwia im się naukę przez doświadczenie
i cieszą się z wyzwań związanych z bycia ich częścią. W wynikach badań Barnes and Noble
College aż 51% ankietowanych uczniów stwierdziło, że najlepiej uczą się kiedy mogą danej
kwestii doświadczyć, podczas gdy tylko 12% odpowiedziało, że uczą się poprzez słuchanie.
Uczniowie ci uważają również, że lubią dyskusje klasowe i interaktywne środowiska
edukacyjne w porównaniu z tradycyjnymi metodami nauczania340.
Dlatego też w społeczeństwie, w którym większość ludzi, w tym przede wszystkim
pokolenie iGen polega głównie na technologii, koniecznym jest, aby szkoły modyfikowały
metody nauczania w celu zwiększenia zaangażowania swych słuchaczy. Rolą nauczyciela nie
jest już tylko wykładać wiedzę, ale pokazywać inne kanały jej zdobywania, z wykorzystaniem
technologii, tj. smartfonów, aplikacji edukacyjnych i innych, mogących usprawnić proces
uczenia się. Ich wykorzystanie z całą pewnością zwiększy zapał i zaangażowanie
współczesnych uczniów w naukę, tym bardziej, że technologia zawsze była w pełni
zintegrowanym doświadczeniem w każdej części ich życia. Edukacja w tym zakresie również
nie powinna odbiegać od tego co znają. Wierzą, że są w stanie bezproblemowo połączyć
doświadczenia edukacyjne z osobistymi doświadczeniami za pomocą tych samych narzędzi341.
Dla nich nauka nie ogranicza się tylko do klasy (jako miejsca), ponieważ jest czymś, co może
mieć swój wydźwięk w dowolnym położeniu i czasie.
Problematyka nauczania pokolenia iGen jest zagadnieniem bardzo złożonym. Dlatego też
celem niniejszego rozdziału jest próba scharakteryzowania, choć w niewielkim stopniu,
Mgr, Doktorantka, Uniwersytet Opolski.
Zob. więcej: Raport Getting to Know Gen Z. Exploring middle and high schoolers’ expectations for higher
education, Barnes and Noble College 2018, https://www.bncollege.com/wp-content/uploads/2018/09/Gen-ZReport.pdf.
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najważniejszych cech pokolenia iGen. Z roku na rok coraz więcej jego przedstawicieli wkracza
w progi szkolne, co stanowi nie lada wyzwanie dla współczesnej edukacji. Ich zgoła odmienne
cechy od poprzednich pokoleń, a przede wszystkim inne potrzeby, warunkują potrzebę zmian
w tradycyjnych metodach nauczania. Autorka zaproponowała również metody, jakimi mogą
posłużyć się nauczyciele, aby zwiększyć zaangażowanie iGeneration w naukę.
Cechy uczniów z pokolenia iGen - wyzwania
Pokolenie iGen rzadko czyta książki, prasę czy nawet e-maile. W realnych kontaktach jest
odizolowane i zestresowane, natomiast wyśmienicie czuje się w świecie wirtualnym. Pokolenie
ludzi urodzonych w latach 1995–2012, według Jean M. Twenge, jest najbardziej
zróżnicowanym etnicznie pokoleniem w historii342. Jest ono już od kilku lat aktywnym
uczestnikiem zajęć szkolnych, ale dopiero teraz widać w jakim stopniu ich obecność wpływa
na współczesną edukację. Inicjują bowiem zmiany - głównie subtelne, z racji swych cech
i upodobań.
To pokolenie ludzi oszczędnych, a zarazem ambitnych, mniej podekscytowanych
adrenaliną niż rozwojem kariery. Przede wszystkim jednak cechuje ich nieustanne korzystanie
z dobrodziejstw świata wirtualnego, co przyjmuje niemal formę uzależnienia. Tak wysoki
odsetek użytkowników sieci jest charakterystyczny dla pokolenia digital natives, które myśli
i uczy się w zupełnie inny sposób niż pokolenie cyfrowych imigrantów 343. Jak zwraca uwagę
G. Small, „mózgi młodego pokolenia wykształcają połączenia, jakich nie mają dorośli, na
skutek nieustannego korzystania z nowych technologii, wzmacniając połączenia nerwowe
związane z obsługą nowoczesnego sprzętu”344, w związku z tym, pokolenie iGen należy
traktować w zupełnie inny sposób, aniżeli poprzednie pokolenia, w tym w szczególności, jeśli
chodzi o aspekt edukacyjny.

https://www.nytimes.com/2018/08/02/education/learning/generationz-igen-students-colleges.html (dostęp:
22.09.2019r.).
343
K. Lewandowski, Nowy wymiar piśmienności i wizualnej generacji Digital Natives. Wyzwania edukacyjne
[w:] J. Bednarek (red.). Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni świata wirtualnego, Difin, Warszawa 2014,
s. 180.
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Tabela 1. Podział generacji: Digital Natives i Digital Immigrants kształtowanych pod
wpływem nowych technologii
Rok345
Typ pokolenia
Generacja
2013-…
2001-2012
1995-2000
1982-1994
1964-1981

1946-1963
1901-1945
Do 1900

iGen

Pokolenie Z
Pokolenie XD
Pokolenie Y
Pokolenie X

Generacja Digital Natives/
Cyfrowych tubylców

Baby Boomers
Matures

Generacja Digital Immigrants/
Cyfrowych imigrantów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: K. Lewandowski, Nowy wymiar piśmienności wizualnej generacji
Digital Natives. Wyzwania edukacyjne, [w:] J. Bednarek (red.), Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni świata
wirtualnego, Difin, Warszawa 2014, s. 180.

Z tabeli wyraźnie wynika, iż generacja digital natives, zwana inaczej cyfrowymi
tubylcami, to osoby urodzone po 1982 roku. Widać także, jak następowała ewolucja kolejnych
pokoleń od cyfrowych imigrantów, aż do cyfrowych tubylców, „identyfikowanych według
stopnia i zakresu wpływu nowych technologii na sposób życia i myślenia”346.
Chociaż uczniowie iGen nazywani są „cyfrowymi tubylcami”, nadal trzeba ich uczyć,
jak używać urządzeń i aplikacji do celów edukacyjnych. Zdefiniowanie dużej części populacji
jest zawsze zadaniem trudnym. Jednak według Jean M. Twenge347, pokolenie iGen ujawnia
pewne wzorce psychologiczne, społeczne i kulturowe wspólne dla wszystkich jej członków.
Chociażby dlatego, że jego przedstawiciele dorastali w zamożnych latach 90. XX w.,
a następnie w 2008r. obserwowali, jak członkowie ich rodzin tracą pracę, dom i majątek
podczas recesji. Właśnie z tego powodu iGen tak bardzo koncentruje się na sprawach
finansowych i karierze, aby zdobyć umiejętności i doświadczenie, które doprowadzą ich do
sukcesu zawodowego i ekonomicznego, a zarazem uchronią przed problemami finansowymi.
Ukształtował ich także rosnący na sile terroryzm. W związku z czym bardzo ważne jest dla nich
szeroko pojęte bezpieczeństwo. W porównaniu do poprzednich pokoleń, prezentują postawę
bardziej otwartą i światłą, gdzie dobro ogółu jest ważniejsze, niż interesy jednostki
i pojedynczych państw, stąd bardzo często biorą udział w różnego rodzaju manifestacjach
wyrażając swe poglądy.
Jak widać pokolenie iGen prezentuje zupełnie inne wartości niż ich poprzednicy. Różnice
te są zauważalne na niemal każdej płaszczyźnie, w tym także, jeśli chodzi o edukację.
Ich preferencje edukacyjne różnią są znacznie od prezentowanych przez starsze pokolenia, są
oni bowiem bardziej ostrożni, jeśli chodzi o nauczycieli, ponieważ obawiają się niepowodzeń.
Nie lubią się także uczyć i pracować grupowo ale zdecydowanie faworyzują filmy wideo nad
treści statyczne. Pomimo ich cyfrowej obsesji, badania C. Seemillera348 pokazują, że pokolenie

Ramy czasowe zostały podane jedynie orientacyjnie w celu ogólnego zarysowania problematyki. Według
różnych źródeł daty te się różnią, jednak obejmują podobny czasookres.
346
Tamże, s. 183.
347
https://www.nytimes.com/2018/08/02/education/learning/generationz-igen-students-colleges.html (dostęp:
22.09.2019r.)
348
Zob. więcej: https://thegenzhub.com/ (dostęp: 22.09.2019r.)
345

157

NOWE KONTEKSTY W NAUCE XXI WIEKU

to preferuje wizualną, bezpośrednią komunikację nad tekst pisany, mimo, że nie zawsze są
dobrzy w kontaktach społecznych na żywo, bowiem brakuje im obycia z drugim człowiekiem.
Zdaniem Jean M. Twenge, młodzież pokolenia iGen, jest także bardziej narcystyczna niż
ich poprzednicy. W konsekwencji uczniowie nie doceniają wiedzy instruktorskiej (i innych
tradycyjnych ekspertów), a czasami nawet uważają, że wiedzą tyle samo, co ich nauczyciele
i pokładają tyle samo zaufania u swoich rówieśników, co swym profesorom349. Cechuje ich
także wielozadaniowość - nie tylko podczas nauki, ale także przez cały czas zajęć
szkolnych i poza szkołą. Chociaż uważają, że są biegli w wielozadaniowości i mogą zwracać
uwagę na lekcje, przeglądając jednocześnie swoje urządzenia elektroniczne, w rzeczywistości
jest inaczej. Uczniowie iGen mają ograniczone możliwości uważnego zwracania uwagi na
więcej niż jeden kanał informacji na raz. Powoduje to, że trudno im się szybko przełączyć
z jednego źródła informacji do innego, co skutkuje tym, że zdolność skupienia uwagi na jednej
czynności jest mniejsza niż w poprzednich pokoleniach. Chętnie eksperymentują i są
przekonani, że próby i błędy mogą złamać kod lepiej niż czytanie instrukcji lub postępowanie
zgodnie z instrukcjami. Zanim przystąpią do jakiejkolwiek pracy zwracają się o pomoc do
Internetu. Biblioteka to ostateczność. Umysły pokolenia iGen pracują szybko, ale nie zawsze
tak dokładnie i głęboko jak powinny. W porównaniu do poprzednich pokoleń są także bardziej
pesymistyczni i mniej pewni siebie – uczniowie mają bowiem więcej niż inne pokolenia chęci
do ciężkiej pracy i nie walczą za wszelką cenę z nauczycielami o oceny. Z drugiej strony,
wahają się czy zabrać głos na zajęciach i zadawać pytania, ponieważ boją się, że powiedzą coś
nie tak, ponieważ nie są pewni swoich poglądów.
Tygodniowo przeznaczają na odrabianie lekcji o dwie godziny mniej niż uczniowie na
początku lat 90. XX w., ale przy tym znacznie rzadziej sięgają też po czasopisma i gazety (,,nie
mają do nich cierpliwości”). Niskie oczytanie nie wpływa korzystnie na umiejętność czytania
ze zrozumieniem czy pisania wypracowań (problemy ze skupieniem uwagi)350.
Biorąc pod uwagę powyższe przykłady, nauczyciele muszą wykorzystać mocne strony
pokolenia iGen, zważając jednocześnie na ich słabości i zmodyfikować dotychczas stosowane
metody nauczania, aby zaspokoić potrzeby pokolenia cyfrowego. Tylko tą drogą uda się
stworzyć środowisko, w którym iGen wykorzysta to, kim są.
Nowe wymagania wobec nauczycieli – wyzwania w kontekście nowych sposobów
i dobrych praktyk nauczania
Uwzględniając przytoczone cechy, nie ma wątpliwości, że nowe pokolenie uczniów jest coraz
bardziej wymagające wobec nauczycieli. Nie chodzi tylko i wyłącznie o wymagania
definiowane przez pryzmat zasobu wiedzy, który posiada nauczyciel. Współcześni uczniowie
wymagają od nauczycieli kompetencji przejawiających się w zdolności łączenia tradycyjnej
edukacji z pragmatyzmem wynikającym z potrzeb cywilizacyjnych. Ważna dla nich jest
umiejętność szybkiego przetworzenia wiedzy zgodnie z potrzebami nieustannie zmieniającej
się rzeczywistości. Nauczyciele, którzy chcą sprostać temu wymaganiu, muszą mieć

Zob. więcej: J. M. Twenge, iGen. Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardzie
tolerancyjne, mniej szczęśliwe – i zupełnie nieprzygotowane do dorosłości (i co to oznacza dla nas wszystkich),
Smak Słowa, Sopot 2019.
350
J. M. Twenge, op. cit., s. 73-76.
349
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świadomość zmiany i jednocześnie właściwą postawę wobec własnego buntu i oporu, jaki rodzi
się w konfrontacji z tradycyjnym modelem nauczania351.
Nauczyciele mogą przyciągnąć uwagę iGeneration i pomóc im się rozwijać, integrując
technologię z nauczaniem w sposób, który koncentruje się na umiejętnościach, które są dla tego
pokolenia w szczególności ważne. Dlatego też powinni oni znaleźć naturalne przejście
pomiędzy nauczaniem przyszłych pokoleń, które będą zgodne z ich przekonaniami i rodzajami
narzędzi cyfrowych, które określają przyszłe uczenie się. Dużym wyzwaniem dla samych
nauczycieli są nie tylko ich kompetencje (bowiem mogą im pomóc specjalistyczne szkolenia),
ale także słabe wyposażenie klas w nowe technologie, które byłyby przydatne podczas lekcji.
W celu zwiększenia pewności siebie uczniów z pokolenia iGen, muszą dodawać im więcej
otuchy i wzbudzić ich większe zaufanie. Powinni ich także nauczyć w jaki sposób i z jakich
źródeł korzystać oraz jak dokonać oceny rzetelności uzyskanych materiałów.
Nauczyciele muszą sobie uświadomić, iż bardzo wiele zależy od nich samych i ich
podejścia do kwestii nauczania tak zaawansowanego technologicznie pokolenia. W celu
osiągnięcia pożądanych efektów powinni wykorzystywać nowe aktywne metody, aby przerwać
rutynę i negatywne nastawienie swych wychowanków, w tym m.in.:
• Gamifikację, która polega na wykorzystaniu mechanizmów znanych z gier w celu
ulepszenia aspektów życia innych niż gry poprzez zwiększenie uczestnictwa, zaangażowania
czy lojalności. Grywalizacja znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, jednak nigdzie indziej
nie jest ona tak istotna jak w edukacji. Jednym z przykładów może być jej wykorzystanie
w ocenianiu, gdzie tradycyjne oceny zamienianie są na punkty. Punkty te co jakiś czas są
sumowane a następnie tworzony jest ranking. Ostateczna ocena z danego przedmiotu jest
określana przez liczbę punktów, które uczniowie zgromadzili na końcu roku szkolnego, innymi
słowy, od tego, ile osiągnęli zależy ich ocena352. Ze względu na pozalekcyjne zainteresowania
obecnego pokolenia, którymi są gry, metoda ta jest niezwykle przyszłościowa, bowiem
ocenianie jest sformułowane w zrozumiały dla iGen sposób. Innym przykładem jest
nagradzanie uczniów odznakami. Metoda, być można znana z niższych szczebli edukacji,
jednak w przypadku pokolenia iGen, ważnym jest aby przypisać do nich konkretną wartość lub
punkty bonusowe czy poziomy umiejętności, co pozwala zmienić miejsce w ogólnym rankingu
klasowym. Powyższe przykłady są w głównej mierze oparte o rywalizację jednostkową.
Wdrożenie ogólnoklasowego systemu nagród, może zachęcić uczniów do wspólnego
wysiłku, by osiągnąć konkretny rezultat w zespole. Przykładowo, jeśli 80% klasy zaliczy
dany egzamin czy sprawdzian, to w nagrodę wszyscy jej członkowie dostaną punkty
bonusowe. W ten sposób uczniowie popracują nad wspólnym opanowaniem materiału, zamiast
konkurować, a uczniowie o najwyższych osiągnięciach będą mieli szansę by pomóc słabszym
osobom. Przytoczone przykłady stanowią zaledwie namiastkę nieograniczonych możliwości.
Jednak należy przyznać, iż dla pokolenia pochłoniętego technologiami i powiązanymi z nimi
grami, takie formy oceny bardziej motywują ich przedstawicieli do nauki materiału. W końcu
każdy chce zobaczyć swoje imię i nazwisko na tablicy wyników jak najwyżej.
• Flipowanie, rysowanie, myślenie wizualne, piktogramy i symbole. Powszechnie
przyjmuje się, że ludzie lepiej pamiętają obrazy niż słowa. W odniesieniu do pokolenia iGen
351

https://a-z.edu.pl/szkolenia-dla-rad-pedagogicznych/hity-a-z/uczen-generacji-czyli-efektywnie-uczyc-cyfro
wego-czlowieka/ (dostęp: 20.09.2019r.)
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https://tophat.com/blog/gamification-education-class/ (dostęp: 24.09.2019r.)
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ten aspekt jest niezwykle ważny, gdyż wszyscy jego przedstawiciele od dzieciństwa wychowali
się na obrazkach, grafikach czy emotikonach powiązanych z aplikacjami i technologiami, przez
co w ten sposób, niekiedy upraszczając, ale wyrażają siebie. Niestety, w edukacji wciąż unika
się myślenia wzrokowego, a nawet łączenia słów i obrazów w celu ułatwienia nauki. Dzieje się
tak być może z powodu presji nauczania na ustandaryzowane oceny lub preferencji dla
myślenia liniowego, które dobrze komponuje się z tradycyjnym szkolnictwem353. Większość
ludzi uważa, iż mapowanie myśli wykracza poza granice typowego dnia w szkole - jest to po
prostu kolejne rozpraszające narzędzie epoki Internetu, ale w rzeczywistości myślenie wizualne
poprzez mapowanie myśli istnieje od tysięcy lat (według historyków pierwszym
udokumentowanym użytkownikiem mapowania myśli był bowiem Porphyry z Tyros)354.
To sposób na tworzenie połączeń i tworzenie większej liczby pomysłów niż standardowa lista.
Mapa myśli otwiera drzwi do zaangażowania uczniów, zachęcając ich do łączenia koncepcji
bez obawy, że się mylą.
• Aplikacje wykorzystywane w nauczaniu w odniesieniu do pokolenia iGen stanowią
ogromny potencjał. W przeciwieństwie do dzieciństwa poprzednich pokoleń, które było
wypełnione kopaniem dziur na podwórku, zabawą w chowanego, polowaniem na owady
i tarzaniem się po trawie, uczniowie iGen prowadzą głównie życie w domu. Ich kontakt ze
światem zewnętrznym oparty jest głównie o różnego rodzaju aplikacje, dlaczego więc nie
wykorzystać tego potencjału z korzyścią dla ich umysłów? Aplikacje takie angażują ich
multimedialne umiejętności, co stanowi dla nich dodatkowy motywator. To z kolei
w połączeniu z powszechnością nowych technologii oraz aplikacji i ich stosunkowo niską ceną
(niektóre z nich są nawet bezpłatne), powoduje, że nadszedł czas, aby wszyscy nauczyciele
rozważyli tę możliwość jako sposób na dotarcie do dzisiejszego ucznia. W USA ta metoda jest
już bardzo rozpowszechniona i popularna. W Polsce niestety nie jest to jeszcze często
wykorzystywane narzędzie edukacyjne.
• Projekty edukacyjne tworzone w środowisku wirtualnym, a także blogi, strony
internetowe, fora dyskusyjne, konferencje internetowe itp. Wspomniane narzędzia są
doskonałym polem do wymiany doświadczeń i wiedzy. Mogą one być inicjowane przez
nauczycieli jak i samych uczniów. W związku z rosnącym kryzysem czytelnictwa wśród
przedstawicieli iGeneration, doskonałą formą zmotywowania ich do czytania jest zapewnienie
im możliwości do podzielenia się swoimi poglądami i myślami z innymi uczniami. Taką formą
mogą być klasowe blogi355, gdzie uczniowie innych klas mogą czytać i komentować
pojawiające się posty, czy to z życia klasy, czy dotyczące faktów naukowych. Uczniowie
piszący bloga są z reguły motywowani tym, że piszą dla kogoś oraz pozytywną informacją
zwrotną. Jest to więc dla nich świetna okazja do wykazania się i poprawienia swoich zdolności
językowych.
Ważnym elementem kształcenia pokolenia iGen są także e-podręczniki. Można w nich
znaleźć filmiki, interaktywne obrazki i wbudowane testy – co jest doskonałą metodą dotarcia
do pokolenia które ma tak małe doświadczenie w czytaniu książek czy nawet prasy. Dlaczego
e-podręczniki są lepsze niż tradycyjna książka? Pokolenie Internetu nie wierzy książkom,
https://knowwithoutborders.org/visual-thinking-and-student-learning/ (dostęp: 28.09.2019r.)
Tamże.
355
Zob. więcej: W.M. Ferriter, A. Garry, Teaching the iGeneration: 5 easy ways to introduce essential skills with
web 2.0 tools, Solution Tree Press, Bloomington 2015, s. 168-169.
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ponieważ są przestarzałe. Tradycyjne podręczniki są zbyt rzadko uaktualniane. Na przykład,
podręczniki do liceów uaktualnia się co 10 lat (jeśli w ogóle). W wielu dziedzinach taki okres
czasu wystarczy, żeby zmienił się cały ich obraz. Takie podejście odsyła pokolenie iGen do
Internetu – gdzie nie muszą czytać długich fragmentów tekstu, a i wiedza jest nierzadko
aktualniejsza. Z kolei e-podręczniki można uaktualniać częściej, bez generowania dużych
kosztów dla wydawcy356.
Podsumowując wcześniejsze rozważania, warto zajrzeć do ciekawego badania online
przeprowadzonego przez Adobe pt. ,,Gen Z in the Classroom: Creating the Future”357, którego
przedmiotem było poznanie opinii uczniów i nauczycieli na temat uczenia się, kreatywności
i przyszłości zatrudnienia w kontekście transformacji cyfrowej. Badanie zostało
przeprowadzone wśród uczniów w wieku od 11 do 17 lat, urodzonych po 2000 roku,
pochodzących z takich krajów jak: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia i Niemcy
oraz ich nauczycieli. Łącznie przebadano ponad 2500 uczniów pokolenia Gen Z i ponad 1000
ich nauczycieli. Wyniki pokazują, że ponad 90% nauczycieli uważa, że ich uczniowie będą
kiedyś wykonywać zawody, które teraz nie istnieją. Co ciekawe, we wszystkich badanych
krajach uczniowie wskazali zajęcia z informatyki jako najlepiej przygotowujące do przyszłości.
Uczniowie tegoż pokolenia uważają technologię i kreatywność jako ważny aspekt ich
tożsamości, sama zaś technologia dostarcza dużo narzędzi do wspierania ich kreatywności.
Interesujące wnioski uzyskano także w obszarze metod i środków kształcenia. Zarówno
nauczyciele jak i uczniowie zgadzają się, że najlepszy sposób uczenia się polega na „robieniu
i tworzeniu”. Tradycyjne metody nauczania, są uznawane zarówno przez uczniów,
jak i nauczycieli za mało skuteczne. Za efektywniejsze uznaje się oglądanie, samodzielne
poszukiwanie informacji oraz pracę w grupie. Istnieją także pewne rozbieżności lokalne, i tak
np. w USA nauczyciele skłaniają się ku tezie, że pokolenie to jest bardziej przygotowane do
przyszłego życia, podczas gdy nauczyciele z Wielkiej Brytanii uważają, że trzeba rozwinąć
programy nauczania, aby lepiej przygotować ich przedstawicieli na przyszłość358.
Niestety polski model oświaty, preferujący niezmienne od lat metody przyswajania
wiedzy jest w istocie dysfunkcjonalny, nie kształci bowiem w odpowiednim stopniu
umiejętności intelektualnych. Dlatego też, poszukiwanie alternatywnych form kształcenia
wynika z krytyki dzisiejszej szkoły, ponieważ jest ona postrzegana w różnych środowiskach
jako oderwana od życia i skostniała w swojej strukturze lekcyjnej359.
Podsumowanie
Pokolenie iGen jest niezwykle ciekawą grupą społeczną wartą kontynuowania obserwacji pod
kątem dalszej implementacji nowych technologii w ich życiu. Ich zgoła inne upodobania
i cechy, są dla nich zarazem przekleństwem, jak i błogosławieństwem stanowiącym o ich ,,być,
albo nie być” we współczesnym świecie. Ludzie ci przejawiają większą koncentrację na
wartościach zewnętrznych (konkretny rezultat) a mniejszą na wartościach wewnętrznych
(przyjemność z wykonywania jakiejś czynności). Ponadto są praktyczni, poważni
356

J. M. Twenge, op. cit., s. 345-346.
W literaturze polskiej termin iGen/pokolenie Z często stosuje się zamiennie.
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http://grzegorzmazurek.pl/80/ (dostęp: 21.09.2019r.); Zob. więcej: http://www.adobeeducate.com/genz
(dostęp: 21.09.2019r.)
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Por. T. Bauman, Dydaktyczny i społeczny status uczenia się [w:] Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie,
T. Bauman (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005, s. 10-23.
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i zaniepokojeni (swoją przyszłością). Bardzie koncentrują się na ocenie z egzaminu, niż na
przyjemności z nauki, a na studia idą po to by dostać lepszą pracę i lepiej zarabiać, a nie po to,
aby podwyższyć zdolności intelektualne360. Jak widać, aspekt ekonomiczno-finansowy życia
jest dla nich niezwykle ważnym elementem ludzkiej egzystencji.
Osiągnięcie sukcesu edukacyjnego, a w konsekwencji ekonomicznego, ułatwia im fakt,
iż mają o wiele większy dostęp do informacji niż pokolenia przed nimi. Zanim osiągnęli kolejne
szczeble edukacyjne, są już dobrze zaznajomieni z bieżącymi wydarzeniami, popularną kulturą
muzyczną i światowymi trendami. Doskonale zdają sobie sprawę z otaczającego ich świata
i już w szkole zaczynają zastanawiać się, gdzie będzie ich miejsce. W USA widać już
doskonale, w jakim stopniu generacja ta wprowadza zmiany w sposobie uczenia się, są bowiem
siłą napędową innowacji w zakresie nowych narzędzi edukacyjnych, stylów nauczania
i nieograniczonego dostępu do zasobów. Udowadniają, że szkoła zmierza w kierunku bardziej
zorientowanego na ucznia środowiska, w którym to sami uczniowie stają się dyrektorami ich
własnej przyszłości.
W krajach zachodnich proces ten toczy się już od kilku lat. Spowodowane jest to faktem,
iż szeroko pojęte technologie są tam o wiele bardziej rozwinięte, jak również lepsza jest ich
dostępność dla każdego obywatela. W Polsce dopiero od kilku lat obserwuje się znaczącą
implementację nowinek technologicznych w życiu polskiej rodziny, być może właśnie stąd
wynika słabe przygotowanie polskiego szkolnictwa na udział członków iGen w zajęciach
szkolnych, co do których w dalszym stosuje się tradycyjne metody nauczania. Przepaść tę
próbują nadrobić sami rodzice instalując swym pociechom różnego rodzaju programy
edukacyjne na tabletach i smartfonach. Jest to jednak kwestia dość kontrowersyjna, gdyż takie
narzędzia są najczęściej formą uciszenia dziecka, stanowiąc jednocześnie chwilę rodzica dla
siebie. Rodzic czy opiekun powinien także ocenić wartość edukacyjną takich programów oraz
zwrócić uwagę na fakt niekontrolowanego wyręczania dzieci i młodzieży w procesie
edukacyjnym, co w konsekwencji może skutkować ograniczaniem ich możliwości
rozwojowych. Trudno bowiem określić, gdzie kończy się samodzielne myślenie, a zaczyna
sztuczna inteligencja urządzeń, jak również trudno określić, czy i w jakim stopniu dzieci będą
kontrolowały pomoc, jakiej udzielają im te urządzenia. Może się bowiem okazać,
że korzystanie ze smartfonów i tabletów jest tak wygodne i okazuje się tak bardzo przyśpieszać
naukę, że dzieci nie będą chciały samodzielnie myśleć. W ten sposób będą dorastały
w przekonaniu, że wysiłek wkładany w zdobywanie wiedzy jest całkowicie zbyteczny, bo we
współczesnym świecie wszystko mogą za nie rozwiązać maszyny i urządzenia. Oczywiście
nauczyciel czy rodzic jest w stanie wspomagać i czuwać nad procesem edukacji, ale nie jest
w stanie bezustannie sprawdzać poczynań uczniów, jak również nie jest w stanie wpływać na
ich stopnień zaangażowania w samodzielną naukę.
Dlatego też współczesna edukacja stoi przed wieloma wyzwaniami związanymi
z edukacją pokolenia iGen. Związane są one nie tylko z ich cechami osobowościowymi,
ale również z przystosowaniem do kształcenia nauczycieli oraz wyposażeniem szkół. Jak już
zostało wspomniane, nauczyciele powinni nadążać za zmianami związanymi z rozwojem
nowych technologii i stopniowo implementować je w swoje metody edukacyjne, jednak często
Zob. więcej: J. M. Twenge, iGen. Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardzie
tolerancyjne, mniej szczęśliwe – i zupełnie nieprzygotowane do dorosłości (i co to oznacza dla nas wszystkich),
Smak Słowa, Sopot 2019.
360

162

NOWE KONTEKSTY W NAUCE XXI WIEKU

brakuje im do tego motywacji. Brak motywacji powiązany jest z kolei z brakiem poczucia
stabilizacji zatrudnienia. Jeśli zdarzają się jednostki gotowe do samorozwoju
i unowocześnienia swojego warsztatu pracy to trafiają nierzadko na przestarzały sprzęt, który
im to uniemożliwia.
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CHALLENGES FOR EDUCATION IN THE CONTEXT OF I-GEN EDUCATION
Summary: The aim of this paper is to characterize the most important features of the i-Gen generation, as more
and more of its representatives enter the school year by year, which is a real challenge for modern education. As
compared to previous generations their different characteristics and, above all, different needs and skills determine
the need for changes in traditional teaching methods. The author also proposed methods that teachers can use to
increase i-Generation's involvement in learning. Contemporary education faces many challenges related to the
education of this generation. They are related not only to their personality traits, but also to their adaptation to
teacher education and to the equipment of schools. Unfortunately, according to the analyses, much remains to be
done in this respect. When conducting research, the method of literature research and analysis of existing data
were used.
Keywords: Education, teacher, generation i-gen.
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