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WSTĘP
Zmieniające się otoczenie społeczno – gospodarcze, także w kontekście nowych wyzwań
epidemicznych związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2, determinuje konieczność poszukiwania
współczesnych dróg efektywnego zarządzania. Badania nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi
wspomnianej sfery w wymiarze jednostkowym i narodowym podjęte w niniejszej monografii, to
interdyscyplinarne studium opracowanych wyników prac badawczych w różnych instytucjach
szkolnictwa wyższego i nauki.
W opracowaniu pojawiają się różne perspektywy i interpretacje autorów, którzy reprezentują liczne
środowisko akademickie z całej Polski. Publikację cechuje różnorodność podjętych tematów
i stosowanych metod badawczych. Prowadzony dyskurs w tym obszarze uwzględnia również
wieloaspektowość znaczeniową jaką generuje badanie obszaru zarządzania. Obejmuje zarówno ujęcie
problemu w aspekcie negatywnym, jako podejmowanie działań mających na celu ochronę przed
negatywnymi oddziaływaniami i ich skutkami w sferze zarządzania, ale i pozytywne, akcentujące
wymiar kształtowania postawy stabilności, utrwalenia i rozwoju posiadanych zasobów. Występująca
dwoistość prowadzonej argumentacji znalazła wydźwięk także w niniejszej publikacji.
W opublikowanych pracach 10 autorów, podjęło się wyzwania udzielenia odpowiedzi na pytania
dotyczące zarządzania (jego metod i zapewnienia skuteczności), kształt regulacji prawnych i rozwiązań
organizacyjnych, także w kontekście trwającej pandemii wirusa SARS – CoV-2.
Autorzy poddali analizie szerokie spektrum materii obejmującej zagadnienia prawne, społeczne,
polityczne, organizacyjne, a nawet psychologiczne. Zwrócili uwagę na aspekty związane rozwojem
przedsiębiorczości sensu largo. Uwypuklono tak zalety zróżnicowania obszarów działań
aktywizujących (marketing, rozwój osobisty i społeczny), jak i niebezpieczeństwa związane z rozwojem
konsumpcjonizmu. Kwestie te wydają się wyjątkowo istotne, nie tylko z perspektywy krajowej,
ale i światowej.
Należy podkreślić, że w niniejszej monografii poruszono jedynie niektóre istotne kwestie
z tytułowego zagadnienia, które niewątpliwie stało się płaszczyzną do dalszej, cennej wymiany
poglądów pomiędzy autorami i gronem osób zainteresowanych podejmowaną problematyką.
Podziękowania należy skierować także do recenzentów za uwagi merytoryczne, które przyczyniły się
do opracowania niniejszej publikacji w ostatecznym kształcie. Wypada wyrazić nadzieję na życzliwe
przyjęcie publikacji przez czytelników, którym bliskie są podejmowane w monografii kwestie.
Dr Marzena Świstak
Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
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Łukasz Antos1
LEASING ŚRODKÓW TRWAŁYCH
ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
Streszczenie: Niniejszy artykuł poświęcony został leasingowi środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych. Leasing pozwala przedsiębiorcy na posiadanie niezbędnych środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca podejmujący decyzję o
skorzystaniu z tej formy finansowania majątku jednostki musi rozważyć dostępne warianty tej formy oraz jej plusy
i minusy. Najpopularniejsze warianty leasingu to leasing operacyjny i finansowy. Leasing operacyjny dotyczy
umowy, po zakończeniu której leasingobiorca ma możliwość dokonania wykupienia przedmiotu leasingu za
ustaloną kwotę. Cechą charakterystyczną w tym wariancie leasingu jest możliwość jego wypowiedzenia jak
również jest to wariant związany z wielokrotną dzierżawą lub najmem jednego przedmiotu. Elementem
charakterystycznym tego leasingu jest to iż to leasingodawca odpowiada za koszty utrzymania przedmiotu
transakcji w tym: napraw, ubezpieczenia. Dokonując wyboru leasingu finansowego zwanego leasingiem
kapitałowym należy liczyć się z zawarciem umowy bez możliwości jej wypowiedzenia. Cechą charakterystyczną
leasingu finansowego jest to iż po wpłaceniu ostatniej raty umowy leasingobiorca automatycznie zostajemy
właścicielem przedmiotu leasingowego. Zastosowanie leasingu finansowego ma miejsce głównie przy
finansowaniu inwestycji czyli m.in. zakupu maszyn, instalacji, wyposażenia biura itp. Dokonując wyboru formy
finansowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych poprzez zastosowanie leasingu należy
zapoznać się z rodzajami leasingu ich ograniczeniami a w szczególności prześledzić zalety i wady jakie są
związane z zastosowaniem leasingu.
Słowa kluczowe: Leasing operacyjny, finansowy, umowa leasingu.

Wprowadzenie
Jednym z sposobów finansowania majątku jednostki jest zastosowanie leasingu. Dokonując
wyboru tej formy finansowania środków trwałych i wartości niematerialnych należy zapoznać
się z rodzajami leasingu, ich obowiązkami, wadami i zaletami. Celem niniejszego artykułu jest
przedstawienie leasingu jako jednej z form pozwalającej jednostce na dysponowanie
niezbędnym majątkiem do prowadzenia działalności gospodarczej wraz z wskazaniem dwóch
najpopularniejszych form leasingu: operacyjnego i finansowego, ich plusów i minusów z
wskazaniem obowiązków stron leasingu.
Leasing
Leasing definiowany jest zarówno pod względem aspektów prawnych, ekonomicznych,
rachunkowych czy podatkowych i ekonomicznych. Obecnie leasing stanowi szybką i tanią
formę finansowania prowadzonej działalności, w śród której głównie możemy wskazać na
leasing: operacyjny i finansowy. Leasing operacyjny występuje wówczas, gdy zawarte umowy
zbliżone są w znaczny sposób do umów najmu lud dzierżawy. Natomiast umowy leasingu
operacyjnego odróżnia od umów najmu lub dzierżawy jej kredytowy charakter. Leasingodawca
nabywa lub wytwarza określony środek trwały najczęściej znacznej wartości na zamówienie
leasingobiorcy. Umowy tego typu leasingu zawierane są z zasady na okres do lat trzech2.
Cechą charakterystyczną leasingu finansowego jest czas trwania umowy który zbliżony jest
do normalnego okresu zużycia dobra będącego przedmiotem tej umowy. W związku z cym
czas trwania umowy leasingu finansowego wacha się od 1 roku do 5 lat. W leasingu
1
2

Dr, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa i Nauk Społecznych.
M. Snopczyński, Opodatkowanie leasingu, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2000, s. 5.
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finansowym koszty związane z eksploatacją i ubezpieczeniem przedmiotu umowy ponosi
leasingobiorca, ponieważ to on jest bliższy posiadania faktycznego władztwa dysponowania
rzeczą3. Podstawowe różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym przedstawiono
w tabeli 1.
Tabela 1 Leasing operacyjny a finansowy – podstawowe różnice
Różnica
Leasing operacyjny
Strona
odpisów amortyzacyjnych od
dokonująca
przedmiotu umowy dokonuje
amortyzacji
firma leasingowa. Z kolei
pierwsza wpłata, raty
miesięczne, wykup i wydatki
związane z użytkowaniem
przedmiotu leasingu są
kosztem uzyskania
przychodu leasingobiorcy.

Leasing finansowy
przedmiot jest amortyzowany przez korzystającego
(leasingobiorcę). Kosztem uzyskania przychodu
dla korzystającego są tylko odsetki od każdej raty
leasingowej.

Cel umowy
leasingu

W leasingu operacyjnym
możesz:
1.
tylko używać środka
trwałego przez czas leasingu,
2.
używać go w trakcie
trwania umowy oraz
wykupić po jej zakończeniu
za wartość wykupu.

W leasingu finansowym celem umowy jest
używanie i zakup środka trwałego. Ponieważ w
umowie tej nie ma wartości wykupu stajesz się
właścicielem przedmiotu leasingu po zapłacie
ostatniej raty. Dlatego też patrząc na sumę
inwestycji leasing finansowy jest nieco tańszy od
leasingu operacyjnego, bo wykup to cześć kapitału,
która do samego końca generuje odsetki. W
praktyce leasingodawcy pobierają opłatę za
przeniesienie własności na korzystającego – waha
się od 100 zł netto do 1% ceny przedmiotu leasingu.

Kto jest
właścicielem
środka
trwałego

przedmiot leasingu jest przedmiot leasingu zalicza się do środków trwałych
środkiem trwałym firmy korzystającego (leasingobiorcy).
leasingowej (finansującego)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Baran, K. Biernacki, A. Kowalska, A. Kowalski, Leasing Kredyt
Faktoring jako formy finansowania przedsiębiorstw- Analiza porównawcza i korzyści dla przedsiębiorcy,
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, s. 19-25; M. Turzyński Rachunkowość leasingu na tle regulacji prawa
cywilnego i podatkowego, Wydawnictwa Profesjonalne, Ostrołęka 2004, s. 66.

Umowa leasingowa jest bardziej skomplikowana niż umowa kredytowa. Przez umowę
leasingu należy rozumieć zobowiązanie finansującego w zakresie działalności swego
przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej
umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do użytkowania albo używania i pobierania pożytków
przez czas zawarty w umowie. Korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w
uzgodnionych ratach wynagrodzenie w formie pieniężnej4. Umowa leasingu, początkowo
funkcjonowała jako umowa nienazwana, z czasem doczekała się regulacji w Kodeksie
cywilnym, stając się umową nazwaną określoną w art. 709 k.c.

3

B. Baran, K. Biernacki, A. Kowalska, A. Kowalski, Leasing Kredyt Faktoring jako formy finansowania
przedsiębiorstw- Analiza porównawcza i korzyści dla przedsiębiorcy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, s. 23.
4
Z. Biskupski, Leasing w praktyce, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2014, s. 33.
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Umowa ta należy do kategorii umów o korzystanie z rzeczy. Umowa leasingu jest5:
➢ jednostronnie profesjonalna,
➢ konsensualna,
➢ odpłatna,
➢ wzajemna,
➢ zawierana zawsze w formie pisemnej (pod rygorem nieważności).
W umowach leasingowych zostają wyróżnione dwie strony leasingu6:
➢ Finansujący będący podmiotem prowadzącym przedsiębiorstwo, który nabywa rzecz od
zbywcy, a następnie daje ją w odpłatne użytkowanie leasingobiorcy na określony czas
i na określonych warunkach.
➢ Korzystający jest to osoba korzystająca z przedmiotu leasingu na warunkach
określonych w umowie może to być zarówno przedsiębiorca jak i osoba fizyczna.
Korzystającym może być więc każdy podmiot prawa osoba fizyczna, prawna, jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale mająca zdolność prawną.
Umowa leasingowa powinna zawierać następujące elementy, które wyznaczają istotę
umowy7:
➢ zobowiązanie się finansującego do nabycia określonej rzeczy od oznaczonej osoby, na
warunkach określonych w umowie leasingu,
➢ obowiązek finansującego do oddania rzeczy korzystającemu na czas oznaczony,
➢ zobowiązanie się korzystającego do zapłacenia finansującemu wynagrodzenia w
ustalonych ratach
Przedstawione powyżej trzy elementy konstrukcyjne umowę leasingu kształtują również
następujące prawa i obowiązki przedstawione w tabeli 2.
Tabela 2 Prawa i obowiązki stron umowy leasingu
Obowiązki finansującego
- nabycie rzeczy określonej w umowie i na
określonych warunkach,
- wydanie rzeczy korzystającemu do używania
(albo do używania i pobierania pożytków) w
stanie jak w chwili wydania finansującemu
rzeczy przez zbywcę,
- wydanie odpisu umowy ze zbywcą i innych
dokumentów,
- niezwłoczne powiadomienie korzystającego o
zbyciu rzeczy.

Obowiązki korzystającego
- utrzymanie rzeczy w należytym stanie
(konserwowanie,
- niepogarszanie stanu rzeczy, prawidłowe
używanie),
- terminowa płatność rat wynagrodzenia,
zawiadomienie finansującego o konieczności
naprawy,
- umożliwianie finansującemu sprawdzania
stanu rzeczy,
- używanie i pobieranie pożytków tak jak
wskazuje umowa leasingu (albo przynajmniej
zgodnie z przeznaczeniem rzeczy),
- niedokonywanie zmian bez wiedzy
finansującego (chyba, że zmiany wynikają z
przeznaczenia rzeczy),
- nieoddawanie rzeczy osobie trzeciej bez
wiedzy finansującego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 2021 r. poz.
1509, art. 709.
5

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 2021 r. poz. 1509, art. 709.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 2021 r. poz. 1509, art. 709.
7
Ibidem…. Art. 709.
6
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Na podstawie przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym, finansujący powinien
powstrzymywać się od zachowań, które utrudniałyby lub uniemożliwiały korzystającemu
wykonywanie jego prawa. Leasingodawca powinien ponadto niezwłocznie powiadomić
korzystającego o zbyciu rzeczy, jeśli do tego dojdzie8.
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LEASING OF FIXED AND INTANGIBLE ASSETS
Summary: This article is devoted to the leasing of fixed assets and intangible assets. Leasing allows an
entrepreneur to have the necessary fixed assets and intangible assets to conduct business activity. The
entrepreneur making the decision to use this form of financing the entity's assets must consider the
available variants of this form as well as its pros and cons. The most popular leasing options are
operational and financial leasing. Operating lease refers to a contract after the lessee has the option of
buying the leased item for a fixed amount. A characteristic feature of this variant of leasing is the
possibility of terminating it as well as it is a variant associated with multiple lease or rental of one item.
A characteristic element of this leasing is that the lessor is responsible for the costs of maintaining the
subject of the transaction, including: repairs, insurance. When choosing a financial lease called equity
lease, you have to count with the conclusion of the contract without the possibility of termination. A
characteristic feature of financial leasing is that after paying the last installment of the contract, the
lessee automatically becomes the owner of the leasing subject. The use of financial leasing takes place
mainly when financing investments, i.e. purchase of machines, installations, office equipment, etc.
Choosing the form of financing fixed assets and intangible assets through the use of leasing, it is
necessary to familiarize yourself with the types of leasing and their restrictions, and in particular to
examine the advantages and disadvantages associated with the use of leasing.
Keywords: Operating and financial leasing, leasing agreement.

8

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 2021 r. poz. 1509, art. 709.
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Anna Kovalska
POZYTYWNY I NEGATYWNY WPŁYW PROCESU GLOBALIZACJI
NA UNIĘ EUROPEJSKĄ
Streszczenie: Procesy globalizacji aktywnie zachodziły w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Mimo to w naukowym
środowisku trwają ostre i antagonistyczne dyskusje na temat globalizacji, procesów globalizacyjnych,
politycznych, gospodarczych, kulturowych, także konsekwencji takich procesów. Celem niniejszego artykułu jest
prezentacja wpływu procesów globalizacyjnych na Unię Europejską, analiza negatywnych i pozytywnych skutków
globalizacji. Przedstawiono pojęcie globalizacji oraz wyodrębniono czynniki napędzające ten proces.
Słowa kluczowe: globalizacja, gospodarka, polityka, kultura.

Wstęp
Proces globalizacji to najważniejsze zjawisko współczesnych czasów. Wpływa nie tylko na
gospodarki krajów, lecz także na społeczeństwo, strukturę polityczną oraz stosunki
międzynarodowe. Zgodnie z definicją Wydawnictwa Naukowego PWN globalizacja to
„tendencja w światowej ekonomii, polityce, demografii życiu społecznym i kulturze,
polegające na rozprzestrzenianiu się analogicznych zjawisk, niezależnie od kontekstu
geograficznego i stopnia gospodarczego zaawansowania danego regionu. Globalizacja
prowadzi do ujednolicania się obrazu świata jako homogenicznej całości wzajemnie
powiązanych elementów gospodarczych i wspólnej kultury typu konsumpcyjnego”9. Według
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy globalizację można określić jako postępującą
integrację gospodarczą wszystkich krajów świata, związaną z liberalizacją, a następnie jako
wzrost wielkości i różnorodności międzynarodowego handlu towarami i usługami, spadek ceny
transportu, wzrost intensywności międzynarodowego przepływu kapitału, ogromny wzrost
globalnej siły roboczej i przyspieszoną ekspansję w świecie technologii, przede wszystkim w
dziedzinie komunikacji. Bez względu na przyjętą definicję, dziś globalizacja dotyczy
praktycznie wszystkich głównych sfer życia i organizacji społeczeństwa. Globalizacja
występuje we wszystkich dziedzinach, przy czym ma zarówno negatywne, jak i pozytywne
aspekty10.
Do czynników napędzających proces globalizacji należą:
• czynniki ekonomiczne (handel światowy, światowe rynki finansowe, konkurencja),
• czynniki polityczne i prawne (prawa własności intelektualnej, redukcja barier
handlowych),
• czynniki naukowo-techniczne (industrializacja, rewolucja informacyjnokomunikacyjna, wzrost znaczenia kapitału intelektualnego),
• czynniki społeczne (konsumpcja, ujednolicenie potrzeb, edukacja i umiejętności)11.
Bez wątpienia Unia Europejska jest najwybitniejszym projektem integracji
międzynarodowej. Duża liczba państw członkowskich oraz stopniowy proces rozszerzania
Wspólnoty są najlepszym dowodem atrakcyjności i różnorodności tego rodzaju projektu.
PWN, Globalizacja, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3905881/globalizacja.html%20target=, (dostęp:
14.07.2021).
10
Council of Europe, Globalisation, https://www.coe.int/en/web/compass/globalisation, (dostęp: 12.07.2021).
11
M. Frymus, Wpływ globalizacji gospodarki światowej na międzynarodową sprawozdawczość finansową
[w:] Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 77, Uniwersytet Szczeciński 2015, s 42.
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Ta różnorodność, wraz z tworzeniem wielopłaszczyznowej struktury regionalnej, jest jednym
ze znaków rozpoznawczych Unii Europejskiej i jednym z pozytywnych skutków procesu
globalizacji, ale jednocześnie stanowi główne źródło poważnych problemów, z jakimi
to Wspólnota boryka się i będzie musiała zmierzyć się w przyszłości 12.
Część teoretyczna artykuły
Jedną z najważniejszych konsekwencji globalizacji jest gwałtowny wzrost roli Unii
Europejskiej w gospodarce światowej. W czasach współczesnych jest ona jedną z najbardziej
dynamicznych i wpływowych regionalnych grup społeczno-gospodarczych na świecie, której
rozwój wpływa na globalne rozmieszczenie sił i historyczne losy wielu narodów. Wejście do
Unii Europejskiej na początku XXI wieku w nowym etapie bezprecedensowego pogłębienia
integracji i rozszerzenia jej skali znacznie zwiększa rolę i miejsce danego państwa
w gospodarce światowej13.
Skutki procesów globalizacyjnych odczuwane są przez gospodarki poszczególnych krajów
Unii Europejskiej w postaci zarówno licznych korzyści i szans, jak i często także konkretnych
zagrożeń. Globalizacja nie jest zjawiskiem jednoznacznym. Z jednej strony może prowadzić do
wzrostu gospodarczego kraju, a z drugiej – do wzrostu ryzyka makroekonomicznego,
mierzonego zmiennością produktu krajowego brutto w długim okresie. 14 Globalizacja rozwija
wolności gospodarcze i ma podnieść poziom życia na całym świecie, nawet jeśli, w ujęciu
względnym, powiększa się przepaść między bogatymi a biednymi. Wiąże się ona z rozwojem
handlu międzynarodowego i globalną dystrybucją produkcji towarów i usług za pomocą
zmniejszania przeszkód w handlu międzynarodowym, takich jak cła, opłaty eksperckie
i kontyngenty importowe. Następuje również zmniejszenie ograniczeń w przepływie kapitału
i inwestycji. Globalizacja przyspieszyła proces outsourcingu (przenoszenie produkcji do innych
regionów) i przenoszenia przepływów finansowych za granicę. Dzięki outsourcingowi
międzynarodowe korporacje mogą intensywnie prowadzić małe i średnie przedsiębiorstwa,
po najniższych cenach i na całym świecie15.
Niewątpliwie zaletą globalizacji w Unii Europejskiej są nowe miejsca pracy. Według
danych Parlamentu Europejskiego liczba miejsc pracy bezpośrednio lub pośrednio zależnych
od eksportu z Unii Europejskiej poza Wspólnotę stale rośnie – z 21,7 miliona miejsc pracy
w 2000 r. do 36 milionów miejsc pracy w 2017 r.16 Z drugiej strony globalizacja może mieć
również negatywne konsekwencje, gdyż towarzyszy jej zwiększona konkurencja na rynku,
skutkująca obniżeniem kosztów funkcjonowania firm, co w pierwszym etapie prowadzi do
redukcji zatrudnienia17. Oprócz tego przemysł produkcyjny jest najbardziej narażony
na offshoring z powodu konkurencji ze strony krajów o niskich płacach. Według Parlamentu
Т. Базаренко, Влияние процессов глобализации, интеграции и регионализации на европейские государства
и регионы [w:] Вестник РУДН, серия Международные отношения, nr 3, Moskwa 2013, s. 22.
13
I. Вiтер, Вплив глобалізації на європейські інтеграційні процеси, https://elibrary.ivinas.gov.ua/3843/1/17Viter.pdf, (dostęp: 12.07.2021).
14
B. Pawełczyk, M. Pawłowska, Szanse dla Polski w procesie globalizacji i integracji z Unią Europejską,
Warszawa 2006, s. 4.
15
Council of Europe, op.cit.
16
Parlament Europejski, Wpływ globalizacji na zatrudnienie i na UE, https://www.europarl.europa.eu/
news/pl/headlines/economy/20190712STO56968/wplyw-globalizacji-na-zatrudnienie-i-na-ue, (dostęp: 03.08.
2021).
17
B. Pawełczyk, M. Pawłowska, op.cit., s. 4.
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Europejskiego czasach teraźniejszych offshoring zachodzi częściej w krajach Europy
Wschodniej niż w zachodnich krajach członkowskich. Kraje docelowe znajdują się w Afryce
Północnej i Azji18.
Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom globalizacji, Rada Europejska w Lizbonie
w 2000 roku stworzyła plan niezbędnych do przeprowadzenia reform gospodarczych,
tzw. Strategię Lizbońską. Celem 10-letniego planu było uczynienie z Europy najbardziej
dynamicznego i konkurencyjnego regionu gospodarczego na świecie, odważnie
konkurującego, a nawet rozwijającego się szybciej niż Stany Zjednoczone.
Strategia Lizbońska z 2000 r. koncentrowała się na czterech zagadnieniach, takich jak:
• innowacyjność (gospodarka oparta na wiedzy),
• liberalizacja (rynki telekomunikacyjne, energetyczne, transportowe i finansowe),
• przedsiębiorczość (promowanie tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstw),
• spójność społeczna (tworzenie nowej aktywnej publicznej sfery społecznej).
Ważnym elementem Strategii było również przyspieszenie procesu integracji europejskiego
rynku finansowego. Jednolity rynek finansowy oznaczać będzie zwiększoną konkurencję
między instytucjami finansowymi: bankami, giełdami, funduszami inwestycyjnymi19.
Oprócz podjęcia działań ukierunkowanych na zmniejszenie negatywnych skutków
globalizacji i zwalczania bezrobocia Unia Europejska powołała w 2006 r. Europejski Fundusz
Dostosowania do Globalizacji w celu pomocy ludziom, którzy straciły pracę z powodu zmian
w globalnych wzorcach gospodarki20.
Jednym z ważnych czynników i wskaźników globalizacji jest poziom migracji. Podobnie
jak inne czynniki produkcji praca zawsze miała kluczowe znaczenie w gospodarce. Jednak
dopiero na przełomie XX i XXI wieku ze względu na liczbę ruchów, intensywność przepływów
migracyjnych między krajami, ich dynamikę można mówić o prawdziwie globalnej skali tego
procesu. Dziś, według Międzynarodowej Organizacji Pracy, poza krajami ojczystymi pracuje
ponad 250 milionów ludzi, czyli około 4% światowej populacji. W niektórych regionach
i krajach liczba imigrantów przewyższa lokalną populację. W szczególności sytuacja ta jest
typowa dla regionu Zatoki Perskiej, gdzie po odkryciu ogromnych złóż węglowodorów
napływała zagraniczna siła robocza. W niektórych krajach, takich jak Katar, Kuwejt
i Zjednoczone Emiraty Arabskie, liczba imigrantów sięga 70-80% populacji.
Jednak w ostatnich latach, pomimo nasilenia globalizacji rynków światowych, sytuacja na
światowym rynku pracy nie odzwierciedla ogólnej tendencji wzrostu poziomu otwartości
i liberalizacji. Większość krajów rozwiniętych zaostrzyła przepisy imigracyjne i zaczęła
aktywnie ograniczać napływ taniej siły roboczej z zagranicy. Wynika to z faktu, że liczba
imigrantów w większości tych krajów osiągnęła poziom krytyczny i zaczyna stwarzać im
poważne problemy finansowe, społeczne, polityczne i inne21. Niestety w czasach
współczesnych migracja wiąże się z terroryzmem. Poprawa stosunków państwowych
i międzynarodowych, rozszerzenie więzi gospodarczych i społecznych, ułatwienie podróży
międzynarodowych, rozwój handlu międzynarodowego, pojawienie się nowych rynków zbytu,
18

Parlament Europejski, op. cit.
B. Pawełczyk, M. Pawłowska, op.cit., s. 4-5.
20
Parlament Europejski, op. cit.
21
Вплив глобалізації на економічний розвиток України в умовах євроінтеграції, http://www.dnu.
dp.ua/docs/ndc/konkyrs_stud/ES_19_20/robotu/5.pdf, (dostęp 8.08.2021).
19
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zwiększenie ruchu międzynarodowego nie tylko ułatwia życie ludziom w społeczności
międzynarodowej, lecz także tworzy nowe możliwości dla aktywnej działalności
międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Oprócz tego rozwój międzynarodowych
sieci finansowych, które umożliwiają szybki transfer pieniędzy drogą elektroniczną z jednej
strony poważnie komplikuje proces kontroli przepływów pieniężnych przez państwa,
a z drugiej strony ułatwia ukrywanie pieniędzy uzyskanych za pomocą środków przestępczych
oraz wprowadzanie ich do legalnego obrotu w krajach, w których jest to możliwe
i bezpieczne22.
Według danych Rady Europejskiej jedynie w 2020 r. aresztowano 449 osób za
przestępstwa terrorystyczne. Odpowiadając na zamachy, Unia Europejska od 2015 r. przyjęła
różnorodne środki, by zwalczyć terroryzm, w tym:
• usprawnienie wymiany informacji;
• wzmocnienie kontroli na granicach zewnętrznych;
• przeciwdziałanie radykalizacji w Internecie;
• zaostrzenie kontroli broni;
• cyfryzacja współpracy sądowej;
• kryminalizacja przestępstw terrorystycznych;
• odcinanie źródeł finansowania terroryzmu;
• zharmonizowanie wykorzystania danych pasażerów lotniczych;
• zacieśnienie współpracy z państwami spoza UE 23.
Ważną konsekwencją globalizacji jest nierównomierny rozwój gospodarczy krajów
Europy. Można to zaobserwować w szczególności na przykładzie krajów, które stosunkowo
niedawno zostały przyjęte do Unii Europejskiej, a także państw, które oczekują na przystąpienie
do UE. Sytuację komplikuje fakt, że nawet w Unii Europejskiej istnieją znaczne podziały
gospodarcze, a nawet w tak rozwiniętym kraju, jak Niemcy, granica między bogactwem
a względnym ubóstwem przebiega wzdłuż dawnej granicy między Niemcami Zachodnimi
i Wschodnimi. Problem desynchronizacji pozostaje jednym z najbardziej wrażliwych
i potencjalnie destrukcyjnych dla Unii Europejskiej. Co więcej, nie chodzi tylko o wskaźniki
makroekonomiczna – tempa wzrostu i bezwzględne wartości PKB. Dlatego Unia Europejska
stawia sobie za cel podniesienie poziomu gospodarczego słabiej rozwiniętych państw
członkowskich24.
Globalizacja polityczna przejawia się w instytucjonalizacji międzynarodowych struktur
politycznych. Na przykład system europejski został ukształtowany jako system
międzypaństwowy jednoczących się państw. We Wspólnocie funkcjonują instytucje, w których
zasiadają przedstawiciele krajów oraz obywatele Unii Europejskiej. Projekt konstytucji dla
Zjednoczonej Europy ma na celu tworzenie coraz bliższych więzi między państwami
członkowskimi oraz czyni Wspólnotę swego rodzaju jednym wielkim państwem europejskim,
a nawet supermocarstwem na arenie międzynarodowej. „Próby stworzenia europejskiej
konstytucji – podstawy prawnej procesu integracji podejmowano już wiele razy. Jednak
В. Лунеев,
Глобализация, организованная преступность, терроризм, http://www.igpran.ru/
public/publiconsite/Luneev_Globalizatsiya_prestupnost_terrorizm.pdf, (dostęp 10.08.2021).
23
Rada Europejska, Reakcja UE na zagrożenie terrorystyczne, https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/fightagainst-terrorism/, (dostęp 09.07.2021).
24
I. Вiтер, op.cit.
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w obecnym kontekście [...] rosnącego znaczenia procesu globalizacji i nowych wymiarów Unii
Europejskiej działania wydają się wręcz nieuniknione”25.
Dążenie Unii Europejskiej do aktywnego udziału w globalnym zarządzaniu przejawiało się
przede wszystkim reakcji na procesy globalizacji w światowym handlu i polityce, było
konsekwencją rozszerzenia jednolitego rynku europejskiego i wzmocnienia roli UE na arenie
międzynarodowej. Podstawą strategii jest idea „godnego rządzenia”. W ujęciu ogólnym
strategia ta zakłada interakcję między państwem a społeczeństwem, w której respektowane są
prawa człowieka, wolności demokratyczne, redukowane są nierówności społeczne i zwiększa
się dobrobyt społeczny. Dlatego też w swoich działaniach w polityce zagranicznej UE stara się
rozszerzyć powyższe zasady na innych aktorów stosunków międzynarodowych. Przykładem
tego jest układ z Kotonu podpisany w 2000 roku, który pokazuje, że dla Unii Europejskiej
udzielanie preferencji handlowych i pomocy finansowej dla krajów afrykańskich jest sposobem
szerzenia własnych wartości i zasad. Innym uderzającym przykładem tego, jak UE łączy
gospodarcze i polityczne aspekty współpracy, jest europejska polityka rozszerzenia i oparta na
jej zasadach polityka sąsiedztwa – w obu przypadkach jakość stosunków UE z krajami trzecimi
zależy od zaangażowania tych krajów w wartości europejskie26.
Unia Europejska utworzyła wspólnotę regionalną, której procesy integracyjne
są najbardziej zaawansowane w historii ludzkości. Obejmują zasięgiem prawie wszystkie
dziedziny życia. Dotyczy to nie tylko gospodarki i polityki, lecz także sfery społecznej
i kulturalnej, ponieważ integracja europejska, podobnie jak globalizacja, przebiega na tych
płaszczyznach. Specyfika Unii Europejskiej jest w dużej mierze związana właśnie z kwestiami
kultury. Państwa europejskie starają się przeciwdziałać nadmiernemu napływowi na kontynent
elementów amerykańskiej kultury masowej w celu ochrony i zachowaniu tożsamości kultury
europejskiej 27. W sferze kultury globalizacja wiąże się z rozwojem sieci komunikacyjnych,
wiedzą i ideologicznymi deklaracjami odnośnie do globalizacji, którą postrzega się jako
konieczny krok do globalnego dobrobytu. Globalizacja doprowadziła do rozwoju ogólnego
stylu życia i nawyków konsumenckich. W sferze kultury ma również wpływ na relacje
w mediach, ponieważ natychmiast przekazywane są informacje o rozmaitych katastrofach,
a świadomość świata staje się jednolita dzięki masowym przepływom zarówno osób, jak
i informacji. „Globalizacja mediów” doprowadziła również do tego, że ogromne monopole
kontrolują główne światowe media, co może stwarzać ryzyko stronniczości i braku
obiektywizmu. W dobie globalizacji dialog międzykulturowy stał się koniecznością zarówno
dla międzynarodowej solidarności, jak i powszechnego przestrzegania praw człowieka28.
Dzięki nowym technologiom informacyjnym ludzie żyjący współcześnie mogą zapoznać
się z całym zestawem wytworów, które były niedostępne dla ludzi społeczeństwa
przemysłowego i postindustrialnego z powodu braku możliwości organizowania wyjazdów do
różnych krajów, podróżowania po świecie, korzystania z usług repozytoriów wartości
kulturowych, w których koncentruje się znaczna część światowego dziedzictwa kulturowego.
K. Taraba, Ogolnoświatowa rola Unii Europejskiej- próba wyjaśnienia jej znaczenia, http://repozytorium
.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/12451/1/Taraba_Ogólnoświatowa%20rola%20Unii%20Europejskiej%20–
%20próba%20wyjaśnienia%20jej%20znaczenia.pdf, (dostęp 09.08.2021), s.171.
26
И. Прохоренко, Д .Руденкова, Европейский союз в глобальном эконемическом управлении, Москва 2017,
s.186.
27
K. Taraba, op.cit., s. 172.
28
Council of Europe, op.cit.
25

15

Wirtualne muzea, biblioteki, galerie sztuki, sale koncertowe istniejące w „światowej sieci
informacyjnej” umożliwiają zapoznanie się z ich zbiorami, bez względu na ich położenie. Obok
pozytywnych skutków w dziedzinie kultury występują również negatywne. Globalizacja
pogłębiła różnicę w tempie rozwoju kulturalnego krajów należących do kręgu liderów i mniej
rozwiniętych państw. Rozbieżność w tempie ich rozwoju kulturalnego staje się z roku na rok
coraz bardziej oczywista, rodząc praktycznie nierozwiązywalne sprzeczności, prowokując
wzrost nacjonalizmu, szowinizmu i ksenofobii, stwarzając warunki do pojawienia się
radykalnego ekstremizmu, co – jak pokazuje praktyka – opiera się często na poczuciu urażonej
godności narodowej, idei dawnej wielkości i zasadniczej roli w rozwoju kulturowym, utraconej
w wyniku ekspansji kulturalnej prowadzonej od dawna przez kraje należące do innego systemu
cywilizacyjnego29.
Podstawowym problemem współczesnego świata jest to, że nie da się oddzielić żadnego
elementu globalizacji od pozostałych. Rozwój powiązań gospodarczych, przyciąganie
inwestycji zagranicznych wynika m.in. z dostosowania systemów politycznych, prawnych,
informacyjnych do wymogów standardów międzynarodowych. Konieczne jest również
stworzenie takich warunków w kraju, w tym kulturalnych, ekonomicznych i politycznych, aby
zagraniczny biznes czuł się komfortowo i w rodzinnej atmosferze.
Zakończenie
Proces globalizacji trwa od dawna, wpływa na życie każdego człowieka, kraju i świata.
Tak samo jak w przypadku każdego złożonego i wieloaspektowego zjawiska, tak i globalizacja
wiąże się z zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi konsekwencjami. Biorąc pod uwagę
jej wymiar, nie będzie przesadą stwierdzenie, że globalizacja w istotny sposób wpływa na losy
całych narodów na wszystkich kontynentach. Globalizacja gospodarcza Europy obejmuje
wszystkie aspekty produkcji, wymiany i finansów, przejawiające się przede wszystkim
w otwartości gospodarek europejskich. UE jest jednym z liderów handlu międzynarodowego30.
Reasumując, proces globalizacji jest nieunikniony, wpływa na codzienne życie i każdy
człowiek odczuwa skutki globalizacji, zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Należy bowiem
pamiętać, że każda osoba w większym lub mniejszym stopniu bierze udział w tym
skomplikowanym procesie.
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Summary: The processes of globalization have been active in recent decades. Nevertheless, in the
scientific community there are sharp and antagonistic discussions about globalization, globalization
processes, political, economic, cultural, as well as the consequences of such processes. The purpose of
this article is to present the impact of globalization processes on the European Union, to analyze the
negative and positive effects of globalization. The concept of globalization was presented and the factors
driving this process were distinguished.
Keywords: Globalization, economy, politic, culture.
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Damian Kubiszewski31, Michalina Kwiatkowska32
KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z MENTORINGU, COACHINGU
I TUTORINGU W PORÓWNANIU DO KLASYCZNYCH
METOD NAUCZANIA
Streszczenie: W artykule omówiono formy indywidualnego rozwoju – tutoringu, mentoringu i coachingu. Metody
te pozwalają na efektywną naukę w sposób dostosowany do odbiorcy. W części teoretycznej przeprowadzono
analizę dostępnych materiałów, wskazano najważniejsze cechy każdej z form. Część badawcza zawiera analizę
badań, które przeprowadzone były w formie wywiadu ustrukturyzowanego. Badanie przeprowadzone było
z dwoma osobami – Jolantą Kwiatkowską i Karoliną Adamską – Woźniak, dzięki czemu autorzy uzyskali
holistyczny obraz procesu nauczania z perspektywy „ucznia” oraz „nauczyciela”.
Słowa kluczowe: Mentoring, tutoring, coaching, mentee.

Wstęp
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie nowoczesnych form edukacji: tutoringu,
mentoringu i coachingu, które w przeciwieństwie do klasycznego modelu nauczania pozwalają
w efektywniejszy sposób wydobyć z człowieka niewykorzystany potencjał oraz zapewnić
właściwy rozwój osobowości33. Przeprowadzone zostało badanie w postaci wywiadu
ustrukturyzowanego, którego przedmiotem był przebieg wspominanych form edukacji
z perspektywy osoby uczącej i nauczanej. Dzięki niemu czytelnik może zapoznać się
z korzyściami wynikającymi z coachingu/mentoringu/tutoringu, dowiedzieć się czym ten
proces różni się od tradycyjnych form rozwoju oraz w jakich obszarach można wykorzystać
nabyte podczas tego procesu umiejętności.
Charakterystyka współczesnych form edukacji – mentoringu, coachingu i tutoringu
Edukację można określić jako świadome i zorganizowane działanie, które ma na celu
wywołanie określonych zmian w osobowości człowieka. Jest to ogół procesów i oddziaływań
mających przystosować ludzi – głównie dzieci i młodzież do panujących w danym
społeczeństwie norm i ideałów. Edukację dzieli się na formalną i pozaformalną. Pierwsza
odnosi się do hierarchicznego systemu instytucji oświatowych, który za pośrednictwem
wszelkiego rodzaju świadectw, certyfikatów, dyplomów itp. przygotowuje ludzi do pełnienia
konkretnych ról społecznych. Edukacja pozaformalna kładzie większy nacisk na praktykę
i doświadczenie, różni się od formalnej nie tylko metodyką, ale przede wszystkim relacją, jaka
panuję między uczniem i nauczycielem. Jest ona mniej oficjalna, skupia się na współpracy
i obustronnej aktywności. Nauczyciel w tym przypadku nie jest tylko osobą przekazującą
wiedzę, ale pełni dla ucznia rolę tutora, coacha, mentora, opiekuna i przewodnika. Proces nauki
jest w pełni przystosowany do potrzeb ucznia. Różnica między formalną, a pozaformalną formą
kształcenia ma również ścisły związek z jego efektem końcowym. W przypadku edukacji
formalnej otrzymuje się dokument potwierdzający kwalifikację. Edukacja pozaformalna nie
zagwarantuje nam dyplomu czy certyfikatu, dostarczy jednak cennego doświadczenia, które
Licencjat, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki.
Licencjat, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki.
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jest czynnikiem kluczowym w podejmowaniu późniejszych decyzji w życiu prywatnym jak
i zawodowym34.
Mentoring jest metodą nauczania, która kładzie nacisk na efektywny proces uczenia się
zapewniając jednocześnie mentorowi dominującą pozycję, która wynika z jego autorytetu czy
pozycji zawodowej. Mentor podczas interakcji z uczniem wykorzystuje swoją unikalną wiedzę
oraz umiejętności wynikające z wieloletniego doświadczenia zawodowego. Może nim zostać
osoba, która swoimi kompetencjami i doświadczeniem stanowi wzór do naśladowania. Mentor
powinien być przewodnikiem, który pomaga swojemu podopiecznemu znaleźć właściwy
kierunek rozwoju – wspierać ten rozwój odpowiadając na nurtujące go pytania oraz pomagać
w rozwiązywaniu trudnych problemów, dając wskazówki, dzięki czemu uczeń sam może
znaleźć najbardziej korzystne rozwiązanie35.
Mentoring jest bardzo skutecznym narzędziem mającym na celu wspieranie
podopiecznego. Jest to szczególny typ relacji, która nie pojawia się w innych sytuacjach
społecznych. Istotnym elementem mentoringu są stosunki między mentorem, a mentee, które
opierają się na równych prawach – na początku strony się nie znają, zaufanie budowane jest
dopiero w czasie pracy. Mentoring skoncentrowany jest na kształtowaniu umiejętności
życiowych podopiecznego, pomaganiu mu w nabywaniu nowych umiejętności, bądź
rozwijaniu już tych posiadanych. Do głównych zadań mentora można zaliczyć więc: aktywne
słuchanie, dzielenie się pomysłami, zachęcanie do działania, porównywanie doświadczeń,
a także spoglądanie z różnych perspektyw na sytuacje, które mają wpływ na życie
podopiecznego36. W chwili ukończenia programu mentorskiego osoba biorąca w nim udział
powinna posiadać większą samoświadomość, powinna być także gotowa, by stawiać czoła
ograniczeniom, które będą pojawiać się na jej drodze, nie może jej brakować pewności siebie
oraz wiedzy niezbędnej do reagowania na przytrafiające się trudne sytuacje, zarówno w życiu
prywatnym jak i zawodowym.37.
Można wyróżnić trzy rodzaje mentoringu. Najczęściej spotykaną jest mentoring
tradycyjny charakteryzujący się więzią: jeden mentor i jeden podopieczny. Kolejną formą jest
mentoring grupowy. W tym przypadku mentor współpracuje jednocześnie z dwiema, a nawet
trzema osobami jednocześnie38. Mentoring grupowy najczęściej przybiera wtedy formę
konserwatorium. Jego głównymi zaletami z punktu widzenia podopiecznych jest różnorodność
oraz większe skupienie się na rozwoju kompetencji społecznych. Trzecią formą mentoringu jest
e-mentoring, który rozwija się współcześnie coraz bardziej dynamicznie, dzięki narzędziom
i usługom, które są coraz lepiej przystosowane do zdalnej pracy i komunikacji. Rosnąca
popularność e-mentoringu wynika także z wysokiego poziomu komfortu w nawiązywaniu
i utrzymywaniu nowych kontaktów. Nie występują tutaj ograniczenia geograficzne oraz
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czasowe. Jest on więc zdecydowanie bardziej elastyczny, a koszty są niższe. W związku z czym
staje się bardzo dobrą alternatywą dla tradycyjnych metod mentoringu39.
Coaching jest interaktywnym procesem, którego celem jest pomaganie zarówno
pojedynczym osobom jak i organizacjom w przyśpieszaniu tempa rozwoju, a także zwiększanie
efektywności. Coaching opiera się na relacji partnerskiej - wspieraniu oraz motywowaniu
klienta w rozwijaniu jego umiejętności, poznawaniu mocnych i słabych stron, a także
zadawaniu istotnych pytań mogących przyczynić się do osiągnięcia postępu40. Osoby biorące
udział w procesie coachingu ustanawiają sobie sprecyzowane cele, polepszają efektywność
swojego działania, a także podejmują właściwsze decyzje i bardziej optymalnie korzystają ze
swoich naturalnych umiejętności. Zawodowi coachowie powinni zapewniać swoim klientom
ciągłą współpracę dostosowaną do ich potrzeb, tak aby mogła ona przyczynić się do osiągania
przez nich satysfakcjonujących efektów w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Powinni także
posiadać wysoki poziom umiejętności interpersonalnych – być dobrymi słuchaczami
i obserwatorami, dzięki temu są w stanie lepiej przystosować swoje działanie do
spersonalizowanych potrzeb klienta. Coachowie są przekonani o tym, że ich podopieczni są z
natury kreatywni i pełni pomysłów. Kluczowym zadaniem profesjonalnego coacha jest
wydobycie umiejętności, zasobów i kreatywności, które ich klienci już posiadają41.
Można wyróżnić dwie zasadnicze formy coachingu – indywidualny oraz grupowy.
Zarówno jedna jak i druga forma współpracy ma na celu pomaganie klientom w rozwiązywaniu
ich problemów zawodowych, rozwojowych czy życiowych. W przypadku coachingu
grupowego stosowane są te same podstawy teoretyczne co w coachingu indywidulanym.
Istnieje również jednak wiele elementów, które odróżniają jedną formę od drugiej.
W przypadku, jeśli dana osoba nie czuje się komfortowo opowiadając większej grupie osób
o swoich problemach, obawach czy popełnionych błędach wskazane byłoby skorzystanie
z porady indywidualnej. W odwrotnej sytuacji jednak – dana osoba odczuwa potrzebę
podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z innymi ludźmi warto rozważyć
możliwość wzięcia udziału w zajęciach grupowych42.
Tutoring jest metodą pracy z drugim człowiekiem opartą na relacji mistrz-uczeń. Osoba
posiadająca bogate doświadczenie pomaga młodej osobie rozwinąć swój potencjał. Współpraca
ma charakter długofalowy i jest nastawiona na długofalowe efekty. Kluczowym elementem
determinującym sukces tej metody edukacji jest zaangażowanie podopiecznego. Ważna jest
praca jaką wykonuje pomiędzy kolejnymi sesjami spotkań z tutorem, są one bowiem
poświęcone analizie osiąganych efektów. W ich trakcie podopieczny wraz z nauczycielem
analizują, co udało się zrealizować, a co wymaga doskonalenia, wyznaczane są także następne
cele determinujące zakres kolejnych działań podejmowanych przez podopiecznego. Tutoring
jest więc procesem ściśle zindywidualizowanym, podczas którego tutor poddaje swojego
podopiecznego szczegółowej analizie mającej na celu pomóc mu osiągnąć najwyższy poziom
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rozwoju osobistego. Proces nie jest formą terapii czy konsultacji z psychologiem. Jego celem
jest doprowadzenie do zmian w postawie podopiecznego. W tym celu tutor buduje z nim
długotrwałą relację, której głównymi filarami jest szacunek i zaufanie43.
W metodzie jaką jest tutoring wyróżnić możemy dwa podejścia. Pierwszym z nich jest
tutoring naukowy, drugim natomiast tutoring rozwojowy. Zasadniczą różnicą, która między
nimi występują jest to, iż stosowane są w różnych sytuacjach. Tutoring naukowy stosowany
jest przede wszystkim wtedy gdy podopieczny jest dobrze zorientowany w tym, co go interesuje
i wie, w jakim kierunku chce się rozwijać. Tutoring rozwojowy stosuje się natomiast głównie
w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich jest sytuacja, w której podopieczny nie wie co go
interesuje i nie ma sprecyzowanego kierunku rozwoju, czuje natomiast potrzebę, by się
rozwijać. Drugi przypadek związany jest z tym, iż tutor bezpośrednio zajmuje się rozwojem
osobistym podopiecznego44.
Charakterystyka badań własnych
Przeprowadzone badania własne dotyczyły omawianych form rozwoju z perspektywy
osoby uczącej i nauczanej. Przedmiotem badań była analiza korzyści dla „ucznia” oraz analiza
perspektywy „nauczyciela”. Celem badań było przedstawienie różnic pomiędzy tradycyjnymi
formami nauczania oraz wskazanie superlatywów wynikających z nauki z mentorem.
Zamiarem autorów było znalezienie odpowiedzi na poniższe pytania badawcze:
- Jakie są korzyści wynikające z indywidualnych form współpracy?
- W jakich obszarach wykorzystuje się nabyte podczas współpracy umiejętności?
- Czym są mentoring, coaching, tutoring i czym różnią się od tradycyjnych form rozwoju?
Badanie zostało przeprowadzone w formie wywiadu ustrukturyzowanego w dniach
11-14.01.2011r. z dwoma osobami – uczniem, Jolantą Kwiatkowską, która swoje
doświadczenia związane zdobywała w Szkole Liderów Polsko Amerykańskiej Fundacji
Wolności oraz z nauczycielem Karoliną Adamską – Woźniak, która jest mentorką w inicjatywie
Vital Voices „Global Mentoring Walk”. Pytania zostały przesłane do respondentów z prośbą
o odpowiedź, aby w dogodnym dla siebie terminie respondentki mogły odpowiedzieć.
Ankietowanym zadano 7 pytań związanych z ich doświadczeniami w omawianym temacie.
Badane zostały dobrane na podstawie posiadanego doświadczenia związanego
z indywidualnymi formami rozwoju.
Analiza przeprowadzonych badań – perspektywa ucznia
Jolanta Kwiatkowska jest absolwentką Szkoły Liderów Polsko Amerykańskiej Fundacji
Wolności, gdzie zdobyła odznakę ZAP przyznawaną wybranym absolwentom, którzy są
jednymi z najbardziej zaangażowanych liderów w Polsce. Prowadzi ona również swoją
fundację o nazwie Fundacja Morze Inspiracji45. Respondentka była „uczniem” w procesie
indywidualnego rozwoju, jednak po czasie zdecydowała się spróbować swoich sił, jako tutor
kończąc Szkołę Tutorów. Nie posiada ona jeszcze realnych doświadczeń jako tutor. Jolanta
D. Adamczyk, K. Jaworska, Wolontariat, wychowanie, tutoring – ku rozwojowi człowieka, „Zeszyty Formacji
Katechetów” 2017, nr 4, s. 66.
44
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Kwiatkowska zawodowo pełni stanowisko sekretarza Gminy Miasta Krynica Morska. Autorzy
uznali, że jest to osoba, która posiada wiedzę i doświadczenie związane z procesem tutorskim.
Wywiad rozpoczął się od pytania dotyczącego powodu, dla którego respondentka
zdecydowała się rozwijać się z pomocą tutora „Dlaczego zdecydowała się Pani na rozwój
osobisty w formie tutoringu?”. Odpowiedź dostarczyła informacji, jakie były główne
motywacje podjęcia współpracy z tutorem. Ankietowana wskazała, iż głównym powodem było
to, że w przypadku omawianej formy rozwoju obie osoby czerpią od siebie wiedzę, uczą się
zaufania drugiej osobie w kwestiach trudnych do rozwiązania. Kluczowa była jednak
stuprocentowa uważność i indywidualizacja procesu nauczania.
Kolejne z pytań dotyczyło celu, który respondentka postawiła sobie rozpoczynając
współpracę ze swoim nauczycielem. Autorzy dowiedzieli się, czego osoba ucząca się oczekuje
od swojego mentora. Głównym celem ankietowanej było znalezienie i aktywowanie w sobie
umiejętności liderskich, aby mogła zbudować lokalną wspólnotę samorządową. Proces rozwoju
jest długi, więc w trakcie dojrzewania Jolanty Kwiatkowskiej cel ten dojrzewał razem z nią.
Dzięki nauce nauczyła się ona skupiać ludzi wśród wspólnych celów, które potrafi poznawać
i werbalizować.
Następnie ankietowana została zapytana o korzyści, które dostrzega podczas nauki
w formie mentoringu czy tutoringu. Zostało również zadane pytanie powiązane „Jaką korzyść
uznałaby Pani za najbardziej kluczową?”. Korzyści, które zostały wskazane to przede
wszystkim indywidualizacja i całkowite dostosowanie procesu pod potrzeby ucznia.
W procesie nie ma miejsca na standaryzowanie, wszystko dzieje się w równowadze
z potrzebami oraz predyspozycjami ucznia, z czego wynika jego efektywność.. Korzyść została
również wskazana jako ta najbardziej kluczowa, na równi z umacnianiem i odnajdywaniem
swoich wewnętrznych zasobów.
Piątym z pytań było „Czego oczekuje Pani od współpracy z nauczycielem?”. Odpowiedź
dostarczyła informacji o wymaganiach, jakie uczeń stawia przed swoim nauczycielem. Jako
najważniejsze wskazano uważność, empatię, wrażliwość oraz kompetencje nauczyciela.
Za bardzo istotne uznano umiejętność partnerowania nauczyciela w dyskusjach oraz wyborach
tak, aby dokonywać ich w najbardziej efektywny dla ucznia sposób.
Następnie poruszony został temat obszarów, w których respondentka wykorzystuje
nabyte przez siebie umiejętności. Wykorzystywane są one są w pracy zawodowej, działalności
społecznej, a nawet podczas kontaktów prywatnych. Odpowiednio wykorzystana praca
wykonana podczas procesu może mieć holistyczny wpływ na całe życie ucznia.
Ostatnie z pytań dotyczyło procesu indywidualnego rozwoju podczas pandemii, jednak
ankietowana współpracowała ze swoim nauczycielem przed pandemią. Autorzy uzyskali
jedynie informację, że podczas epidemii spotkania nadal odbywają się, ale przybierają one inną
formę – spotkań przez internet lub rozmów telefonicznych.
Analiza przeprowadzonych badań – perspektywa nauczyciela
Karolina Adamska – Woźniak swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywała
pełniąc funkcję prezesa Fundacji Mam Marzenie oraz w firmie Johnson&Johnson Poland, gdzie
jej zadaniem było merytoryczne wsparcie przy zabiegach medycznych. Wiedzę oraz
kompetencje związane z mentoringiem zdobyła w Center of Leadership, gdzie wspierała proces
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edukacyjny uczestników Leadership Academy for Poland46. Od wielu lat jest mentorką
w inicjatywie Vital Voices „Global Mentoring Walk”.
Wywiad rozpoczął się od pytania czym są omawiane formy współpracy. Odpowiedź na
to pytanie pozwoliła na sformułowanie definicji każdego z pojęć. Respondentka wskazała, że
każda z nazw odnosi się do wsparcia w procesie samorozwoju. Różnice wynikają głównie
z zaangażowania, wiedzy nauczyciela (mentora, coacha, tutora) oraz sposobu jego interakcji
z uczniem – „Mentor wie i mówi, coach nie wie i pyta, tutor wie i pyta”. Wybór formy rozwoju
zależy od potrzeb i zaangażowania obu stron.
Respondentka w dalszej kolejności została zapytana o to, dla kogo przeznaczona jest taka
forma rozwoju. Według Karoliny Adamskiej – Woźniak rezultat współpracy w znacznej mierze
zależy od zaangażowania i determinacji ucznia, a co za tym idzie, jest to odpowiednia forma
dla każdego, kto ma realne chęci do tego rodzaju rozwoju. Dzięki odpowiedzi na wskazane
pytanie autorzy mogli dostrzec, że najistotniejsze w relacji nauczyciela i ucznia jest
zaangażowanie w działanie, a nie posiadana wiedza i doświadczenia.
Ankietowanej zostało zadane pytanie o to, jak przebiega cały proces nauki.
W przypadku mentoringu nauczycielem jest osoba, która ma wiedzę oraz doświadczenie, które
pomoże uczniowi osiągnąć zamierzony cel. Mentor ma za zadanie dzielić się swoją wiedzą
i doświadczeniem, którą uczeń wykorzystuje, ewentualnie zadając pytania. To uczeń decyduje,
co jest dla niego najistotniejsze i sam podejmuje decyzje, co do swoich działań. Coaching
polega na tym, że uczeń przychodzi do coacha z jasno określonym celem, jednak coach nie
musi dokładnie wiedzieć jak osiągnąć dany cel, ponieważ jego zadaniem jest zadawanie
uczniowi takich pytań, by to on sam osiągnął cel wykorzystując swoje osobiste zasoby. Relacja
tutorska wymaga najbardziej trwałej relacji i interakcji, ponieważ tutor jest, tak jak mentor
osobą, która posiada wiedzę i doświadczenie oraz się nią dzieli, jednak w tym przypadku włącza
ucznia w proces rozwoju, zadaje mu pytania oraz mobilizuje do wspólnego szukania
odpowiedzi.
„Kto może zostać coachem, mentorem, tutorem? Jakie musi mieć kompetencje
i umiejętości?” . Nauczycielem może zostać jedynie osoba, która lubi współpracować z ludźmi
i jest tych ludzi ciekawa. Nauczyciel musi chcieć pomóc uczniowi w rozwoju, ponieważ
w przypadku omawianych relacji cała uwaga skupiona jest właśnie na uczniu. Cechami, które
charakteryzują dobrego coacha jest empatia, wrażliwość, uważność i współodczuwanie.
Respondentka została zapytana także o to, jak znaleźć odpowiedniego mentora i jak
dobrać go do potrzeb ucznia. Jeśli uczeń jest gotowy i poszukuje nauczyciela, odpowiednia
osoba często pojawia się na jego drodze. Trudno byłoby oczekiwać, że osoba, która odniosła
sukces w danej branży będzie znała receptę na sukces w każdej tematyce, należy więc
dostosować swoje oczekiwania do umiejętności nauczyciela. Aktualnie istnieje również wiele
inicjatyw, które łączą mentora i mentee (ucznia), więc jeśli tylko uczeń jest zdeterminowany
do nauki udostępniane są przeróżne możliwości odnalezienia odpowiedniego nauczyciela.
Autorzy zapytali również o to, dlaczego respondentka zdecydowała się zostać mentorem.
W przypadku Karoliny Adamskiej – Woźniak okoliczności pojawiły się same. Twórczyni
programu Vital Voices „Global Mentoring Walk” zaprosiła ją do udziału w inicjatywie,
ponieważ dostrzegła, że wiedza i doświadczenie Karoliny Adamskiej – Woźniak mogą być
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pomocne dla osób chcących się rozwijać. Program ten polega na krótkiej relacji (jak sama
nazwa wskazuje trwającej jeden spacer), gdzie mentor i mentee mogą porozmawiać
i podzielić się doświadczeniami w swobodnej atmosferze.
Ostatnie z pytań, tak samo jak w przypadku pytań zadawanych Jolancie Kwiatkowskiej
dotyczyło tego, jak wygląda współpraca w czasach pandemii. Odpowiedź w przypadku obu
z Pań była podobna, ponieważ wskazały one, że zmieniła się forma kontaktu – z osobistej na
wirtualną bądź telefoniczną.
Zakończenie
Przeanalizowane w niniejszym artykule formy rozwoju cieszą się obecnie coraz większą
popularnością. Może to oznaczać, że wiedza, którą człowiek nabywa za pośrednictwem
klasycznego modelu nauczania coraz częściej okazuje się nieprzydatna i nie zapewnia
wystarczającego przygotowania do efektywnego funkcjonowania we współczesnym
dynamicznie zmieniającym się świecie47. Przeprowadzone badanie dostarczyło informacji na
temat tego, z jakimi korzyściami wiąże się współpraca z coachem, mentorem, tutorem, czym
różni się ona od tradycyjnych form rozwoju oraz w jakich obszarach można wykorzystać nabyte
podczas tej współpracy umiejętności.
W tabeli 1 dokonano porównania klasycznych metod nauczania oraz mentoringu,
coachingu, tutoringu w kontekście ich efektywności, indywidualizacji oraz wpływu na
rozwijanie kompetencji ucznia.
Tabela 1. Porównanie klasycznych metod nauczania oraz mentoringu, coachingu i tutoringu
Efektywność
Indywidualizacja
Rozwijane
kompetencje
Klasyczne metody
Bardziej efektywne w Brak lub niewielkie
Rozwija konkretne,
nauczania
przypadku zadań o
dostosowanie do
„twarde” umiejętności,
niskim stopniu
indywidualnych
uczy jak wykonać
skomplikowania
potrzeb ucznia
zadanie.
Mentoring, coaching, Bardziej efektywne w Cały proces jest
Uczy sposobu
tutoring
przypadku zadań o
zindywidualizowany i
postępowania i
wysokim stopniu
dostosowany do
rozwija ucznia tak,
skomplikowania
potrzeb ucznia
aby sam wiedział, w
jaki sposób rozwiązać
problem w najbardziej
korzystny dla siebie
sposób.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: R. J. Panfil, Pragmatyka współcześnie stosowanych metod nauczania
– uczenia się, „Forum Oświatowe” 2013, nr 1, s. 95-96.

Jak pokazuje powyższa tabela, klasyczne metody nauczania sprawdzają się głównie
w przypadku zadań o niskim poziomie skomplikowania. Charakteryzują się całkowitym
brakiem lub niewielkim stopniem dostosowania do indywidualnych potrzeb ucznia, jeśli chodzi
natomiast o kompetencje to nastawione są na rozwijanie „twardych” umiejętności. Mentoring,
coaching, tutoring są efektywniejsze w przypadku realizowania zadań o wysokim stopniu
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skomplikowania, czyli takich z którymi człowiek spotyka się współcześnie coraz częściej. Cały
związany z nimi proces jest wysoce zindywidualizowany i dopasowany do potrzeb ucznia, co
pozwala lepiej mu się rozwijać. Jeśli chodzi natomiast o rozwijanie kompetencji to nowoczesne
formy edukacji uczą sposobu postępowania, dzięki któremu dana osoba może rozwiązywać
napotykane problemy w najbardziej korzystny dla siebie sposób48.
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BENEFITS OF MENTORING COACHING AND TUTORING COMPARED TO
CLASSICAL TECHING METHODS
Summary: Article is about personal growth and its modern forms – tutroing, mentoring and coaching.
Those methods allow to learn efficiently, the whole process is customized for the needs. The authors
made an analisis of existing literature and pointed the most important features of each form. The second
part is focused on research in form of structured interview with both “student” and “teacher” and its
analyzis. Due to research in both perspectives the paper allows to see the process, advantages and
features from both sides.
Keywords: Mentoring, tutoring, coaching, mentee.
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MODELE ZARZĄDZANIA SZKOŁAMI PUBLICZNYMI
Streszczenie: Instytucje szkolne ze względu na swoją złożoność wymagają zróżnicowanego podejścia
uwzgledniającego wiele aspektów zarówno prawnych, organizacyjnych, społecznych, w których dobro ucznia
i jego rozwój stanowi nadrzędną wartość. Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie modeli zarządzania
szkołami publicznymi. Do scharakteryzowania modeli zarzadzania szkołami publicznymi posłużono się metodą
desk research opartej na analizie dostępnych danych źródłowych. Praca ma charakter teoretycznej analizy, która
pozwoli na porównanie opisanych w tekście modeli zarządzania.
Słowa kluczowe: Modele zarządzania, szkoła publiczna, edukacja, społeczeństwo.
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Wprowadzenie
Rozmowy na temat kształtu systemu edukacji (oświaty) są zjawiskiem powszechnym
w III Rzeczypospolitej. Począwszy od reformy stworzonej przez rząd Jerzego Buzka w 1999
roku, a skończywszy na reformie systemu oświaty z 1017 roku podjętej z inicjatywy ówczesnej
Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej i premier Beaty Szydło w Polsce nadal trwają
dyskusje na temat tego, jak powinien wyglądać system edukacji i zarządzania szkołami
publicznymi. Szkoła publiczna to placówka prowadzona przez właściwą jednostkę samorządu
terytorialnego (JST), osobę fizyczną lub osobę prawną, która działa za zgodą określonej
jednostki samorządu terytorialnego, w tym przypadku gminy. Prowadzenie szkół
podstawowych, integracyjnych i z klasami integracyjnymi należy do zadań własnych gminy,
a szkół podstawowych specjalnych do zadań powiatu.
Szkoła jako przykład organizacji o charakterze publicznym ma swoje cele i zadania, które
prowadzą do realizacji zadań publicznych i służą społeczeństwu. Cele organizacji publicznych
mogą mieć wewnętrzny, a także zewnętrzny charakter. W urzeczywistnianie wewnętrznych
celów organizacji konieczne jest osiągniecie takiego poziomu organizacyjnego, aby dana
organizacja o statusie publicznym mogła sprostać wyzwaniom jakie stawia przed nią
otoczenie51. W realizacji celów i zadań szkoły trzeba wziąć pod uwagę specyficzny charakter
danej organizacji. Stąd też szkoła różni się w znaczący sposób od przedsiębiorstw
komercyjnych i posiada specyficzny układ celów i wartości.
Cele i zadania placówek oświatowych regulowane są w statutach. Statut szkoły to
podstawowy zbiór przepisów określających ustrój szkoły, a w szczególności jej organizację
wewnętrzną oraz tryb pracy jej organów52. Analiza statutów szkół placówek publicznych
wskazuje, że istotnymi zadaniami szkoły oprócz tworzenia optymalnych warunków dla
procesów kształcenia i wychowania jest także podnoszenie jakości pracy szkoły i jej rozwoju
organizacyjnego w zakresie zarządzania tego typu placówką53.
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Mgr Kamil Roman, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
51
E. Bogacz-Wojtanowska, S. Jung-Konstanty, A. Kożuch i in., Obszary Zarządzania Publicznego, Monografie
i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 17.
52
Budowa Statutu Szkoły/Placówki Oświatowej, źródło: https://edurada.pl/artykuly/budowa-statutu-szkolyplacowki-oswiatowej/ [dostęp: 20.09.2020 r.].
53
Statut Szkoły Podstawowej nr 4, im. M. Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim, s. 6.
49
50

27

W zakresie nadzoru nad efektywnością procesów organizacji i zarządzania szkołą ważną
rolę pełni dyrektor danej placówki oświatowej. Na dyrektorze szkoły spoczywa wiele
obowiązków w zakresie organizacji i zarządzania pracą szkoły. Ustawa „Prawo Oświatowe”
wskazuje, że do obowiązków dyrektora szkoły lub placówki należy w szczególności:
• kierowanie działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
• sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
• sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
• realizowanie uchwał rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte
w ramach ich kompetencji stanowiących,
• dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki,
zaopiniowanego przez radę szkoły lub placówki, a także ponoszenie odpowiedzialności
za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej finansowej
i gospodarczej obsługi szkoły lub placówki,
• wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie trwania zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę.
Należy zwrócić uwagę, iż współcześni dyrektorzy powinni pełnić rolę przywódców
edukacyjnych. Oznacza to, że powinni posiadać umiejętność w zakresie nawiązywania
sojuszy, angażowania innych osób w proces realizacji zadań i celów, które stoją przed szkołą
w oparciu o uzgodniony system wartości54.
Zarządzanie w szkołach publicznych
Edukacja pełni istotną rolę w życiu człowieka i całego społeczeństwa, przyczyniając się
do przekazywania wiedzy, kształtowania postaw i wpajania wartości i norm moralnych.
Dlatego też proces zarządzania publicznego w szkołach publicznych powinien uwzględniać
specyfikę tych placówek i nie powinien być prostą formą przenoszenia wypracowanych praktyk
z biznesu do szkolnictwa publicznego. Zarzadzanie oświatą powinno czerpać z ogólnych metod
zarządzania w sposób świadomy i dojrzały. Teorie wypracowane w ramach nauk o zarządzaniu
powinny być przenoszone na grunt edukacji tylko wtedy, gdy pozwolą lepiej zrozumieć
warunki określające indywidualny rozwój człowieka i pozwolić lepiej zorganizować działania
wspierające ten rozwój55. Stąd też istotny jest wybór optymalnego modelu zarządzania
szkołami publicznymi, który umożliwi efektywną i skuteczną realizację celów i zadań szkoły.
Mianem modelu według „Encyklopedii Zarządzania” określa się pewnego rodzaju schemat
bądź układ składający się z różnych składników, elementów, które są najistotniejsze, aby móc
rozwiązać określony problem lub poszukiwać optymalnego sposobu jego rozwiązania56.
W ujęciu systemu oświaty za kluczowe elementy składające się na szkołę możemy uznać
kapitał ludzki (nauczycieli, uczniów, rodziców, dyrekcję), określoną strukturę oraz
uwarunkowania prawne, które w dużym stopniu regulują zasady jej funkcjonowania.
Te elementy składające się na szkołę są z sobą powiązane, stąd też dokonując zmiany w jednym
K. Durnaś Przywództwo edukacyjne, s. 3, źródło: http://blog.sp35lodz.edu.pl/wpcontent/uploads/2013/-07/Przyw%C3%B3dztwo-edukacyjne.pdf [dostęp: 22.09.2020 r.].
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elemencie, wpływamy także na zmiany w samym modelu. W celu stworzenia optymalnego
modelu zarządzania oświatą niezbędne jest uwzględnię wszystkich elementów, które wchodzą
w skład szkoły.
S. Sysko-Romańczuk wskazuje na kluczowe zagadnienia w dyskusji nad wypracowaniem
odpowiedniego modelu zarządzania oświatą, które dotyczą odpowiedzi na pytania, takie jak:
„Jakim celom powinna służyć edukacja w XXI wieku? Czy istniejące rozwiązania
instytucjonalno-regulacyjne będą sprzyjały realizacji tych celów? Jaki powinien być efektywny
system finansowania oświaty? Jak wykorzystać fundusze strukturalne w obecnej i przyszłej
perspektywie finansowej? Czy i jak zmieniać system finansowania publicznego m.in. w obliczu
niżu demograficznego? Czy samorządy powinny realizować własną politykę edukacyjną? Jakie
są i mają być wprowadzone mechanizmy podnoszenia i zapewniania jakości usług
edukacyjnych? Jaka mogłaby być rola władz regionalnych w polityce edukacyjnej?
Jak strategie edukacyjne powinny się wpisywać w strategie rozwoju regionalnego i projekty
funduszowe?”57.
Charakterystyka modeli zarządzania szkołami publicznymi
W niniejszym opracowaniu przyjęto klasyfikację modeli zarządzania oświatą według
T. Busha. Wyodrębnia on sześć głównych modeli: formalny, kolegialny, polityczny,
subiektywny, wieloznaczny i kulturowy łącząc je modelami przywództwa.
W tabeli 1. przedstawione zostały modele zarządzania i powiązane z nimi modele
przywództwa.
Tabela 1. Typologia modeli zarządzania i przywództwa
Model zarządzania
formalny
kolegialny

polityczny
subiektywny
dwuznaczny
kulturowy

Model przywództwa
kierowniczy
partycypacyjny
transformacyjny
interpersonalny
transakcyjny
postmodernistyczny
przypadkowy
moralny
edukacyjny

Źródło: T. Bush, Theories of Educational Leadership and Management, 3rd edition., Sage, London 2003, cyt. za:
T. Bush, Leadership and Management Development, Sage, Los Angeles, London, New Delhi Singapore 2008, s.
10.

Jednym z modeli zarządzania edukacją można jest model formalny. Ten typ modelu
zakłada, że struktura organizacji ma hierarchiczną budowę, gdzie każdy ma z góry określone
cele realizowane w ramach racjonalnej metody58. Autorytet osób zarządzających jest w tym
przypadku związany z formalnie zajmowanym przez nich stanowiskiem. Dyrektor jako osoba
zarządzająca szkołą jest w tym przypadku osobą odpowiedzialną przed organami
S. Sysko-Romańczuk, P. Zaborek, A. Niedźwiecka, Modele zarządzania oświatą w polskich samorządach [w:]
Zarządzanie oświatą, (red.) M. Herbst, Wydawnictwo ICM, Warszawa 2012, s. 16.
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nadzorującymi szkołę (w przypadku Polski np. Ministerstwo Edukacji, kuratorium).
Do realizacji zadań wyznaczonych przepisami prawa i ujętych w statusie szkoły. Formalny
model zarządzania edukacją związany jest ze stylem przywództwa, który koncentruje się na
sprawnym wykonywaniu czynności, zadań i czynności, ułatwianiu innym członkom organizacji
wykonywania czynności, zakłada wysoki stopień racjonalności w zachowaniach
organizacyjnych członków szkoły59.
Kolejnym modelem jest model kolegialny. Jego założeniem jest podejmowanie decyzji
w oparciu o proces dyskusji, międzygrupowych uzgodnień, wypracowania konsensusu
i podziału władzy miedzy niektórych lub wszystkich członków organizacji, którzy w podobny
sposób postrzegające jej cele. Korzyści wynikające z zastosowania kolegialnego modelu
zarządzania w instytucjach edukacyjnych zostały udowodnione w badaniach
przeprowadzonych przez L. Shrifian. Badaczka ta na podstawie własnych badań sformułowała
następujące wnioski dotyczące korzyści płynących z zastosowania w edukacji kolegialnego
modelu podejścia do zarządzania60:
• Częstsze wykorzystanie kolegialnego zarządzania wpływa na podniesienie skuteczności
i zwiększenie efektywność pracy organizacyjnej dyrektorów;
• Pożądanym uzupełnieniem zarządzania kolegialnego jest większa realizacja zajęć
szkoleniowych, seminariów i spotkań dla kadry kierowniczej i nauczycieli;
• Kolegialny sposób zarządzania pozytywnie wpływa na elastyczność, relacje
międzyludzkie, tworzenie efektywnie pracujących grup, co przy wykorzystaniu
nowoczesnych metod edukacyjnych i technologii informacyjno-komunikacyjnych może
być z powodzeniem zaadaptowane w szkołach;
• Dyrektor powinien priorytetowo potraktować zaangażowania nauczycieli w pracę
grupową i umożliwić im wykorzystanie nowoczesnych metod edukacyjnych w celu
poprawy efektywności ich pracy;
• Szkoły powinny stale dążyć do rozwijania swoich metod nauczania i korzystania
z dostępnych technologii, aby zwiększyć efektywność pracy nauczycieli;
• Dyrektor w modelu kolegialnym powinien dbać o prawidłowe relacje międzyludzkie w
swojej szkole i w razie konieczności zapewnić swoim pracownikom wsparcie
emocjonalne w sytuacjach trudnych i stresowych. Dyrektor musi w sposób elastyczny
reagować na zagrożenia i sytuacje nie przewidziane jakie mają miejsce w szkole i zadbać
o to aby nie popsuły one atmosfery i relacji pomiędzy członkami społeczności szkolnej;
• Dyrektor w ujęciu kolegialnym powinien możliwie często korzystać z opinii nauczycieli
podczas okresowej oceny swoich pracowników i położyć tym samym większy nacisk na
jakość i wyniki osiągane przez nauczycieli;
• W zarządzaniu kolegialnym sugeruje się, aby wykorzystać wiedzę i doświadczenie
jednych dyrektorów do poprawy efektywności pracy osób zarządzających o niższym
doświadczeniu.
Kolegialny model zarządzania w oświacie zakłada traktowanie pracowników w bardziej
partnerski sposób niż ma to miejsce w przypadku hierarchicznej relacji. W modelu kolegialnym
K. Leithwood, Leadership for school restructuring, „Educational Administration Quarterly” 1994, nr 30(4),
s. 498-518.
60
L. Shrifian, Collegial management to improve the effectiveness of managers, organizational behavior
in educational institutions, „Procedia- Social and Behavioral Sciences” 2011, nr 29, s. 1176-1177.
59

30

nauczyciel ma autonomię, może z dużą swobodą realizować swoje pomysły. Taki model
sprzyja kreatywności nauczycieli, zachęca ich także do współpracy miedzy sobą, wzajemnego
wsparcia i pomocy w codziennej pracy. Taki model zarządzania w szkołach publicznych
mógłby podnieść jakość pracy tych szkół.
W zakresie możliwości adaptacji modelu kolegialnego do polskiej szkoły należy wziąć
pod uwagę fakt, iż będzie wymagać to zmiany mentalności zarówno po stronie dyrektora, jak
i pracujących w placówce nauczycieli. W tym aspekcie zarówno dyrektor musi chcieć podzielić
się władzą, lecz także nauczyciele powinni wykazać gotowość do podjęcia się dodatkowych,
kierowniczych obowiązków, które wychodzą poza dobrze znane im ramy zadań o charakterze
dydaktycznym i wychowawczym61. Jeżeli powyższe założenia byłyby spełnione to model
kolegialny mógłby zostać zaaplikowany do warunków polskiej oświaty.
Kolejnym modelem edukacyjnym według Busha jest model polityczny. W modelu
politycznym przyjęto założenie, że polityka i decyzje w zakresie edukacji wynikają ze
złożonego procesu negocjacji, w którym realizowane są konkretne cele polityczne poprzez
zawieranie sojuszy. W tym modelu konflikt jest naturalnym zjawiskiem, a władza przypada
grupie o wyższym poziomie dominacji, a nie formalnemu liderowi szkoły62. W moim odczuciu
model polityczny jest aktualnie w pewnym stopniu obecny w polskim systemie oświaty.
Wynika to z dużego wpływu polityków na ostateczny kształt systemu edukacji i możliwość
wprowadzania w nim zmian. W 1017 roku większość parlamentarna w Polsce posiadając pełnię
władzy politycznej uchwaliła zmiany w systemie edukacji w takim kształcie, w jakim chciał
tego rząd, nie musząc przy tym szukać poparcia z zewnątrz dla swoich pomysłów. Ze względu
na skalę reformy i fakt, iż obejmuje ona system oświaty, który w pośredni lub bezpośredni
sposób dotyczy większości obywateli, zmiany w edukacji spowodowały ogromny oddźwięk
społeczny i były szeroko komentowane przez różne środowiska. Wszelkie reformy w edukacji
powinny być poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi, w które zaangażowane
powinny być zarówno organizacje społeczne, eksperci z dziedziny edukacji, przedstawiciele
uczniów i nauczycieli, a także władzy państwowej.
Natomiast model subiektywny wskazuje, że liderzy powinni szanować i poświęcać
uwagę zróżnicowanym i indywidualnym perspektywom swoich interesariuszy (środowiska
szkolnego), skupiając się na unikaniu hierarchii, gdyż w tej koncepcji ma ona niewielkie
znaczenie63. Subiektywny model w edukacji skupia się na tym, jak dana osoba postrzega
instytucję szkolną i obejmuje podejście fenomenologiczne i interakcjonistyczne i nie
wyjaśniają podobieństw pomiędzy różnymi szkołami64. Dyrektor powinien w zarządzaniu
szkołą brać pod uwagę zdanie kadry nauczycielskiej. Oznacza to także, że w tym modelu skupia
się uwagę na opinii o danych zjawiskach, a także na analizowaniu integracji i ich znaczeniu.
Należy w tym przypadku zrozumieć procesy, jakie zachodzą w społeczności szkolnej.
D. Elsner, Od „ja tu rządzę” do „zróbmy to razem”. O dzieleniu się przywództwem [w:] Przywództwo
edukacyjne. Zaproszenie do dialogu, (red.) G. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2015, s. 59-60.
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W aspekcie adaptacji założeń tego modelu do systemu oświaty należy zwrócić uwagę na to,
aby osoby zarządzające szkołą patrzyły na organizację także przez pryzmat pracujących w niej
ludzi i czerpali z różnorodności wiedzy i umiejętności swojej kadry pedagogicznej.
Bush w swoim podziale modeli zarządzania oświatą wyróżnia także model
niejednoznaczności. Poprzednio omawiane modele zakładają, że proces zarządzania edukacją
jest realizowany w sposób planowany i uporządkowany. W przypadku szkoły odnosi się do
charakterystyki tego środowiska, które w dużej mierze można uznać za dynamiczne
i podlegające nieustannym zmianom. Stąd też nadawanie określonym zadaniom i czynnościom
priorytetu może napotykać na pewne trudności. W modelu tym zwraca się uwagę,
że nauczyciele nie wykorzystują pełni swoich praw w procesie decyzyjnym. W odniesieniu
do tego modelu koncepcja przywództwa ulega zmianom, istnieje bowiem dwuznaczność w
zakresie celów, władzy i doświadczenia a także niejednoznaczność sukcesu65. Dyrektorzy
szkoły powinni więc posiadać zdolność do podejmowania racjonalnych decyzji, mając do
wyboru szereg alternatyw w zakresie radzenia sobie z nieprzewidywalnymi sytuacjami.
Na dyrektorów szkoły stawiana jest presja ze strony zarówno środowiska wewnętrznego
(rodziców, uczniów, nauczycieli), jak i zewnętrznego (instytucje nadzorujące szkołę). Ta presja
powoduje, że dyrektor może często podejmować decyzje niezgodne z długoterminowym celami
organizacji. Jak zwraca uwagę Bush ta mieszanka procesów racjonalnych i anarchii definiuje
model niejednoznaczności66.
Ostatnim modelem jest model kulturowy. Modele kulturowe zakładają, że wierzenia,
wartości i ideologia są sercem organizacji, zaś jednostki mają pewne wyobrażenia i preferencje,
które wpływają na to, jak się zachowują i jak postrzegają zachowanie innych członków67.
W celu skutecznego działania szkoły, dyrektorzy powinni zrozumieć i oddziaływać na
zbiorowe wartości wyznawane przez osoby pracujące w szkole. Jest to szczególnie istotne dla
dyrektora o małym stażu pracy, który nie poznał jeszcze kultury specyficznej dla danej
placówki oświatowej68. Stąd też dyrektor powinien wziąć pod uwagę panującą w szkole kulturę
organizacyjną przy planowaniu i realizowaniu swoich zadań.
Podsumowanie
W niniejszym tekście przedstawiono charakterystykę modelów zarządzania oświatą.
Należy zwrócić uwagę, iż pomimo odmienności założeń każdego z tych modeli główny cel
pozostaje ten sam. Jest nim poprawa jakości i efektywności pracy szkoły. Każdy model lub
teoria dotycząca zarządzania i przywództwa staje się nieistotna, jeśli nie przynosi poprawy 69.
W przebudowie polskiej szkoły kluczowe znaczenie oprócz aspektów organizacyjnych pełnią
kwestie osobowościowe. To dyrektorzy i nauczyciele konkretnej placówki muszą być otwarci
na proces zmian, chcieć ich i umieć zaakceptować ich konsekwencje. Niestety w wielu
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przypadkach zarówno osoby zarządzające, jak i pracownicy nie są skorzy do zmian. Wynika to
z pewnej niepewności związanej z wprowadzaniem przeobrażeń w pracy szkoły, które mogą
nieść za sobą zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. W wyniku przeprowadzonej analizy
stwierdzam, iż w mojej ocenie najlepszym modelem dla współczesnej szkoły byłoby czerpanie
w pewnym stopniu z każdego z wyżej wymienionych modeli, ze szczególnym naciskiem na
model kolegialny, gdyż liderzy i menedżerowie muszą być taktowni, kompetentni i elastyczni
we wspieraniu instytucji, którą prowadzą, bo to oni podnoszą standardy edukacyjne.
Kierownicze przywództwo jest istotnym elementem sukcesu szkół, zaś pozbawione
wartości zarządzanie może wyrządzić wiele szkód. Modele kolegialne zakładają, że wszyscy
członkowie powinni uzgodnić wyznaczone cele kadra nauczycielska powinna mieć wspólną
wizję celów instytucji.
Z kolei współczesna polska szkoła z modeli politycznych może czerpać zdolność do
nawiązywania sojuszy i walki o własne interesy70. Model niejednoznaczności pomaga z kolei
dyrektorowi wybrać z wielu opcji najlepsze rozwiązanie danego problemu.
Model kulturowy może zapewnić współczesnej szkole ramy, w zakresie zarządzania
szkołą. Przyjmując założenia tego modelu dyrektorzy mogliby także skutecznie wprowadzać
innowacje w zakresie nauczania, przy czynnym wsparciu pracujących w szkole nauczycieli71.
Przedstawione modele oferują różne perspektywy edukacji. Każdy z nich na swój sposób
oferuje trafne obserwacje i wnioski, jednak żaden nie stanowi jednej kompleksowej wizji
zarządzania szkołą. Instytucje szkolne ze względu na swoją złożoność wymagają
zróżnicowanego podejścia uwzgledniającego wiele aspektów zarówno prawnych,
organizacyjnych, społecznych, w których dobro ucznia i jego rozwój stanowi nadrzędną
wartość.
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MODELS OF PUBLIC SCHOOL MANAGEMENT
Summary: School institutions, due to their complexity, require a diversified approach taking into
account many aspects, both legal, organizational and social, in which the student's well-being and his
development are of paramount importance. The aim of this article is to identify models of public-school
management. The desk research method based on the analysis of available source data was used to
characterize the management models of public schools. The work is a theoretical analysis that will allow
to compare the management models described in this publication.
Keywords: Management models, public school, education, society.

34

Magdalena Kóska-Wolny72
BADANIE ZALEŻNOŚCI MIĘDZY CZYNNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI
A WYMIARAMI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORGANIZACYJNEJ
NA PRZYKŁADZIE PODMIOTÓW BRANŻY
WODNO-KANALIZACYJNEJ
Streszczenie: Niniejszy artykuł podejmuje problematykę przedsiębiorczości organizacyjnej w wybranym sektorze
usług publicznych – branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce. Celem rozdziału jest próba zbadania,
czy a jeżeli tak, to jak silne są zależności pomiędzy czynnikami zewnętrznymi (dynamizm, złożoność, wrogość)
a wymiarami przedsiębiorczości organizacyjnej (innowacyjnością, podejmowaniem ryzyka, proaktywnością)
w sektorze publicznym? Zasadniczym punktem wyjścia na zadane w artykule pytanie jest autorski, konceptualny
model przedsiębiorczości publicznej. Aby zweryfikować model opracowano narzędzie badawcze-kwestionariusz,
którego pytania/stwierdzenia zostały dostosowane do specyfiki wybranego obszaru usług publicznych – branży
wodociągowo-kanalizacyjnej.
Słowa kluczowe: Przedsiębiorczość organizacyjna w sektorze publicznym, branża wodociągowo-kanalizacyjna.

Wstęp
Przedsiębiorczość w swej istocie często oznacza niszczenie status quo, kreowanie czegoś
nowego i unikalnego w podejściu73, przy czym jej rezultaty nie są zawężone do efektywności
organizacji klasycznie pojmowanej w kategoriach finansowych74. Zrozumienie tego zjawiska
wymaga zidentyfikowania specyfiki samego procesu przedsiębiorczego, jak i jego kontekstu75,
czynników determinujących to zjawisko. Jednocześnie należy podkreślić, że przedsiębiorczość
nigdy nie jest ostateczna, lecz zawsze jest „procesualna”76, co sprawia, że efekty
przedsiębiorczości, na zasadzie sprzężenia zwrotnego, oddziałują na jej uwarunkowania oraz
realizację zarówno bieżących, jak i przyszłych przedsiębiorczych działań.
Warunki działania organizacji sektora publicznego mogą być rozpatrywane w różnych
przekrojach. Z punktu widzenia organizacji ważne jest przede wszystkim wyodrębnienie jej
uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych77, które stanowią jeden z ważniejszych
kierunków badań w tym obszarze. Wynika to z poszukiwania odpowiedzi na pytania: od czego
uzależnione jest prowadzenie działalności przedsiębiorczej, które czynniki ją stymulują, a które
hamują? Należy podkreślić, że nie wszystkie elementy otoczenia mają jednakowy wpływ na
funkcjonowanie organizacji, a stopień tego wpływu może być zmienny w czasie. W kolejnych
okresach różne czynniki mogą przybierać znaczenie decydujące dla jej rozwoju78. Współczesne
organizacje sektora publicznego funkcjonują bowiem w otoczeniu wrogim, dynamicznym
Dr, uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie
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i burzliwym, stanowiącym wyzwanie dla zarządzających do poszukiwania nowych rozwiązań
i wdrażania zmian w ich funkcjonowaniu.
Celem rozdziału jest próba zbadania, czy a jeżeli tak, to jak silne są zależności pomiędzy
czynnikami zewnętrznymi (dynamizm, złożoność, wrogość) a wymiarami przedsiębiorczości
organizacyjnej (innowacyjnością, podejmowaniem ryzyka, proaktywnością) na przykładzie
podmiotów sektora publicznego z branży wodono-kanalizacyjnej.
Wpływ otoczenia na funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym
Źródłem szans i zagrożeń dla organizacji jest jej otoczenie, które stanowi specyficzny
klimat i układ warunków, w ramach których prowadzona jest jej działalność, z jednej strony
narzucająca pewne ograniczenia, a z drugiej, wpływająca na możliwości działania
i perspektywę rozwoju. Nowakowski definiuje otoczenie jako zespół wszystkich czynników
wpływających na przetrwanie i rozwój przedsiębiorstwa79. Otoczenie jest zbiorem wszystkich
składników nienależących do rozważanego systemu organizacji, którego zmiany mogą
spowodować przejście tego systemu w stan odmienny od istniejącego80.
W literaturze przedmiotu wyróżnia się najczęściej dwa człony otoczenia
przedsiębiorstwa: otoczenie bliższe (określane również jako otoczenie zadaniowe,
bezpośrednie lub mikrootoczenie) i dalsze (zwane otoczeniem pośrednim, ogólnym lub
makrootoczeniem)81. Otoczenie bliższe jest z reguły specyficzne dla organizacji działającej w
tej samej branży. Otoczenie dalsze jest natomiast wspólne dla wielu organizacji, stwarzając
jednocześnie jednakową płaszczyznę ich działania i rozwoju. Każdy z tych elementów
otoczenia może wywierać pozytywny lub negatywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości,
zarówno w sektorze prywatnym, publicznym, czy też non profit82.
Otoczenie bliższe obejmuje te czynniki pozostające poza organizacją, które mają
bezpośredni wpływ na jej funkcjonowanie, a w szczególności na procesy podejmowania
decyzji. Otoczenie ogólne obejmuje natomiast warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa,
wynikające z tego, że działa ono w określonym kraju i regionie, w określonej strefie
klimatycznej, w danym układzie politycznym, prawnym, systemowym itd.83. W warunkach
globalizacji uzasadnione jest również wyodrębnienie kategorii międzynarodowego otoczenia
przedsiębiorstwa. Sudoł dokonuje podziału otoczenia przedsiębiorstwa na otoczenie krajowe
i międzynarodowe84. Ze względu na zależności, czyli stopień uzależnienia organizacji od
otoczenia, Fahley i Narayanan wyróżniają otoczenie zależne i autonomiczne85. W tym
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kontekście Boleska-Kukułka mówi o otoczeniu kompleksowym, przez co rozumie, że różne
procesy zachodzące w otoczeniu coraz bardziej stają się współzależne w skali globalnej86.
W uwarunkowaniach zewnętrznych tkwią zarówno szanse zachęcające do podejmowania
działań przedsiębiorczych, jak i zagrożenia zniechęcające do takich działań – w otoczeniu tym
pojawiają się przełomy (np. technologiczne, regulacyjno-prawne), które mogą z dnia na dzień
utrudnić funkcjonowanie organizacji87. Szczególnie ważna zatem wydaje się ocena szans
i zagrożeń. Otoczenie może moderować relacje pomiędzy uwarunkowaniami a poziomem
innowacyjności i efektywności organizacji, ponadto wpływ ten staje się coraz bardziej
intensywny wraz ze wzrostem jego niepewności, dynamizmu (zmienności, dynamiki),
złożoności (zróżnicowania) i wrogości88.
Dynamicznie zmieniające się otoczenie wpływa na zmiany zachowań organizacji, które
poszukują skutecznych metod konkurowania, kształtując i wdrażając nowe strategii oraz
modele biznesu89. Dynamizm, czyli intensywność zmian w czasie istotnych dla organizacji
cech jej otoczenia90, charakteryzuje się również coraz szybszym wprowadzaniem innowacji
w produktach oraz innych działaniach przedsiębiorstwa91. Pociąga za sobą nieprzewidywalne
działania konkurentów w zakresie rozwoju nowych technologii, zmiany preferencji klientów,
wahania popytu, ale także zmiany trendów ekonomicznych (np. stóp procentowych) oraz
wartości społecznych (np. wzrastający poziom bezrobocia)92.
Ze względu na dynamikę można wyróżnić następujące rodzaje otocznia: stałe, zmienne
i burzliwe. Otoczenie stałe (stabilne) wyróżnia względna niezmienność, czyli względne
niewystępowanie nagłych lub nieoczekiwanych zmian. Cechuje się występowaniem grupy
stałych konkurentów oraz znikomym prawdopodobieństwem pojawienia się nowych rozwiązań
technologicznych, co pozwala na ograniczenie środków przeznaczonych na badania.
Postępowanie władz państwowych jest stabilne, a przepisy prawne obowiązują od dłuższego
czasu i nie jest prawdopodobna ich nagła zmiana. Popyt cechują niewielkie i możliwe do
przewidzenia wahania. Produkty i usługi oferowane na rynku zmieniają się bardzo rzadko.
Otoczenie zmienne wyróżnia ulegająca wahaniom sytuacja na rynku. Cechuje się zmianami
w zasadzie w każdej dziedzinie: zmienia się popyt na rynku, a w ślad za nim wyroby i usługi,
zmienia się konkurencja, postępowanie władz państwowych i przepisy prawne. Zmiany te są
jednak raczej przewidywalne, co pozwala organizacji na antycypacyjne dostosowanie się do
nich. Otoczenie burzliwe wyróżniają nieprzewidywalne wstrząsy na rynku. Cechuje się bardzo
trudnym do przewidzenia popytem oraz ciągłymi zmianami wyrobów i/lub usług na rynku.
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Postęp technologiczny rewolucjonizuje ofertę rynkową oraz procesy wytwórcze. Działania
i decyzje władz państwowych oraz przepisy prawne są niemożliwe do przewidzenia93.
Dynamizm według Scharfmana i Deana określa się stopniem niestabilności czy
turbulencji podstawowych elementów otoczenia zarówno na poziomie mikro, jak
i makroanalizy94, prowadząc do zmian wywołanych przez zewnętrzne czynniki
(uwarunkowania polityczne, krajowe, regulacje Unii Europejskiej), które są niewidoczne oraz
niemożliwe do zaplanowania dla kierownictwa firmy95. Dynamizm zmian otoczenia sprawia,
że wciąż poszukiwane są nowe i skuteczne sposoby trwania i rozwoju przedsiębiorstwa w
otoczeniu96, poprzez wdrażanie nowych rozwiązań, dostosowanych do zmieniających się
potrzeb rynkowych.
Złożoność otoczenia związana jest z coraz większą liczbą jego zróżnicowanych
elementów, których wpływ jest coraz trudniejszy do przewidzenia97. Im większa liczba
różnorodnych uwarunkowań zewnętrznych, tym otoczenie jest bardziej zróżnicowane. Z kolei
im otocznie jest bardziej zróżnicowane, tym bardziej różnorodne powinny być stosowane przez
przedsiębiorstwo formy specjalizacji i bardziej kompleksowe metody koordynacji98. Natomiast
im elementów w otoczeniu mniej i im bardziej są do siebie podobne, na przykład pod względem
wielkości, strategii działania, celów itp., tym bardziej otoczenie jest proste. Bednarczyk ze
względu na zróżnicowanie wyróżnia otoczenie homogeniczne (jednorodne, jednopostaciowe)
oraz heterogeniczne (różnorodne, wielopostaciowe)99. Złożoność otoczenia dotyczy różnic
pomiędzy stosowanymi przez konkurujące organizacje, taktykami rywalizacji, technologiami
produkcji, kanałami dystrybucji oraz różnic w preferencjach konsumentów100. Wpływa również
na zachowania menedżerów w kontekście jego monitorowania i analizowania otoczenia101 oraz
wykorzystywania szans i sposobności, w celu zwiększenia wartości organizacji. Wraz
ze wzrostem dynamizmu oraz stopnia złożoności otoczenia wzrasta jego niepewność,
charakteryzująca się dużą częstotliwością oraz nieprzewidywalnością w nim zmian102.
Ze względu na wrogość otoczenie możemy rozpatrywać, jako życzliwe lub wrogie,
w którym występuje trudność dostępu do zasobów zewnętrznych (uregulowania zewnętrzne
stwarzają ograniczenia) oraz niska zyskowność branży103. Wrogość otoczenia określa istotę
zachowań „rywalizujących” przedsiębiorstw w sektorze, w zakresie jego rozwoju, oferowanej
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jakości produktu oraz wdrożonych innowacji104, przejawia się również jako niekorzystna
struktura przemysłu, zawiłe przepisy prawne, brak siły roboczej i surowców, ograniczone
możliwości finansowania innowacji oraz niekorzystne trendy demograficzne, tj. zamykanie się
rynków105. Według Khandwalla106 środowisko jest wrogie, gdy jest ryzykowne, stresujące oraz
dominujące. Wrogość jest zawsze traktowana jak przeciwieństwo szczodrości, charakteryzując
się brakiem możliwości biznesowych107.
Wyróżnione powyżej cechy otoczenia – dynamizm, złożoność i wrogość – wpływają
również na poziom przedsiębiorczości sektora publicznego. Uwarunkowania wyróżniające
organizację publiczną na tle organizacji innego typu to przede wszystkim: większa złożoność
wpływów otoczenia, większa otwartość na wpływ otoczenia, mniejsza presja lub jej brak ze
strony obywateli (klientów)108. Otoczenie sektora publicznego jest zdecydowanie bardziej
złożone niż prywatnego. Wśród interesariuszy podmiotów publicznych znajdują się: obywatele,
podmioty gospodarcze, organizacje społeczne, a także ugrupowania polityczne oraz organy
administracji państwowej109. W sektorze publicznym złożoność wpływów otoczenia wynika
zatem z jednej strony z niemożliwości ujednolicenia grup odbiorców dóbr i usług publicznych,
a z drugiej, z nierzadko sprzecznymi ze sobą oczekiwaniami i potrzebami jego interesariuszy110.
Model badawczy, metody badawcze
Zasadniczym punktem wyjścia na zadane w artykule pytanie jest autorski, konceptualny
model przedsiębiorczości publicznej. Ponadto wykorzystano dorobek badawczy Kearneya,
Hisricha, Rocha111. dotyczący przedsiębiorczości organizacyjnej w sektorze publicznym i jej
wpływu na wyniki organizacji, co pozwoliło na zidentyfikowanie luki badawczej
i skonstruowanie modelu badawczego (rysunek 1).
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Rysunek 1. Konceptualny model badawczy

Źródło: Opracowanie własne.

W modelu przyjęto następujące założenia: w analizie otoczenia organizacji
(uwarunkowania zewnętrzne) zaproponowano uwzględnić jego trzy wymiary: złożoność,
wrogość i dynamizm. Natomiast na uwarunkowania wewnętrzne przyjęte w modelu składają
się: struktura organizacyjna (opisana przez hierarchię, elastyczność, formalizację), styl
przywództwa (opisany przez niezależność polityczną, orientację strategiczną, autonomię
pracowników oraz filozofię wynagradzania), kultura organizacyjna oraz zasoby (ludzkie,
finansowe, techniczne, technologiczne, informatyczne, a także własne lub będące do
dyspozycji zasoby naturalne). W modelu badawczym przyjęto trójwymiarową koncepcję
orientacji przedsiębiorczej, obejmującą innowacyjność, podejmowanie ryzyka i proaktywność.
Ponadto w modelu uwzględniono zależność między przedsiębiorczością a wynikami
organizacji. Przyjętymi miernikami oceny działalności organizacji w modelu są wyniki
finansowe (przeciętny roczny wzrost sprzedaży, średnia rentowność sprzedaży, średnia
rentowność kapitału własnego, zysk) i pozafinansowe (przeciętny roczny wzrost zatrudnienia,
nakłady na działalność badawczo-rozwojową, satysfakcja klientów, pracowników i innych
interesariuszy oraz pozycja rynkowa – „wizerunkowa” – organizacji).
Prezentowane w niniejszym artykule wyniki badań stanowią jedynie ich część.
Na podstawie modelu badawczego sformułowano między innymi hipotezy badawcze, iż:
• H1: Dynamizm w większym stopniu niż wrogość i złożoność opisuje/determinuje
otoczenie zewnętrzne w sektorze publicznym (podmioty branży wodno-kanalizacyjnej w
Polsce).
• H2: Wymiary otoczenia organizacji wpływają na natężenie przedsiębiorczości
organizacyjnej w badanym sektorze usług publicznych.
Hipoteza została zweryfikowana w badaniach empirycznych. Opracowano narzędzie
badawcze – kwestionariusz wraz z oceną jego rzetelności w ramach badania pilotażowego.
Należy zaznaczyć, że pytania/stwierdzenia zostały dostosowane do specyfiki sektora
40

wodociągowo-kanalizacyjnego. W obszarze zweryfikowania przyjętej w niniejszym artykule
hipotezy kwestionariusz zawierał 5 pytań/stwierdzeń dotyczących uwarunkowań zewnętrznych
organizacji. Skale odpowiedzi w obszarze pytań opisujących otoczenie zewnętrzne organizacji
miały postać 7-cyfrowej skali dyferencjału semantycznego112. Respondenci mieli do dyspozycji
5 par przymiotników, którymi opisywali otoczenie zewnętrzne (oceniając dynamizm, wrogość
oraz złożoność otoczenia).
Wyodrębniona próba badawcza stanowiła 170 firm wodno-kanalizacyjnych,
prowadzących działalność w miastach powyżej 30 000 mieszkańców. W wyborze próby wzięto
również pod uwagę uwarunkowania właścicielskie (sektor publiczny) oraz liczbę osób
korzystających z sieci kanalizacyjnej i wodociągowej113. Badania przeprowadzono z
wykorzystaniem trybu mix-mode, który zakłada realizację badania z wykorzystaniem kilku
technik badawczych. W przypadku przedmiotowego badania były to: badania internetowe
(CAWI) i badania telefoniczne (CATI)114. Niestety, wielu spośród potencjalnych respondentów
odmówiło udziału w badaniu. Główne badanie ostatecznie przeprowadzono na
101-elementowej próbie respondentów– pracowników firm z branży wodno-kanalizacyjnej.
Analiza danych i wyniki
W etapie procesu badawczego – analizie statystycznej pozyskanego materiału
empirycznego – wykorzystano metodę analizy czynnikowej i analizy ścieżki w celu
zweryfikowania założonych hipotez.
Przeprowadzona analiza zaproponowanych zmiennych dotyczących wymiarów
otoczenia zewnętrznego wskazała na redukcje 5 zmiennych do 3 wymiarów. Pierwszy wymiar,
czyli dynamizm otoczenia jest opisywany przez zakres przewidywalności prawa w Polsce i UE,
dotyczącego usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz przewidywalności oczekiwań klientów.
Drugi wymiar czyli wrogość otoczenia opisuje przewidywalność rozwoju branży
wodociągowo-kanalizacyjnej. Natomiast trzeci wymiar, czyli złożoność otoczenia opisuje
liczbę różnorodnych metod produkcyjnych i technik marketingowych niezbędnych dla
realizacji potrzeb klientów.
Nowoczesne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, będące spółką prawa
handlowego i zarazem monopolistą naturalnym, działa w skomplikowanych warunkach.
Dynamika i złożoność zmian otoczenia oraz potrzeb i oczekiwań interesariuszy tej branży
wymaga odejścia od klasycznych, schematycznych rozwiązań i wiąże się z koniecznością
poszukiwania nowych sposobów zwiększenia efektywności organizacji. Stanowi to zatem
wyzwanie dla zarządzających przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi, którzy stają przed
koniecznością dokonywania wyborów oraz poszukiwania szans i okazji w zmieniającym się
otoczeniu.

Dyferencjał semantyczny jest skalą pomiarową stosowaną powszechnie w ocenie wrażenia określonego
zjawiska bądź obiektu, jakie wywoływane są u osoby badanej, bądź też postawy wobec niego. Skala składa się
z kilku kategorii (najczęściej pięciu lub siedmiu) oznaczonych liczbami. Bieguny skali (czyli jej początek i koniec)
opisane są antonimami.
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Dane za rok 2016 pozyskano ze strony Głównego Urzędu Statystycznego http://stat.gov.pl. [dostęp: 29.03.2016
r.].
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Stwierdzono zatem, że hipoteza H1 znalazła potwierdzenie w zebranym materiale
empirycznym i nie ma podstaw do jej odrzucenia. Do testowania H2: Wymiary otoczenia
organizacji wpływają na natężenie przedsiębiorczości organizacyjnej w badanym sektorze
usług publicznych wykorzystano analizę ścieżek115.
Dynamizm silnie i statystycznie istotnie wpływa na innowacyjność i podejmowanie
ryzyka. Relacje te za każdym razem są dodatnie. Im większa przewidywalność: prawa w Polsce
i UE dotyczącego usług wodociągowo-kanalizacyjnych, oczekiwań klientów oraz zakres
wdrożonych nowych procesów i nowych produktów/usług tym poziom innowacyjności wzrasta
i sprzyja podejmowaniu ryzyka. Zatem stabilne prawo oraz znajomość oczekiwań swoich
interesariuszy wpływa pozytywnie na rozwój przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
oraz poszukiwanie przez te organizacje nowych innowacyjnych rozwiązań.
Z kolei złożoność ma wpływ na innowacyjność – relacja jest ujemna, a wrogość ma
wpływ dodatni na podejmowanie ryzyka. Na spadek innowacyjności wpływa wzrost
złożoności, rozumianej jako różnorodność metod produkcyjnych i technik marketingowych
niezbędnych dla realizacji potrzeb klientów w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
Zwiększenie się wymagań oraz większa świadomość klientów, pociąga za sobą również
konieczność prowadzenia szeroko zakrojonego działania w zakresie budowania pozytywnego
wizerunku swoich produktów. Działania marketingowe obejmują politykę produktu
(zapewnienie odpowiedniej jakości wody), dystrybucję (ciągłość dostawy oraz budowę nowej
sieci) czy też promocję (informowanie klientów o ofercie, kształtowanie wizerunku firmy).
Istotne jest również informowanie społeczności lokalnej o zakresie i efektach swoich działań.
W ciągu ostatnich lat oczekiwania wobec przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
znacznie wzrosły, również w zakresie prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju oraz
wdrażania technologii ekologicznych, np. odnawialnych źródeł energii. Natomiast wrogość
wpływa na wzrost podejmowania ryzyka. Działalność przedsiębiorstw wodociągowych
narażona jest na wiele nieprzewidywalnych zagrożeń, zarówno w obszarze technologicznym,
jak i związanym ze zmianami klimatycznymi. Dużym problemem jest również stan techniczny
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz jej awaryjność.
Hipoteza H2 brzmiąca: „wymiary otoczenia organizacji wpływają na natężenie
przedsiębiorczości organizacyjnej w badanym sektorze usług publicznych” została
zweryfikowana. Dynamizm silnie i statystycznie istotnie wpływa na innowacyjność
i podejmowanie ryzyka. Złożoność ma wpływ na innowacyjność – relacja jest ujemna,
a wrogość ma wpływ dodatni na podejmowanie ryzyka.
Zakończenie
Każda organizacja jest systemem otwartym, który wchodzi w interakcje ze swoim
otoczeniem, czyli funkcjonuje, istnieje dzięki otoczeniu i w nim116. Organizacje sektora
publicznego stanowią istotny element gospodarki kraju, wpływając jednocześnie na życie
każdego mieszkańca. Procesy globalizacji, integracji europejskiej, przemiany ustrojowe,
aktualna sytuacja polityczna, polityka gospodarcza rządu oraz aktywność i poziom
W. Cwalina, Zastosowanie modelowania równań strukturalnych w naukach społecznych, Statsoft Polska 2000,
s. 15–23.
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Warszawa 2007, s. 17.
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konkurencyjności regionów sąsiednich117, to tylko kilka czynników mających wpływ na
funkcjonowanie sektora publicznego. Rozwój przedsiębiorczości zależy również od warunków
stwarzanych przez istniejącą strukturę przestrzenną gospodarki, społeczności lokalne i władze.
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Katarzyna Lisowska118
FUNKCJE TRADYCYJNEJ RODZINY W SYSTEMIE
AKSJOLOGICZNYM SPOŁECZŃSTWA RYZYKA
Streszczenie: Obserwujemy czas szczególnego przełomu w życiu społecznym. Rodzina jest wartością, ale nie
tylko tradycyjnie rozumiana. Wartość rodziny to ludzie, jacy są emocjonalnie blisko, doświadczają wspólnoty ze
sobą, troszczą się o swoje dobro rozumne. W rodzinach tradycyjnie rozumianych spotykamy na dużą skalę
współcześnie osamotnienie dziecka, szerzą się dysfunkcje, kryzys roli matki i ojca. Nie jest słuszne, by uważać,
iż rodziny poza tradycyjnymi – nie mają swoich wartości życia, zasobów duchowych, kulturowych i innych, jakie
wskazują, że są to relacje istotne, prawidłowe. Normą jest nie tylko rodzina tradycyjnie rozumiana.
Słowa kluczowe: Kryzys rodziny, osamotnienie dziecka, wartość rodzinnych form życia społecznego, trauma.

Cel pracy
Celem niniejszej pracy jest refleksja porządkująca dotycząca wartości życia rodzinnego.
Głównym zaś celem jest wskazanie na niedostrzegany należycie aspekt traumy życia
rodzinnego, kiedy presja społeczna zakłóca kształtowanie się ludzi w sposób właściwy ich
potrzebom. Efektem jest nie tylko osamotnienie młodych ludzi, ale odwartościowanie ich
życiowych wyborów i nierozumienie, z czego wynikają. Potrzebą są dogłębne studia
psychologiczne, socjologiczne i filozoficzne. Mój artykuł jest postulatem o to, by bez emocji
badać przemiany życia rodzinnego i dostrzegać normy oraz wartości różnych form życia
rodzinnego. Chodzi o wychowanie jednostki zdolnej do życia wspólnotowego, jaka podąża
w życiu za swoimi pragnieniami, które nikogo nie krzywdzą i przede wszystkim celem jest
wychowanie jednostki uporządkowanej aksjologicznie, jaka jest zdolna do odczuwania
w swoim życiu szczęścia.
Rodzina jako wartość
Rodzina jest systemem, na którym opiera się społeczeństwo. Jest to grupa społeczna,
która posiada swoje struktury, jej funkcjonowanie określają więzi, wyznaczające relacje
między członkami rodziny, układ ich pozycji, odgrywanych względem siebie ról. Środowisko
rodziny realizuje liczne funkcje. Jak zauważa Zbigniew Tyszka, rodzina podlega zmianom
w perspektywie historycznej. Mają one charakter społeczny, kulturowy, ekonomiczny czy
ogólno cywilizacyjny i choć te spostrzeżenia były poczynione końcem ubiegłego stulecia,
mimo gwałtownych przemian wciąż są aktualne119. Stałą właściwością rodziny jest,
że pozostaje w różnych kulturach pierwszym środowiskiem rozwoju człowieka.
Jak wskazuje Wiesław Kowalski, zaznaczając naczelne funkcje rodziny w życiu
człowieka, jest ona wspólnotą naturalną, w porównaniu z innymi jest zawsze pierwotna
i najbardziej ceniona jako wartość. Niemniej współczesne zmiany zrodziły poza licznymi
pozytywnymi przeobrażeniami, jak zauważa autor, także ukształtowanie się sytuacji, przez
którą rozpatrujemy społeczeństwo polskie jako społeczeństwo ryzyka. Niestety rodzina,

Mgr w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, redaktorka merytoryczna czasopisma naukowego
„Edukacja Etyczna”.
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ta rozpowszechniona instytucja zmaga się z licznymi problemami120. Na ogół dysfunkcje
rodziny powodują trudne warunki ekonomiczne i społeczne, niski poziom kompetencji
rodzicielskich, a także zaburzona funkcja rodziny.
Zmiany dokonujące się w rodzinie są niepokojące, kiedy weźmiemy pod uwagę,
że wzrasta liczba rodzin dysfunkcyjnych, zmagających się z biedą i bezrobociem. Nasuwa się
refleksja, jakie staje się dzieciństwo w dobie XXI wieku? Sytuacja dziecka domaga się
szczegółowej analizy w obliczu takich przemian rodziny. Potrzebna jest stała refleksja nad
życiem rodzinnym. Odwołanie się do systemowego modelu rodziny, jak wskazuje Kamila
Gandecka z Uniwersytetu Wrocławskiego, jest szansą, by skutecznie wspierać rodziny. Należy
w tym ujęciu patrzeć na środowisko rodziny jak na złożoną strukturę. Rodziny tworzą grupy
osób, które są wzajemnie od siebie zależne. Doświadczają więzi emocjonalnych, posiadają
wspólną przeszłość. Należy zaznaczyć, że te wnioski autorka formułuje za Mieczysławem
Plopem121. Należy także zaznaczyć, że niniejsze ustalenia są bliskie również innym badaczom.
Rodzinę tworzą ludzie, którzy gwarantują sobie warunki do realizacji siebie w życiu, do
swoich społecznych potrzeb. Rodzina jest wciąż przestrzenią, która jest w stanie zapewnić
jednostce bezpieczeństwo, zarówno emocjonalne, jak i bytowe. Rodzina jest tak ważnym
środowiskiem, bo w niej rozwijają się dzieci, dorastają do pełnienia społecznych ról.
Nie powstała dotąd inna wspólnota społeczna, która byłaby w stanie stanowić tak sprzyjające
warunki wychowawcze i rozwojowe. Potwierdzają te wnioski naukowcy. Upowszechniają
spostrzeżenia jak Katarzyna Walęcka-Matyja, że rodzina pełni mnogie funkcje, jakie różnie są
określane, ale sprowadzają się do swoich głównych właściwości i obejmują w sposób naczelny
funkcje: prokreacyjną, seksualną, ekonomiczną, opiekuńczą, socjalizacyjną, edukacyjną,
emocjonalną i co godne zaznaczenia – spójności122.
Dziecko w rodzinie otaczane jest uwagą i troską najbliższych ludzi. W tej atmosferze ma
szansę wyrosnąć na jednostkę, która jest w stanie realizować się w społeczeństwie, pośród
innych osób. Jednak istotny stopień dysfunkcjonalności rodzin rodzi niepokój i skłania, by
badać sytuację i otaczać podstawową komórkę społeczną rodziny należytym wsparciem, które
jest usystematyzowane. Wspierając rodzinę w jej przemianach należy pamiętać, by opracowane
wsparcie było przemyślane tak, aby dodatkowo nie zaburzać naturalnego systemu rodziny i jej
potencjału zaradczego wobec trudnych sytuacji. Jest to prosty wniosek, ale praktyka pokazuje,
że należy go powtarzać.
Rodzina w świetle badań naukowych jest pojęciem fundamentalnym w istnieniu
społeczności ludzkiej, co zauważa Janke. Jest ona naczelnym środowiskiem wychowawczym,
po nim główną rolę w okresie dorastania odgrywa na tej płaszczyźnie instytucja szkoły.
To przede wszystkim rolą rodziców jest, aby przygotować dzieci, ukształtować w nich

W. Kowalski, Praca z rodziną dysfunkcjonalną – współczesnym wyzwaniem systemu wspierania rodziny
i pieczy zastępczej, „Studia i Praca Pedagogiczne” 2014, 1, s. 182.
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dojrzałość i wyposażyć w podstawowe umiejętności, które pozwolą realizować szkolne
obowiązki i odnaleźć się w relacjach z nauczycielami, a także rówieśnikami123.
Kwestia równouprawnienia wartości rodzin nietradycyjnych – rodzina jako norma?
Rodzina tradycyjnie jest odbierana przez społeczeństwo jako związek ludzi, którzy
legalizują swoją relację małżeństwem. Posiadają dzieci i wspólnie je wychowują, ale różne są
modele życia rodzinnego, szczególnie w dobie gwałtownych przemian współczesnych. Różne
są rodzaje rodzin. Rodzina jako pełna, definiowana jako wzór jej funkcjonowania nie jest już
tak powszechna. Do tego dochodzą alternatywy w życiu rodzinnym w obszarze jej struktury
i co więcej, społeczeństwo uznaje fakt ich istnienia. Nie dziwi ten fakt, kiedy weźmiemy pod
uwagę różne zdarzenia losowe. Rodzina wciąż nie traci na znaczeniu, choć zmienia się jej
charakter. Nadal jest podstawową wartością w życiu człowieka, stanowi trwały obiekt
zainteresowania instytucji, które są odpowiedzialne za jej wspieranie, szczególnie w obliczu
kryzysów.
Rodzina jest w obiekcie zainteresowania nauki rozumianej poprzez podejście
interdyscyplinarne, co jest właściwym podejściem, ze względu na to, jak zróżnicowaną
strukturą jest rodzina, kiedy weźmiemy ją pod uwagę jako wspólnota, którą tworzą inne
rodziny124. Każda rodzina ma własną kulturę, tradycję, obyczajowość, przypisaną do ogólnych
norm społecznych.
Rodzina to nie tylko dzieci i rodzice, to także inne osoby połączone wspólnotą więzi krwi
lub to wspólnota ludzi zamieszkująca jedną przestrzeń: dom/mieszkanie.
Rodzina pełni funkcję wychowania, prokreacji, odpowiada za powoływanie do życia
nowych istot i zapewnia im opiekę. Stąd jej pozycja w społeczeństwie jest bardzo wysoka, ale
nie należy zapominać, że dzieci rodzą się także poza rodziną. Pogłębionych badań domaga się
problem samotnego rodzicielstwa.
Istnieją rodziny adopcyjne, rodzina to nie tylko wspólnota krwi. Rodzinę charakteryzuje
małżeństwo, pokrewieństwo, a także adopcja. Rodzina najczęściej realizuje się trwałym
i akceptowalnym obcowaniem płciowym małżonków, określona jest instytucjonalną formą
życia małżeńskiego, charakteryzuje się istnieniem systemu dziedziczenia, co akcentuje
w swoich opracowaniach poświęconych rodzinie Zbigniew Tyszka125.
W świetle badań psychologicznych zaznacza się akcentowaną w tej pracy cechę rodziny,
jest ona grupą podstawową, czyli taką, w której jednostka jest w bliskiej relacji z innymi
i uczestniczy we wspólnej formie życia poprzez codzienne współdziałanie, jak zauważa choćby
w swoich pracach także Krąpiec126. Dziś mówimy o nawet nie samotności, ale także
osamotnieniu dziecka i to w rodzinie. Zarazem jest silna presja społeczna tworzenia rodzin
tradycyjnych. Są wielką wartością, ale nie należy jednak umniejszać innych form życia
rodzinnego, nie wolno zapominać choćby o samotnych matkach i wartości życia rodzinnego,
jakie kształtują.
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Rodzina to więcej niż jej zasadnicze funkcje, które sklasyfikował skrótowo. Woroniecki
sprowadzając je do zaspokojenia popędu seksualnego, rodzenia oraz wychowania dzieci
i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych127. Docenia się rodzinę, znacznie jej funkcję
prokreacyjną, ale zaznaczam, że nie jest tak jak niektórzy badacze akcentują – dzieci rodzą się
nie tylko w tradycyjnych rodzinach, gdzie ludzie połączeni są sakramentalnym związkiem
małżeństwa, to nie tylko funkcja wybrana tradycyjnego modelu rodziny. Dzieci wychowywane
są w różnych środowiskach, gdzie panują więzi bliskości, emocjonalne. Nierzadko dziadkowie
podejmują się trudu bycia z dzieckiem na co dzień, opiekowania się nim i wychowywania.
Han-Ilgliewicz proponuje następującą klasyfikację środowiska rodziny, uwzględniając
jej strukturę:
- Rodzina pełna,
- Rodzina niepełna,
- Rodzina zdekompletowana,
- Rodzina rozbita,
- Rodzina zrekonstruowana128.
Rodzina niepełna może być rozumiana poprzez funkcjonowanie w jej strukturze
niezamężnej matki z dzieckiem. Rodzina może być zdekompletowana w wyniku śmierci ojca
lub matki. Rodzina rozbita – może być opuszczona przez ojca lub matkę. W skład rodziny
zrekonstruowanej wchodzi ojczym lub macocha, może też należeć do niej adoptowane
dziecko129.
Za normę uznaje się w społeczeństwie rodzinę pełną, ale uwzględniając społeczne
zmiany, jak już wskazywano – inny charakter rodziny także zyskuje zrozumienie. Ludzie
przyzwyczajają się, że zmiany są nieuniknione, także na poziomie funkcjonowania rodziny.
Zresztą te fakty z życia rodzin nie są nowością, ale dziś szczególnie zwraca się uwagę na
znaczenie problemu, poświęcając mu liczne refleksje.
Ze względu na kryterium nieobecności w rodzinie jednego rodzica, zdaniem Kozdrowicz
można wyodrębnić następującą typologię rodziny:
1. Rodzina osierocona (jako skutek śmierci jednego rodzica),
2. Rodzina rozbita (w skutek rozwodu, bądź porzucenia rodziny),
3. Rodzina samotna (tworzona przez niezamężne matki z dzieckiem),
4. Rodzina niepełna czasowo (występuje na skutek braku obecności rodzica, który
może wyjechać w celach zarobkowych lub przebywać w zakładzie karnym,
powodem może być także leczenie szpitalne lub wyjazd poza granice danego
kraju)130.
Wiesław Ambrozik uwzględniając zróżnicowanie warunków wychowawczych rodziny
wyszczególnił: rodzinę normalną – skład rodziny jest pełny, występują w niej silne związki
emocjonalne, układ ról jest tradycyjny, przyjęte wartości zmierzają do wykształcenia dzieci;
rodzinę zdezorganizowaną – struktura rodziny jest zaburzona, związki emocjonalne są słabe,
występują konflikty; rodzinę zdemoralizowaną – jest zdezorganizowana, przekazywane wzorce
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zachowań są sprzeczne z normami i wartościami, często takie rodziny zmagają się
z uzależnieniem jej członków i przemocą131.
Stanisław Kawula wyodrębnił pięć kategorii rodzin, ze względu na niejednakowy poziom
funkcjonowania rodzin pod względem wychowawczym: rodziny wzorowe, rodziny normalne
(przeciętne), „rodziny jeszcze wydolne wychowawczo”, rodziny niewydolne wychowawczo,
rodziny patologiczne132.
Rodzina może mieć także charakter dysfunkcjonalny, rozkładający możliwość
realizowania przez nią swoich funkcji i zadań w sposób zapewniający potrzeby jej członków.
Poprzez rodzinę dysfunkcjonalną określa się jej charakter zdezorganizowany. Nie tylko jest
upośledzone realizowanie funkcji rodziny, ale także zagrożona jest sfera wartości. Jest to
sytuacja katastrofalna dla wychowujących się w rodzinie dzieci, wymaga wsparcia
wyspecjalizowanych w tym kierunku instytucji. Tym bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę
wnioski zaakcentowane przez Henryka Cudaka, które dowodzą, że w dysfunkcjonalnej rodzinie
wytwarzana jest atmosfera traumatyczna, osłabieniu ulęgają więzi emocjonalne, które
przecież są naczelne w rozwoju każdego człowieka133. Jak patrzeć na rodzinę? Z jednej strony
jest wielką wartością, podstawową w życiu człowieka, ale liczne są tradycyjne rodziny,
w jakich występuje duży problem cierpienia jej członków. Należy zaznaczyć, że wobec takich
sytuacji konieczna jest niezwłoczna interwencja, pomoc, nie ma zgody na przemoc domową.
Rodzina nie jest wartością samą w sobie, bezwarunkową. Rodzina jest, gdy występują więzi
oparte na poszanowaniu, swojej autonomii, bliskości, gdzie jest troska i odpowiedzialna,
rozumna miłość i wspieranie siebie w różnych sytuacjach życia. Rolą rodziny jest kształtowanie
młodego człowieka w taki sposób, by nie zagłuszyć jego tożsamości, z tego rodzą się liczne
dramaty. Człowiek ma prawo wybierać, w jakich formach życia intymnego chce i nie chce się
realizować. Nie można narzucać każdemu, że musi funkcjonować w tradycyjnym modelu
rodziny, bo to nie jest miejsce dla każdego, to mit. Moje obserwacje rzeczywistości jako
pedagoga praktyka pokazały bardziej złożony obraz faktów. Nie wiemy, czego chce drugi
człowiek, dopóki się pochylimy się z nim nad jego życiem. Zaznaczam, że niczego nie
narzucamy młodemu człowiekowi, ale kierunkujemy na wybór pośród wartości.
Złożone są przyczyny dysfunkcjonalności rodziny. To zawsze proces, który dzieje się w
czasie. Dysfunkcjonalności rodziny sprzyjają takie zdarzenia w jej życiu jak rozwód
powodujący rozbicie struktury rodziny, separacja, śmierć jednego z małżonków. Związki
niezalegalizowane są także przestrzenią, która charakteryzuje się nietrwałością
i brakiem poczuciu bezpieczeństwa, szczególnie dzieci funkcjonujących w takim środowisku
wychowawczym. Dziecko potrzebuje klarownej sytuacji stałej obecności w swoim środowisku
zarówno matki, jak i ojca. Silne są więzi kształtujące się między rodzicami
a dziećmi. Rodzina dysfunkcjonalna rozkłada je, także w wymiarze relacji między
rodzeństwem, na co zwrócił również uwagę Cudak134. Mimo tych wniosków potrzebne są
dalsze badania. Zaznaczam, że człowiek może być szczęśliwy i poza tradycyjnie rozumianą
rodziną, to są kwestie indywidualne. Poza tym rozwód rodziców jest trudną sytuacją, ale
System wspierania i formy pracy z rodziną, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Kraków
2013, s. 8.
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tkwienie w przemocy znacznie gorszą. Człowiek ma prawo wyboru, wolność osobistą, nie
może spotykać się z naciskiem ocalenia rodziny za wszelką cenę, jej struktury, kiedy obserwuje
się choćby dysfunkcje, od których jednostka ma prawo się odciąć i budować życie rodzinne na
swój sposób (człowiek ma też prawo pracować nad rodziną).
Rodzina niepełna nie budzi współcześnie negatywnych konotacji. Zmieniają się reguły
społeczno-obyczajowe. Coraz więcej zjawisk życia społecznego nie budzi kontrowersji. Uznaje
się prawo istnienia różnych rodzin, ale wychowywanie dzieci przez pary homoseksualne to
wciąż w naszej rzeczywistości problemy żywo dyskutowane. W Polsce społeczeństwo w
znaczącej mierze przeciwstawia się możliwości wychowywania dzieci przez pary
homoseksualne. Wskazuje się, że prawidłowe dla rozwoju dziecka jest, gdy wychowuje je, gdy
to możliwe, pełna rodzina. Ceniony jest wzorzec matki i ojca. Mówi się o krzywdzie dziecka,
które pozbawiane jest matki lub ojca na rzecz jednopłciowych związków. Sprawa jest
emocjonalna i tylko rzetelne badania naukowe, przemiany dokonujące się w czasie mogą
zweryfikować, co jest najlepsze lub dobre dla ludzi, a co nie.
Poprzez funkcję opiekuńczą rodziny rozumie się zapewnienie jej członkom właściwych
warunków bytowych, w tym w pierwszej kolejności miejsca zamieszkania. Głównym zdaniem
tej funkcji jest także gwarancja warunków, które będą korzystnie wpływały na zdrowie,
chroniąc je, a także będą umożliwiały realizację obowiązku szkolnego, co akcentuje Forma135.
W literaturze najczęściej spotykamy się z określeniem funkcja opiekuńczowychowawcza. Najistotniejszym jej zadaniem jest wychowywanie dzieci. Funkcja opiekuńcza
rodziny jest skorelowana z funkcją wychowawczą. Opieka w rodzinie to troska, która wyraża
się w działaniach zabezpieczających realizowanie potrzeb członków rodziny. Nie ma
wychowania bez opieki, bez czuwania nad tym, by dziecko miało zabezpieczone realizowanie
swoich praw wynikających z istnienia jako jednostki ludzkiej we wspólnocie innych ludzi136.
Prawa drugiego człowieka to przede wszystkim prawa do tego, by mógł on podejmować we
wspólnocie innych ludzi aktywność, która gwarantuje realizowanie jego potrzeb życiowych.
Spotykamy się także w literaturze przedmiotu z określeniem funkcja zabezpieczająca.
Rozumiemy przez nią aktywność, która jest związana z zabezpieczeniem wartości duchowych
i materialnych rodziny137.
Rodzina jako doświadczenie wspólnoty
Wychowanie dzieje się poprzez doświadczenie wspólnoty. Człowiek wyrasta w relacjach
z innymi i tworzy dalej te relacje, pogłębiając je i doskonaląc. Środowisko wychowawcze
rodziny jest najlepszym bytem umożliwiającym kształtowanie właściwych relacji z drugim
człowiekiem, koniecznych w społecznym funkcjonowaniu jednostki. Jednak jak dokładnie
będzie wyglądała dana rodzina – to kwestia wyboru człowieka, jego potrzeb.
W literaturze naukowej znajdujemy stanowiska, które bezdyskusyjnie wskazują na
poważne zagrożenia rodziny, sprowadzające się bezsprzecznie do rangi kryzysu rodziny.

P. Forma, Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinach wielodzietnych oraz czynniki ją
warunkujące, „Wychowanie w Rodzinie” 2011, nr 3, s. 98.
136
A. Kotlarska-Michalska, Zakres funkcji opiekuńczo-zabezpieczającej rodziny, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny” 1985, zeszyt 1, s. 244.
137
Ibidem.
135

52

Kryzys ten dotykać ma zarówno macierzyństwa, jak i ojcostwa138. Pytanie, czy to na tyle
dotkliwy kryzys, który rodzice nie są w stanie sami przezwyciężyć? Niestety jego ranga wobec
obecnych przemian jest znacząca. Jest w swych strukturach głębszym kryzysem
i nawet instytucje wyspecjalizowane we wspieraniu rodziny stają w obliczu nowych czasów.
Muszą dokonać refleksji i opracować takie rozwiązania, które choć załagodzą to, co dotyka
dziś rodzin, co prowadzi do osłabienia więzi, w efekcie do rozbicia życia rodzinnego
i nierzadko ulegania patologizacji osób, które doświadczają tak traumatycznych doświadczeń.
Wspomniany kryzys oznacza dotkliwy proces rozmywania się granic społecznych ról.
Wzrasta ponadto ubóstwo, które dotkliwie doświadcza rodziny. Skutkiem są emigracje
zarobkowe. Ludzie chcą także rozwijać się zawodowo, więc opuszczają swoje rodziny139.
Biorąc pod uwagę mnogość funkcji rodziny, które są tak rozległe i realizują się w
wymiarze prokreacyjnym, ekonomicznym, opiekuńczym, wychowawczym, socjalizacyjnym,
stratyfikacyjnym, integracyjnym oraz innych140, jak zauważa Adamski, łatwo sobie wyobrazić
jak społeczna instytucja rodzin jest osłabiona w możliwości realizacji swoich zadań, gdy jeden
z rodziców opuszcza ją.
Obecny kształt rodziny jest wynikiem długiego procesu ewolucji ludzkości, jak
spostrzegła choćby Ziemska. W dobie przeszłych epok, kiedy medycyna nie było tak rozwinięta
jak współcześnie, inaczej postrzegano dzieci, które często umierały w rodzinach, uważano je
za dobro naturalne141. Aspekt emocjonalny nie był naczelny w przeciwieństwie
do współczesnych czasów.
Upowszechnieniu uległa tendencja współczesnych ludzi, którzy weszli w dorosłe życie.
Nie spieszą się oni z zakładaniem rodziny. Nierzadkie są sytuacje, że młodzi ludzie
w ogóle nie decydują się na zawarcie związku małżeńskiego. Potrzebny jest czas, by zbadać
tego typu zjawiska, nie nazywać ich w prosty sposób, głębiej wniknąć w dokonujące się
przemiany, są bardzo złożone, a bywają upraszczane.
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FUNCTIONS OF THE TRADITIONAL FAMILY IN THE AXIOLOGICAL SYSTEM
OF THE RISK SOCIETY
Summary: We are observing a time of a special breakthrough in social life. Family is a value, but not
only traditionally understood. The value of the family consists of people who are emotionally close,
experience fellowship with each other, and care for their rational good. In traditionally understood
families, we can meet on a large scale today the loneliness of the child, dysfunctions and the crisis of
the role of mother and father are spreading. It is wrong to believe that families apart from traditional
ones do not have their own life values, spiritual, cultural and other resources which indicate that these
relations are essential and correct. The norm is not only the family traditionally understood.
Keywords: Family crisis, child loneliness, value of family forms of social life, trauma.
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Katarzyna Lisowska142
DEFINIOWANIE FILOZOFII W KONTEJŚCIE ŚWIATOPOGLĄDU
NA PODSTAWIE KONCEPCJI WILHELMA DILTHEY’A
Streszczenie: W artykule dokonano na podstawie literatury przedmiotu refleksji badawczej. Jej celem było
ustalenie podstawowych terminów, ich znaczeń – filozofii a światopoglądu, ideologii, doktryny politycznej. Więc
skupiono się na tym, by wyjaśnić istotę pojęć kluczowych dla nauk społecznych. Posłużono się w tym celu analizą
literatury przedmiotu, własnymi wnioskami, zatem połączono możliwości elementów metody hermeneutycznej
i fenomenologicznej.
Słowa kluczowe: Filozofia, światopogląd, ideologia, doktryny polityczne.

Wstęp
Światopogląd jest uzależniony od filozofii, w tym znaczeniu, że charakter twierdzeń
filozoficznych zaliczany jest do światopoglądu. Istnieją także twierdzenia filozoficzne, które
warunkują światopogląd. Nie znajduje uzasadnienia pogląd, że światopogląd jest czymś więcej
niż filozofia. Co więcej, światopogląd może wynikać nie tylko z filozofii, ale także choćby z
religii. Antoni Stępień był zdania, że trzeba uznać pojmowaną w sposób racjonalny filozofię za
płaszczyznę dyskusji o charakterze światopoglądowym143. Niniejszy problem badawczy jest
przedmiotem analiz w artykule.
Filozofia a doktryny polityczne oparte na ideologii – podstawowe rozróżnienia
terminologiczne
Doktryna polityczna stanowi zbiór twierdzeń, poglądów oraz przekonań, które dotyczą
dziedziny, jaką jest polityka. W węższym ujęciu doktryna jest wyodrębnionym zakresem
problemów, które dotyczą określonej ideologii (np. doktryna polityczna lub ekonomiczna).
W znaczeniu szerszym doktryna stanowi synonim ideologii, co będzie dalej w pracy
wyjaśniane.
Rozważania nad historią doktryn mają na celu poza poznaniem, jak rozwijały się poglądy
na państwo oraz prawo – oddziaływanie na proces kształtowania się pojęć o charakterze
ogólnym (w ramach obywatelskich postaw), co zmierza do rozumienia kultury politycznej
w szerokim ujęciu144.
Studiowanie doktryn politycznych pozwala wykształcić aparat, jaki umożliwia
zrozumienie zasadności obowiązujących rozwiązań prawnych145. Filozofię uznaje się za źródło
wiedzy fundamentalnej o świecie, jest wiedzą w dużej mierze ogólną, dającą pogląd na całą
rzeczywistość. Charakteryzuje się racjonalnością, postawą krytyczną, zajmowaniem się
wszelkimi tematami, które znajdują się w zdolności ludzkiego postrzegania. Posiada aspekty
Mgr w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, ukończyła studia w Uniwersytecie Pedagogicznym
w Krakowie, pracuje dla miesięcznika „Kraków”.
143
A. Stępień, Filozofia jako ostateczna płaszczyzna dyskusji światopoglądowych, „Znak” 1967, nr 157-158,
s. 900-901.
144
A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015,
s. 14.
145
B. Szmulik, A. Pogłódek, Historia doktryn politycznych i prawnych (Wprowadzenie), Wydawnictwo
C. H. BECK, Warszawa 2014.
142

55

praktyczne, jak filozofia polityki. Zawiera się w niej szczegółowe podejście do badanej
problematyki, jako dziedzina refleksji146. Jak zatem dostrzegamy prosty i podstawowy wniosek,
zakres treści, którą zawiera w sobie doktryna polityczna jest węższy niż dziedzina filozofii,
która obejmuje zakresem swoich dociekań ogół zagadnień, a raczej wszelkich zagadnień, jakie
tylko są w percepcji ludzkiej uwagi. Filozofia, jak podaliśmy, ma swoje działy, sprawiają one,
że potrafi realizować się w wymiarze szczegółowym i praktycznym. Filozofia zawiera w sobie
bogate treści, które pozyskiwane są określonymi metodami, co należy akcentować. Jest
dziedziną, która stanowi fundament dla różnych dyscyplin naukowych. Nie można jej potrzeby
i użyteczności zastąpić. Doktryny można zmieniać, kwestionować je, nie sposób
zakwestionować natomiast filozofii, w rozumieniu, że opracowane w jej ramach treści, mimo
różnej spójności, stanowią inspiracje do dalszych poszukiwań i są rozwijane, kontynuowane.
Miejsce filozofii w kulturze, którą wytworzyli ludzie, jest niepodważalne. W samym ujęciu,
jakie rodzi odczucia filozofia – wzbudza uznanie, jest płaszczyzną cennych refleksji. Doktryna
polityczna z kolei wywołuje w pierwszej refleksji co najmniej postawę, która oparta jest na
czujności. Co prawda doktryna jako jej istota oznacza twierdzenia, dogmaty religijne czy
filozoficzne (więc miewa wspólne przestrzenie z filozofią). Jest systemem działań i myślenia,
w najprostszej definicji. Może ona być synonimem ideologii, jak zaznaczono wcześniej, gdy
rozpatrujemy ją w szerszym znaczeniu. Ideologia w warstwie znaczeniowej nie budzi
negatywnych konotacji. Jest przecież zbiorem światopoglądów, ale uwaga – służy nie tyko do
całościowego interpretowania świata (jak filozofia), ona służy przekształcaniu świata, a jak
pokazała historia, działo się to z różnym skutkiem. Ideologia jest pojęciem, które występuje
w filozofii. Filozofia jako metoda służąca interpretacji i zrozumieniu pojęć, procesów,
a doktryna polityczna, która jest w mocy prawnej do dokonywania w świecie kluczowych
przekształceń – to zasadnicze różnice pomiędzy nimi.
W ujęciach synonimicznych, jak zwracano uwagę, doktryna jest powiązywana
z ideologią. W najprostszy sposób doktrynę możemy rozumieć jako naukę lub ogół wiedzy
z danej dyscypliny. Współczesne jej definiowanie sprowadza się do zbioru uporządkowanych
założeń, które mają ogólny charakter, występują w postaci twierdzeń, przekonań i poglądów
względem danej dziedziny wiedzy. Ideologia jestem terminem, który nie tylko występuje
w filozofii, ale także w naukach społecznych czy politycznych. Zawiera w sobie zbiory
poglądów służące praktycznemu celowi – wpływowi na dokonywanie w świecie zmian, co
w pracy już zaznaczano147. Oba pojęcia zatem posługują się poglądami i zasobami informacji
politycznych, społecznych, filozoficznych, które mają siłę oddziaływania na rzeczywistość,
kształtując ją. W tym podejściu bardziej intuicyjnym trzeba jednak wskazać na odrębność
owych pojęć, z kolei nie można dokonywać uproszczonych stwierdzeń i należy zaakcentować,
że ideologia leży u podstaw doktryny politycznej, jakiej celem jest realizacja określonych
poglądów. Składają się na nią także oceny, które tłumaczą sytuację historyczną, społeczną,
polityczną, gospodarczą, kulturową danej grupy, mając na uwadze jej interesy148.
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Doktryna polityczna wynika z ideologii (doktryna ma na celu realizację w rzeczywistości
idei, jaka jest zwarta w ideologii. Należy też dokonać rozróżnienia – doktryna
w przeciwieństwie do ideologii składa się także z przesłanek realnych, takich jak określony
czas czy przestrzeń, zatem odnosi się do danego społeczeństwa, czy państwa w sposób
konkretny), jest uporządkowanym zbiorem poglądów dotyczących życia politycznego
określonego społeczeństwa, w którym uwzględnione jest zagadnienie ustroju oraz władzy.
W ramach doktryny politycznej można choćby rozważać myśl marksizmu-leninizmu,
uwzględniając w tym zagadnienia państwa i prawa149. Podane nazwy mówią same za siebie
i tłumaczą przykładowo, dlaczego powinniśmy podchodzić uważnie i ostrożnie do
formułowania myśli, które mogą przerodzić się w doktryny polityczne, dokonujące w swoim
związku z właściwościami ideologicznymi zmian, jakie nie zawsze są konstruktywne. Siła
oddziaływania doktryn politycznych jest uzasadniona, bo gdy są realizowane praktycznie
z użyciem aparatu władzy, a takie mają przede wszystkim zastosowanie – wywierają w tym
ujęciu bardzo duży wpływ na życie całych społeczności. W ramach filozofii nie dokonuje się
przeobrażeń na taką skalę, ale oczywiście żywy jest w naszej pamięci zbiorowej obraz tego, jak
naziści wykorzystali filozofię Nietzschego, który przecież przyczynił się do rozbudowy choćby
bardzo cennych refleksji, jakie dotyczyły wolności150. Jego koncepcja nadczłowieka
tymczasem zyskała dużą popularność, będąc kategorią nie tylko filozoficzną czy literacką, ale
i ideologiczną – została wykorzystana przez hitlerowców w sposób zbrodniczy, którzy uznali
wyższość rasy tzw. panów, aryjskich. Doprowadziło to do prawdziwej katastrofy i realizacji
wizji obozów koncentracyjnych.
Filozofia, podkreślam, skrywa w sobie bogactwo, jest ogólną nauką o całej
rzeczywistości, jej zasadniczą cechą jest, że w przeciwieństwie do innych nauk znacznie
przewyższa potoczne doświadczenia człowieka151.
Doktryny polityczne skupiają się na systemie, ściśle określonym, bo jak nazwa wskazuje,
interesują je zagadnienia polityczne. Filozofia interesuje się ludźmi, światem przyrodniczym,
wszystkim tym, co jest w zasięgu możliwości poznawczych. Oczywiście w tym także aspektami
politycznymi i prawnymi.
Filozofia ma bogatszą tradycję niż doktryny polityczne. Możemy mówić o filozofii
klasycznej, rozumianej jako wymiar czasowy i przedmiotowy152. Filozofia w swoim bogactwie
może sięgać do wciąż aktualnej myśli filozofów antycznych. Posiada wartości uniwersalne.
Doktryny polityczne mają to do siebie, że potrafią szybko przemijać i wędrować na margines
życia społecznego, jako niesprawdzone. Jeślibyśmy przecież opracowali idealne doktryny
polityczne, po co mielibyśmy je zmieniać i tworzyć nowe, skoro przynosiłyby ogólny pożytek
ludziom? Tutaj zawiera się przewaga myśli filozoficznej, a przecież naczelną ideą, a nie
ideologią, którą kieruje się filozofia, jest zgodnie z jej starożytną tradycją idea dobra.
Nie dziwią więc spostrzeżenia ukształtowane w świecie antycznym, że to filozofowie powinni
sprawować władzę w państwie, bo rozumieją ideę dobra i posiadają tym samym rzetelne
R. Tokarczyk, Zakres przedmiotu Historia myśli politycznej i prawnej i przedmiotu Jurysprudencja oraz ich
komparastyka, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2016, z. 2, s. 38.
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podstawy, aby ją stosować w życiu publicznym. Oczywiście założenia są konstruktywne, ale
każda myśl skrywa mankamenty, gdy jest nadinterpretowana. Powstawały wizje utopijne, które
okazywały się przez samo założenie antyutopią. Absurdalne jest choćby twierdzenie o boskiej
władzy człowieka, który jest zupełnym panem i kreatorem swojego losu153. Nie trzeba czynić
wielu rozważań, by spostrzec, że ludzkie możliwości są ograniczone i tylko w umiarkowaniu
myśl racjonalna o wpływie człowieka na swoje życie ma praktyczną rację bytu, jeśli rozważamy
wyzwania przed którymi staje filozofia w różnych okresach dziejowych. Jak widzimy
i filozofia, jak inne dyscypliny może nieść w sobie ładunek destruktywny, kiedy nie ma do niej
odpowiedniego podejścia.
W centrum doktryn politycznych jest wizja porządku świata, gdzie naczelne znaczenie
ma system sprawowania prawa i władzy154. Nie są one udziałem filozofii, ale jak wszystkie
elementy świata znajdują się w zasięgu jej refleksji. Filozofia nie koncentruje się na
wydzielonych elementach czy jakimś systemie, który organizuje politycznie społeczeństwa.
Filozofia znaczenie wykracza poza taką wizję świata i jest przestrzenią różnorodnej refleksji.
Jej dokonania trwają, choć mijają epoki. Filozoficzne myślenie przez właściwości uniwersalne
jest dogłębnym sposobem analizowania rzeczywistości. Filozofia jest współcześnie
powiązywana w różnych opracowaniach naukowych z naukami szczegółowymi, ale w istocie
jej znaczenie wykracza poza ten zakres rozumienia155. Filozofia zachowuje swoją odrębność,
ale jest wykorzystywana z powodzeniem przez inne dyscypliny. Doktryny polityczne w tym
prostym rozróżnieniu są znacznie uboższe niż ujęcia filozoficzne. Trzeba mimo wszystko
zaznaczyć, jak w doktrynach politycznych, filozofia skrywa w sobie pierwiastek , który chce
oddziaływać na ludzkie życie, jednak nie jest to jej takim udziałem, jak w przypadku doktryn
politycznych.
Czy światopogląd jest filozofią? Dociekania w świetle wybranych koncepcji naukowych
Władysław Stróżewski dokonał wniosku, który mówi, że światopogląd nie stanowi
filozofii, ale też filozofia nie jest światopoglądem. Wniosek jest istotny w tym twierdzeniu,
ponieważ Stróżewski dochodzi do przekonania, że światopogląd nie jest w stanie zastąpić
filozofii i filozofia nie jest w stanie zastąpić światopoglądu. Jednakże te spostrzeżenia nie
wykluczają faktu, że tezy filozoficzne są składowymi światopoglądu. Owe tezy filozoficzne
mają właściwości podbudowujące światopogląd i uzasadniają go156.
Stróżewski jest zwolennikiem podmiotowego traktowania światopoglądu. Argumentuje
swoje twierdzenie tym, że życie człowieka realizuje się w określonym poglądzie na świat157.
Ryszard Czyżewski jest zadania, że zagadnienia ontyczne odgrywają istotną rolę
w kształtowaniu światopoglądu158. Przez to twierdzenie rozumiemy, że takie pojęcia jak byt,
sposoby jego istnienia, możliwości, własności są skorelowane z przyjmowanym w danym życiu
K. Woźniak, Jestem wolą absolutną. O boskości władzy w filozofii Ladislava Klímy, „Poznańskie Studia
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światopoglądem, który jak wcześniej zauważyliśmy – jak wynikiem realizowanego przez
człowieka systemu wartości.
Łukasz Baka z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie rozważył pojęcie
światopoglądu społecznego w konfrontacji z indywidualnym poglądem na świat. W tym
temacie wysunął na pierwszy plan wspólne ludziom wszystkich kultur przyjmowanie
zintelektualizowane problematyki przemijania, śmierci i nastawienie do tego procesu, który
powszechnie wywołuje lęk, jest źródłem udręki159. Czy więc ludzie posiadają wspólny,
społeczny światopogląd na zasadnicze tematy i problemy swojej egzystencji, wynikające z tych
samych praw bytu? Tak się dzieje, ludzie dysponują takim samym obrazem powszechnie
dostępnych faktów, wynikających choćby z obserwacji życia, szukają oparcia w filozoficznych
perspektywach i to jest szczególna właściwość, która łączy światopogląd z możliwościami
filozoficznymi.
Światopogląd w nauce – poszukiwania teoretyczne
Czy istnieje światopogląd w nauce? Zbigniew Czajkowski uważa kwestię za bardzo
złożoną. Sytuacja ta zdaniem autora wynika z faktu, że w przeszłości popełniono wiele błędów
w rozumowaniu i wyciągniętych oraz upowszechnionych wnioskach. Nauki, zwłaszcza
społeczne opierają się i istnieją poprzez kontekst rzeczywistości. Cechują się jednak też tym,
że współegzystują z ideologiami oraz światopoglądami. Związki te mają charakter integralny.
Wnioskiem kluczowym jest fakt, że światopogląd ma wpływ na naukę, ale o dwojakiej
właściwości: światopogląd może przyczyniać się do rozwoju nauki, ale może być także dla niej
przeszkodą, która hamuje rozwój160.
Nauka wypracowała przestrzeń do eksploracji rzeczywistości, co jest w jej ujęciu
wolnym procesem. Jednak przecież wiemy, że wolność nie oznacza możliwości robienia
wszystkiego, co się zechce.
Wolność jest właściwością konstruktywną, więc nie może prowadzić do rozwiązań,
które są destruktywne. Wolność zbyt często myli się ze swobodą pozwalającą na nadużycia.
Wniosek jest taki, że ramy wolności obowiązują naukę i zobowiązują ją do metod pracy, które
dają rzeczywisty obraz zjawisk. Wobec tych faktów tak istotne jest, aby dokonywać
przemyślanych twierdzeń opartych na faktach. Poświęcam tej uwadze więcej miejsca,
ponieważ uważam ową zasadę za kluczową także dla potrzeb mojej pracy.
Światopogląd jako wynik przyjętego systemu wartości
Światopogląd nie jest jeden, jest wiele światopoglądów, które uwarunkowane są
przyjmowanym systemem wartości. To zgodne wnioski nauki. Światopogląd jest wspólny dla
wielu dyscyplin naukowych. Istnieją rozbieżności odnośnie jego spostrzegania przez
przedstawicieli poszczególnych nauk. Jan Cieciuch z Uniwersytetu Warszawskiego wskazuje,
że dla przykładu, psychologowie uznają światopogląd za zagadnienie filozoficzne,
a filozofowie mają tożsamość skłonność wykazywania, że światopogląd jest bardziej kwestią
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psychologiczną niż filozoficzną161. W tym przypadku rodzi się naturalne pytanie, jak jest
w rzeczywistości? Znajduję słuszność tych rozbieżności w interdyscyplinarnym podejściu do
nauki, uwzględniającym wspólne przestrzenie dociekania.
Po wydobyciu powyższych informacji wracam do naszkicowanych na początku
zagadnień, by dookreślić problem filozofii jako światopoglądu. Filozofia cechuje się w dużym
stopniu osobistym wkładem w jej myśl poszczególnych ludzi, którzy ją tworzą. Przekłada się
to na sposób ujęcia zagadnień przez filozofa. Poprzez to filozofia jest zaopatrzona w unikalną
perspektywę wartościotwórczą, a to przyczynia się do tego, że odgrywa ona wiodącą rolę
w budowaniu wizji świata, która jest spójna162. Rodzi się tutaj pytanie, czy to nie jest wynik
głównie światopoglądu? Oczywiście związki są wyraźnie, jednakże trzeba przyjrzeć się
szczegółowo tej kwestii. Filozofia stanowi system, który jest spójny i konsekwentny w aspekcie
logiczności, operuje na metodzie. Badacz jest świadomy procesu, który dokonuje w dziedzinie
myśli filozoficznej, jego poszukiwanie jest ukierunkowane, przyjmuje krytyczną postawę, jest
otwarty, aby poddawać wszelkie ustalenia w stan wątpliwości. Mamy zatem tu do czynienia
z dynamiką owych procesów. Światopogląd cechuje się stałością, więc nie jest tak otwarty jak
filozofia. Jednakże w świetle dotychczasowej bogatej refleksji badawczej trzeba poczynić
dopełnienia i tych wniosków. Dilthey wyróżnił przecież formy światopoglądu, w których obok
światopoglądu religijnego i poetyckiego występuje światopogląd filozoficzny163.
Światopoglądu filozoficznego nie da się podważyć, przecież Dilthey wytłumaczył, co jest jego
istotą na tle innych światopoglądów. Światopogląd filozoficzny zatem różni się tym od
religijnego, że jest uniwersalny i ważny w rozumieniu powszechnym, natomiast od
światopoglądu poetyckiego różni go to, że stanowi siłę, która ma aspiracje oddziaływać na
życie164.
Światopogląd według Wilhelma Dilthey’a
Wilhelm Dilthey uważany jest za głównego konstruktora teorii światopoglądu
w humanistyce wieku XX, więc słuszne jest, aby poświęcić więcej uwagi jego rozważaniom.
Autor rozpoczął swoje dociekania na temat światopoglądu od rozumienia go jako konstatacji
różnorodności, które często wzajemnie się wykluczają, w ramach systemów filozoficznych.
Brakuje argumentów, które mogą dowieść o prawdziwości danego systemu. Dilthey uznał,
że owy spór nie jest możliwy do rozstrzygnięcia. Określony systemy filozoficzny jest
wybierany przez człowieka na podstawie jakiejś skłonności. Mają one (owe skłonności) wobec
filozofii charakter zewnętrzny. Tutaj trzeba zauważyć, że taka skłonność nazywana jest
światopoglądem, a ujmując problem precyzyjnej – podstawą światopoglądu; jest ona
uwarunkowana środowiskowymi czynnikami, takim jak: rasa, klimat czy wydarzenia
historyczne i co trzeba zaakcentować – osobowościowymi165.
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W koncepcji Dilthey’a światopogląd jest czymś więcej niż wyborem określonej opcji
filozoficznej. Na owy wybór składa się przyczyna, którą są preferencje człowieka skłaniające
do tego wyboru. Trzeba także wziąć pod uwagę efekt danego wyboru, który w ramach
określonej propozycji filozoficznej oznacza jakiś obraz świata pośród innych dostępnych.
Światopogląd należy rozumieć poprzez oba te aspekty – wybór i jego konsekwencja. Wybór
ma charakter świadomy, decyzja stanowi proces determinowany przez środowisko
i osobowość166.
Dilthey poza klasyfikacją światopoglądu na formy takie jak: religia, poezja i filozofia,
zaproponował rozróżnienie typologiczne światopoglądów i dotyczą one wewnętrznych różnic
w obszarze tylko światopoglądu filozoficznego. Tymi typami są: naturalizm, idealizm
wolności, idealizm obiektywny. Posłużyły one autorowi jako narzędzie do analizy historii
filozofii, ponieważ każdy z systemów filozoficznych stanowi realizację jednego
z wymienionych typów, przy czym należy pamiętać, że koncepcja Dilthey’a nie ogranicza się
do filozofii167.
Dilthey uznał, że wszystkie światopoglądy mają taką samą strukturę. Jest ona zawsze
systemem, w ramach którego można dokonać bazując na przyjętej wizji świata
– rozstrzygnięcia pytania dotyczącego znaczenia i sensu świata. Wynikiem jest wyprowadzanie
ideału, najwyższego dobra, ogólnych zasady odnoszących się do kierowania ludzkim
życiem168.
Wszystkie struktury światopoglądów opierają się na tych samych zasadach, budują je
– obraz świata, jako jego interpretacja, jest podstawą. Na tej podstawie jest budowany sens
życia i świata. Ona wyznacza cele i wartości życia. Jak wskazuje Dilthey, światopoglądy nie są
wynikiem woli poznania. Sposób ujęcia rzeczywistości jest istotnym punktem dla ich
kształtowania się, ale nie jedynym. Światopoglądy są efektem życiowej postawy, życiowego
doświadczenia oraz całościowej struktury ludzkiej psychiki. Światopoglądy funkcjonują
w obrębie większej formuły – filozoficznej. Ma ona charakter najbardziej poznawczy i jest ona
tworzona przy większym udziale świadomości169.
Zakończenie
Gramsci rozróżnił filozofię potoczną, którą zdefiniował jako światopogląd, jaki
w środowiskach jest przyjmowany bezkrytycznie (pośród ludzi o przeciętnej moralności) oraz
mówił o światopoglądzie krytycznym, który nazwał dobitnie – filozofią filozofów. Cechuje się
ona spójnością i jest usystematyzowana170.
Wobec powyższych wniosków i powołania się na autorów, jacy wypracowali solidną
refleksję na gruncie filozofii, zmierzamy do wniosku, że filozofia jest rodzajem szczególnego
światopoglądu, który posiada swoje unikatowe walory na tle innych światopoglądów.
Światopogląd filozoficzny skrywa w sobie wartości, które czynią go uniwersalnym i ma on
istotną siłę oddziaływania na ludzkie życie.
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DEFINING A PHILOSOPHY IN THE CONTEXT OF THE WORLDVIEW
BASED ON WILHELM DILTHEY'S CONCEPT
Summary: The article is based on the literature on the subject of research reflection. Its aim was to
establish basic terms, their meanings - philosophy and worldview, ideology, political doctrine. So the
focus was on explaining the essence of key concepts in the social sciences. For this purpose, an analysis
of the literature on the subject and own conclusions were used, and thus the possibilities of the elements
of the hermeneutic and phenomenological methods were combined.
Keywords: Philosophy, worldview, ideology, political doctrines.
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Klaudia Nawrot171
GŁÓD – PROBLEM CAŁEGO ŚWIATA
Streszczenie: Problem głodu powoduje zgony milionów osób. Jest to zarówno największa klęska humanitarna jak
i moralna współczesnego świata. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie skala głodu oraz jego głównych
przyczyn. Dodatkowo, nieoczekiwana pandemia Covid-19 spowodowała zakłócenia dostaw żywności a wiele
osób straciło środki do życia. Chociaż do 2030 roku planowano całkowicie wyeliminować głód, cel ten w obliczu
światowego kryzysu wydaje się niemożliwy do zrealizowania.
Słowa kluczowe: głód, niedożywienie, bezpieczeństwo żywnościowe, ubóstwo, Covid-19.

Wstęp
Głód jest to stan organizmu, wywołany całkowitym lub częściowym pozbawieniem go
pokarmu. Jego przyczyną może być niedostateczna wartość energetyczna pokarmu lub też
niedobór składników odżywczych172. Jest to niedożywienie w wersji skrajnej, bowiem żaden
organizm nie jest w stanie przez dłuższy czas tolerować absolutnego braku jedzenia. Głód to
wynik braku bezpieczeństwa żywnościowego, prowadzącego do niedożywienia. Problem ten
stanowi zarówno największą klęską humanitarną jak i moralną współczesnego świata. Jest to
dramat, który powoduje zgony milionów osób. Według najnowszego raportu ONZ, w 2018
roku około 820 mln ludzi nie miało wystarczającej ilości pożywienia. Oznacza to, że jedna na
dziewięć osób kładzie się spać głodna każdej nocy173. Chroniczne niedożywienie jest również
przyczyną wielu bardzo groźnych chorób, prowadzących do wyniszczenia organizmu,
a ostatecznie tzw. syndromu śmierci głodowej. Niestety, w świadomości współczesnego
społeczeństwa istnieje wiele stereotypów, dotyczących głodu na świecie. Paradoksem
współczesnego świata jest też to, że mimo globalnego zwiększenia żywności, nadal nie udało
się wyeliminować głodu174.
Na przestrzeni dziejów głód wielokrotnie zbierał swoje tragiczne żniwo. Badania nad
skutkami choroby są możliwe jedynie w warunkach, gdy staje się zjawiskiem masowym.
Dlatego też większość prac systematycznych w tym zakresie pochodzi z okresu wojennego.
„Dopiero tam, w obozach, słowo głód stawało się dla mnie desygnatem swej nazwy.
Zrozumiałam, że istnieją różne znaczenia głodu, że jestem głodny, to nie to samo, co głoduję,
nie to samo, co cierpię głód, i nie to samo, co choroba głodowa”175. Dr Emil Apfelbaum wraz
z innymi lekarzami badał wpływ głodu na organizm ludzki176. Przeciętna waga w getcie
warszawskim wynosiła od 30 do 40kg i wiązała się z prawie całkowitą utratą tłuszczu, aż do
stadium będącego najczęściej stanem przedśmiertnym. Przeprowadzone sekcje zwłok
wykazały, że w wyniku powolnej śmierci głodowej następuje zanik poszczególnych organów
wewnętrznych, takich jak serce, wątroba, śledziona i nerki. Najniższa zanotowana waga serca
171
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wynosiła 110 gramów, podczas gdy u zdrowego człowieka serce waży średnio 300-350
gramów177.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie występowania skali zjawiska głodu na świecie
oraz jego głównych przyczyn. Wykorzystano metodykę systematycznego przeglądu literatury.
Przegląd obejmował dostępne artykuły naukowe oraz opublikowane raporty dotyczące
omawianego tematu m.in. przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia
i Rolnictwa.
Bezpieczeństwo żywnościowe
Fizyczny, ekonomiczny i społeczny dostęp do bezpiecznej oraz pożywnej żywności,
wystarczającej do zaspokojenia potrzeb żywieniowych oraz preferencji, umożliwiający
prowadzenie zdrowego i aktywnego trybu życia, określany jest mianem bezpieczeństwa
żywnościowego178. Szacuje się, że ponad 2 miliardy ludzi na całym świecie, głównie w krajach
o niskich i średnich dochodach, nie posiada regularnego dostępu do zdrowej, pożywnej oraz
wystarczającej ilości pożywienia. Koszt zdrowej diety przekracza średnie wydatki
w większości krajów Globalnego Południa. Cena nawet tej najtańszej, zdrowej diety, jest
aż pięciokrotnie wyższa niż diety opartej tylko na węglowodanach. Kosztowne i drogie diety
są związane z rosnącym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego179. Międzynarodowy
Szacunek Instytutu Badawczego ds. Polityki Żywnościowej donosi, że w wyniku pandemii
Covid-19 liczba ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie za mniej niż 1,90 USD dziennie wzrośnie
do 140 mln180.
Wysoko przetworzona żywność o dużej wartości energetycznej, bogata w cukry, sól
i tłuszcze nasycone, jest często tańsza i łatwiejsza do zdobycia niż świeże owoce czy warzywa.
Chociaż tego typu jedzenie spowoduje zaspokojenie głodu, będzie prowadzić do niedoboru
składników odżywczych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Dodatkowo stres, wywołany przez życie wypełnione nieustanną niepewnością związaną
z dostępem do pożywienia oraz okresami bez jedzenia, będzie prowadził do licznych zmian
fizjologicznych. Częściowym wynikiem tego zjawiska jest wzrost otyłości oraz innych form
niedożywienia181.
Paradoksem jest, że na całym świecie istnieją duże zapasy żywności oraz niepotrzebne
nadwyżki, a państwa głodujące nie mają środków na ich zakup. Nadwyżki te są często
niszczone przez rolników lub wielkie multikorporacje, aby utrzymać wysokie ceny produktów.
Z punktu widzenia moralnego sytuacja ta jest wręcz niedopuszczalna. Niestety, jest to rezultat
społeczności ustroju kapitalistycznego, gdzie na pierwszym miejscu jest zysk, a nie
sprawiedliwy podział dóbr, tak aby zaspokoić wszystkie podstawowe potrzeby 182. Obecnie
produkowane jest półtora razy więcej żywności, by każdej osobie na Ziemi zapewnić
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pełnowartościową i pożywną dietę183. Rocznie na świecie marnuje się 1,3 mld ton żywności184.
Ilość taka wystarczyłaby, aby wyżywić wszystkich mieszkańców Polski przez 66 lat 185. Wielu
osób nie stać na zakup produktów spożywczych, podczas gdy równocześnie tony
pełnowartościowego jedzenia są wyrzucane na śmietnik. W Polsce marnuje się aż 9 mln ton
żywności (52 kg na osobę), w związku z czym znajdujemy się w ścisłej, niechlubnej czołówce,
zajmując 5 miejsce w Unii Europejskiej186. W związku z powyższym, przyczyną braku
bezpieczeństwa żywnościowego jest zawodność dystrybucji żywności, zarówno w skali
globalnej, jak i na poziomie gospodarstw domowych187.
Niestety, świat nie jest na dobrej drodze do osiągnięcia Zerowego Głodu. Konieczne
staje się zwiększenie wydajności rolnictwa oraz zrównoważona produkcja żywności.188.
Wiele krajów globalnego Południa posiada potencjał, aby móc wyżywić samodzielnie swoich
mieszkańców. Aby to osiągnąć, trzeba przyznać tym krajom prawo do suwerenności
żywnościowej. Jest to prawo społeczności i poszczególnych krajów do samodzielnego
definiowania własnej polityki żywnościowej i rolnej, która umożliwia zaspokojenie
podstawowych potrzeb ludzi. W pierwszej kolejności opiera się na wsparciu lokalnej produkcji
i konsumpcji żywności. Bowiem bezpieczeństwo żywnościowe jest zbyt ważne, aby było
uzależnione wyłącznie od importu. Osiągnięcie suwerenności żywnościowej jest możliwe,
czego dowodzą liczne działania podejmowane w Afryce. W Mali, dzięki wsparciu rządu
i wyposażeniu rolników w środki produkcji i nasiona do upraw, udało się ograniczyć import
ryżu oraz znacząco podnieść jego produkcję w kraju. W Senegalu nałożenie limitów w imporcie
cebuli z Europy doprowadziło do wzrostu jego samowystarczalności w tym sektorze rolnictwa.
Podobna sytuacja miała miejsce w Gwinei w przypadku ziemniaków oraz w Kenii w zakresie
produkcji mleka. Jak donoszą powyższe przykłady, rolnictwo rodzinne ma kluczowe znaczenie
w walce z głodem na świecie oraz osiągnięciem zrównoważonej produkcji żywności. Wspólna
Polityka Rolna powinna szanować prawo krajów Trzeciego Świata do ochrony swoich rynków
oraz powinna być spójna z celami rozwojowymi189.
Głód nadal zagraża milionom ludzi na świecie
W roku 1993 za sprawą fotoreportera z RPA, Kevina Cartera, świat ujrzał przenikliwy
obraz klęski głodu w Afryce. Zdjęcie przedstawiające wycieńczoną z głodu sudańską
dziewczynkę oraz sępa czekającego na jej śmierć, poruszyło światową opinię publiczną. Praca
została opublikowana na pierwszej stronie „New York Timesa” stała się symbolem głodu
w Sudanie. Spowodowała również masową zbiórkę pieniędzy na pomoc żywnościową190.
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Niestety, mimo tego oraz innych obrazów ukazujących tragiczny los wielu mieszkańców
Afryki, do dziś, co kilka minut klęska głodu zabiera ze sobą kolejne istnienia. W Afryce i Azji
9 na 10 dzieci zmaga się z zahamowaniem wzrostu oraz niską masą urodzeniową191. Chroniczne
niedożywienie upośledza rozwój dziecka. Dzieci są dużo bardziej podatne na choroby
stanowiące zagrożenie ich życia, takie jak malaria, zapalenie płuc oraz biegunki. Nawet jeśli
przetrwają głód, to skutki niedożywienia trwale wpłyną na ich zdrowie psychiczne i fizyczne192.
W 2019 roku 47 mln dzieci poniżej 5 roku życia dotknęło wyniszczenie lub ostre
niedożywienie, spowodowane niedoborem składników odżywczych i infekcją193.
W 2015 roku ONZ przyjął Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, która
określa 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jednym z zadań wyznaczonych do 2030 roku
jest wyeliminowanie głodu i niedożywienia oraz zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do
pożywnej żywności w wystarczającej ilości przez cały rok194. Po dziesięcioleciach stałego
spadku, liczba osób cierpiących z powodu głodu zaczęła ponownie rosnąć w 2015 roku. Po raz
pierwszy od lat 90 wykazano wyższy współczynnik osób cierpiących z niedożywienia. Według
raportu ONZ w 2018 roku około 820 mln ludzi, czyli co 9 człowiek na świecie, nie miał
wystarczającej ilości pożywienia. W porównaniu do 2017 roku nastąpił wzrost o 9 mln. Liczba
głodujących osób rośnie zwłaszcza w krajach, które są dotknięte spowolnieniem
gospodarczym. Najtrudniejsza sytuacja jest w Afryce, a w szczególności jej wschodniej części,
gdzie nawet 30% populacji walczy z niedożywieniem. Ponad 500 mln osób głodujących żyje
w Azji (zwłaszcza w południowej części kontynentu)195.
Niespodziewanie, produkcja, dystrybucja i konsumpcja żywności na całym świecie
została zachwiana przez pandemię COVID-19. Przez zakłócenie dostaw żywności i brak
dochodów wielu ludzi straciło środki do życia. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw
Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) obawia się dramatycznego wzrostu liczby osób głodujących
na świecie nawet o 130 mln196. Według raportu Oxfam pt. „Wirus głodu” skala kryzysu może
być tak wielka, że w jego szczycie będzie umierać z głodu nawet 12 tysięcy osób dziennie.
Miliony najbiedniejszych ludzi może popaść w jeszcze większą nędzę i głód. W Afganistanie
we wrześniu 2019 roku z pomocy żywnościowej korzystało 2,5 mln ludzi. W ciągu ostatnich
kilku miesięcy liczba ta drastycznie wzrosła. W maju bieżącego roku zanotowano 3,5 mln osób.
COVID-19 pogłębia kryzys głodowy i tworzy nowe epicentrum głodu na świecie197. Jednym
z krajów, jaki stał się najbardziej dotknięty skutkami pandemii, jest Niger, gdzie ponad 380
tysięcy dzieci stoi na granicy życia i śmierci. Z powodu kryzysu liczba głodujących dzieci może
wzrosnąć nawet do 30%.198 Niesienie pomocy humanitarnej stało się znacznie trudniejsze.
Wszelkie ograniczenia rządowe w przepływie osób, towarów i dodatkowe środki ostrożności,
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zapobiegające rozprzestrzenieniu się wirusa, znacznie spowolniły dotarcie ze wsparciem
żywnościowym. W niektórych krajach, takich jak Czad i Mauretania, agencje niosące pomoc
musiały ograniczyć lub zawiesić swoją aktywność199.
Dlaczego ludzie głodują?
Niejednokrotnie winą obarczany jest niekontrolowany przyrost naturalny, czego
konsekwencją jest przeludnienie w krajach Trzeciego Świata. Gęstość zaludnienia i głód nie są
jednak skorelowane, a głodujące państwa nie zawsze należą do najbardziej przeludnionych200.
Nie można wskazać więc jednego czynnika odpowiedzialnego za kryzys głodu. Na problem ten
składa się wiele elementów. Poniżej zostały omówione wybrane przyczyny tego zjawiska.
Według Światowego Programu Żywnościowego, 135 mln osób cierpi na ostry głód, głównie
z powodu konfliktów spowodowanych przez człowieka, zmian klimatycznych oraz
spowolnienia gospodarczego.
Głód nie jest wynikiem braku żywności na świecie, lecz skrajnego ubóstwa, w wyniku
którego pewne grupy ludzi nie mają dostępu do pokarmu i nie posiadają środków na jego
zakup201. Według Światowego Banku, za granicę skrajnego ubóstwa przyjmuje się sytuację,
gdy człowiek przeznacza dziennie mniej niż 1,90 dolara na przeżycie. Na podstawie dostępnych
danych w 2015 roku 736 mln ludzi żyło w skrajnym ubóstwie. Wysokie wskaźniki ubóstwa
bardzo często dotyczą małych, niestabilnych oraz dotkniętych konfliktami zbrojnymi
państw202. Afryka Subsaharyjska i Azja Południowa to miejsca, w których żyje przytłaczająca
większość ludzi w skrajnym ubóstwie203. Aż 70% cierpiących głód na świecie stanowią drobni
rolnicy i ich rodziny w krajach Globalnego Południa. Wynika to najczęściej z trudności
związanych z dostępem do ziemi, materiału siewnego, nawozów, środków ochrony roślin,
braku odpowiedniej wiedzy i edukacji oraz braku środków finansowych. Rolnictwo rodzinne,
które dominuje w krajach ubogich, jest marginalizowane przez władze faworyzujące uprawy
na eksport. Staje się przedmiotem niesprawiedliwych relacji handlowych, jaki są narzucane
przez kraje bogate oraz międzynarodowe instytucje. Towary importowane z bogatych krajów
są znacznie tańsze, co sprawia, że lokalni rolnicy są pozbawieni rynków zbytu204. Afryka, która
w latach 60. XX wieku zajmowała się eksportowaniem żywności, przeistoczyła się w
importera. Obecnie 25% jedzenia na kontynencie pochodzi z zagranicy205. Dochodzi więc do
zrujnowania miejscowego rolnictwa i pogrążenia w ubóstwie całych społeczności. Kraje
Globalnego Południa uzależniają się od importu żywności, które zagraża ich bezpieczeństwu
żywnościowemu206. Wahania cen produktów spożywczych na rynku międzynarodowym
są ogromnym niebezpieczeństwem dla ubogich mieszkańców tych terenów. Dobitnie pokazał
to kryzys żywnościowy w 2008 roku. Ceny podstawowych produktów spożywczych osiągnęły
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wówczas tak wysoki poziom, że praktycznie były niedostępne dla większości mieszkańców
krajów afrykańskich. W jego wyniku liczba głodujących przekroczyła miliard (do tego należy
dodać dwa miliardy osób niedożywionych)207.
Postępujące zmiany klimatu stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla setek
milionów rolników. Zgodnie z przewidywaniami, zmiany klimatu najpoważniej odczują kraje
Afryki Subsaharyjskiej. Światowy Bank przewiduje, że ocieplenie klimatu o 1,5-2 °C w latach
40. obecnego wieku może doprowadzić do utraty od 40% aż do 80% ziemi używanej pod
uprawę kluczowych dla regionu roślin (kukurydzy, prosa i sorga)208. Problemy
z pozyskiwaniem wody, erozja i ubożenie gleb, gwałtowne zjawiska pogodowe oraz
podnoszenie się poziomu mórz wpłyną na mniejszą produkcję żywności w części krajów
Północy oraz globalnego Południa. Dojdzie do wzrostu światowych cen produktów
spożywczych, co będzie niosło bardzo poważne konsekwencje dla krajów, które są zależne od
importu żywności. Brytyjska organizacja Oxfam obliczyła, że zmiany klimatu zwiększą cenę
kukurydzy na rynku światowym o 86% do roku 2030. W połączeniu z innymi problemami
doprowadzi to do podwojenia cen żywności209. Najbardziej dotknięci powyższymi zjawiskami
będą biedni mieszkańcy miast, którzy są narażeni na efekt wzrastających cen importowanej
żywności. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC) szacuje, że w wyniku zmian
klimatycznych, do 2050 roku aż 183 mln ludzi może stanąć w obliczu głodu210. W 2020 roku
Afrykę Wschodnią dotknęła najgorsza plaga pustynnej szarańczy od kilkudziesięciu lat. Jest to
owad, który namnaża się w wyniku obfitych opadów deszczu. Jej żarłoczne stado zniszczyło
setki tysięcy hektarów upraw211.
Problemu głodu nie rozwiązuje także wciąż rosnąca produkcja agropaliw. Ma ona
znaczący wpływ na światowe ceny żywności oraz dostęp do niej. Bowiem surowce, które są
używane do ich produkcji (kukurydza, soja, sorgo, kassawa, trzcina cukrowa), są również
podstawą wyżywienia w wielu krajach Globalnego Południa. Zamiast żywić miejscową
ludność, uprawa tych roślin jest przeznaczana na realizację polityki energetycznej krajów
bogatych, przede wszystkim w Europie. W konsekwencji rolnicy tracą dostęp do ziemi.
Ponadto, wprowadzenie często uprawy roślin modyfikowanych genetycznie coraz bardziej
zagraża bioróżnorodności212. Według szacunków Oxfamu, ziemia potrzebna do uprawy roślin
przeznaczonych na biopaliwa mogłaby wyprodukować tyle pszenicy i kukurydzy, aby wyżywić
co najmniej 127 mln ludzi213.
Dodatkowo konflikty zbrojne powodują niszczenie upraw, załamują sieci handlu
żywnością oraz odbierają dochód niezbędny, aby kupić pożywienie. Istnieje wiele
udokumentowanych przypadków, gdzie są to efekty celowego działania, nastawionego na
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zagładę przeciwnika oraz ludności cywilnej214. Przykładowo, 60% z 820 mln ludzi mających
problemy z dostępem do jedzenia i prawie 80% skarłowaciałych dzieci215 mieszka w krajach
dotkniętych konfliktem216. Są to ludzie, którzy muszą uciekać przed przemocną, często mając
niewiele więcej, niż tylko ubranie. Historia niejednokrotnie przypomina klęski głodu, które
były wywoływane przez rządzące elity. Głód wykorzystywany jest jako broń wojenna, gdzie
walczące strony mogą niszczyć rynki i magazyny, wstrzymywać import żywności i odcinać
połączenia transportowe, aby zyskać władzę. Republika Środkowoafrykańska została
zniszczona przez konflikty. Tysiące rolników porzuciło swoje gospodarstwa a wielu z nich
spalono uprawy217. Pandemia COVID-19 pogłębiła kryzys - wyniku zmniejszenia transportu
doszło do gwałtownego wzrostu cen importowanej żywności np. koszt ryżu i fasoli wzrósł od
zeszłego roku o 80%218.
Podsumowanie
Współczesny świat podejmuje wiele prób rozwiązania problemu, niestety
dotychczasowe działania są niewystarczające. Głód jest skomplikowanym problemem
społeczno – ekonomicznym. Problem ten narasta w krajach, gdzie wzrost gospodarczy jest
opóźniony i występują bardzo drastyczne nierówności w dochodach. Dlatego walka
z niedożywieniem wymaga aktywnego i skoordynowanego działania na poziomie lokalnym,
społecznym, państwowym oraz globalnym219. Dodatkowo załamanie gospodarki
spowodowane przez pandemię Covid-19 doprowadziło do wprowadzenia licznych ograniczeń
m.in. w dostępie do opieki medycznej czy żywności. Może mieć to katastrofalne skutki dla
mieszkańców najuboższych krajów.
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HUNGER – A PROBLEM FOR THE WHOLE WORLD
Summary: The problem of hunger in the world causes the deaths of millions of people. It is only for the greatest
humanitarian and moral defeat of the modern world. The aim of this article is to show the phenomenon of hunger
in the world. The impact of hunger on the body was discussed on the basis of research carried out in the Warsaw
Ghetto. The scale of hunger and its main causes are also presented. The system methodology of literature review
was used.
Keywords: Hunger, malnutrition, food security, poverty, agriculture, Covid-19.
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PROBLEMATYKA NEUROMARKETINGU NA PRZYKŁADZIE
DZIAŁAŃ MARKI REDBULL
Streszczenie: Artykuł jest próbą zaprezentowania istoty neuromarketingu, a także działań wykorzystywanych
przez markę Redbull w tym zakresie. Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystywania metod
neuromarketingowych w zakresie instrumentów marketingu-mix oraz w zakresie marketingu sensorycznego.
W artykule zaprezentowano także wybrane metody neuromarketingowe, między innymi EEG, eyetracking, EMG
oraz EDR.
Słowa kluczowe: Neuromarketing, redbull, marketing-mix, marketing sensoryczny.

Wstęp
Neuromarketing nie zawsze był jednoznacznie rozumiany. Mówiąc najprościej, jest to
zastosowanie metod, znanych głównie neurologom, do świata reklamy i handlu. Decyzje
zakupowe nie zawsze są racjonalne, niektóre zapadają głęboko w mózgu, w trakcie procesów
między neuronami. Na tym obszarze skupia się neuromarketing.
W niniejszym artykule podjęto próbę przedstawienia teoretycznej analizy
neuromarketingu, a także wyszczególniono analizę działań marki Red Bull w tym zakresie.
Zwrócono również uwagę na aspekty etyczne i moralne w kontekście podejmowanych działań
przez markę Red Bull z zakresu neuromarketingu.
Charakterystyka neuromarketingu – przegląd literatury
Neuromarketing jest dziedziną młodą i rozwijającą się. Zagadnienia te są rozszerzeniem
i pochodną neuroekonomii, która jako dziedzina nauki spaja neurologię, ekonomię oraz
psychologię. Ocenia ona rolę mózgu w trakcie procesu podejmowania decyzji, klasyfikowania
zagrożeń, a także zysków, które wynikają z zawieranych transakcji222.
Powstanie neuromarketingu zawdzięcza się przekonaniu, że klasyczne badania rynku
osiągnęły już niejako granice możliwości technicznych oraz metodologicznych 223. Według
International Journal of Psychophysiology, czasopisma Międzynarodowej Organizacji
Psychofizjologii, definicją neuromarketingu jest „zastosowanie metod neurologii do analizy
i zrozumienia ludzkich zachowań w stosunku do rynków i wymiany marketingowej”224.
Powoływanie się na Neuromarketing zyskuje na popularności. Na podstawie badań D. Ariely’a
oraz G.S. Bernsa ma to związek ze spadającymi kosztami zastosowań neuromarketingu, który
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pozwala między innymi na neuroobrazowanie mózgu i dostarczanie informacji, które nie
byłyby dostępne korzystając z tradycyjnych metod badań marketingowych225.
Badając mechanizmy neuromarketingu wykorzystuje się m.in. elektroencefalografię
(EEG), okulografię (eye-tracking, ET), elektromiografię (EMG) czy galwanometrię (reakcję
elektrodermalną, EDR)226.
Tabela 1. Wybrane metody badań mechanizmu neuromarketingu
Metoda
Elektroencefalografia
Okulografia
Elektromiografia
Galwanometria

Badane zjawisko
Pozwala stwierdzić czy badany bodziec marketingowy spotkał się
z pozytywną czy negatywną reakcją badanego.
Pozwala śledzić ruch oczu, wielkość źrenic, szybkość oraz
lokalizację uwagi wzrokowej.
Pozwala zbadać nastawienia konsumenta na dany bodziec
marketingowy.
Pozwala zbadać zmiany stanu emocjonalnego konsumenta pod
wpływem oddziaływania różnorodnych bodźców.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: E. Jerzyk, R. Nesterowicz, A. Rogala, Użyteczność neuromarketingu
w badaniach postaw etnocentrycznych konsumentów żywności [w:] Marketing i Zarządzanie nr 3 (53), 2018, s.
79-80.

Marka Red Bull - charakterystyka
Red bull to napój energetyczny produkowany przez austriacką spółkę Red Bull GmbH,
założoną w 1984 roku. Sam koktajl zadebiutował na rynku 1 kwietnia 1987 roku dając tym
samym początek nowej kategorii produktów – napojów energetycznych. Obecnie zakupić go
można w 171 państwach. Spółka zatrudnia blisko 13000 pracowników, a w ubiegłym roku
udało się jej sprzedać 7,9 miliarda puszek swojego napoju (łącznie ponad 90 miliardów od 1987
roku). Firma charakteryzuje się tendencją wzrostową – w 1010 roku osiągnęła rekordowe
wyniki, jeśli chodzi o sprzedaż, produktywność, obrót czy zysk. Największy rozwój sprzedaży
spółka odnotowała w Turcji, Niemczech, Rosji, Kanadzie, Skandynawii, Szwajcarii, a także
Stanach Zjednoczonych227.
Red Bull GmbH czuje się odpowiedzialna za środowisko naturalne dążąc jednocześnie
do ciągłej poprawy w tym zakresie. Puszki po napoju w 100% nadają się do recyklingu –
metoda ta zużywa 95% mniej energii niż proces produkcji nowego opakowania. Dzięki temu
puszki są produkowane oraz napełniane w tym samym miejscu. Pozwala to rocznie
zaoszczędzić ponad 16 000 000 kilometrów przejechanych przez samochody dostawcze co
przełożyłoby się na emisję blisko 13000 ton CO1. Jeśli chodzi natomiast o produkcję samego
napoju to 80% zużytej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Gotowe produkty
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transportowane są przede wszystkim drogą kolejową oraz morską co w jeszcze większym
stopniu pozwala chronić środowisko228.
Techniki neuromarketingu wykorzystywane przez markę Red Bull w zakresie
instrumentów marketingu-mix
Marka Red Bull skupia się w dużym stopniu na stabilności cen swoich produktów, które
są zauważalnie wyższe od tych proponowanych przez konkurentów. Zabieg ten jest celowy
i ma sprawić by oferowany napój energetyczny był kojarzony z produktem klasy premium.
W wyniku tego Red Bull kupowany jest głównie przez stałe grono klientów, którzy uważają,
że większa cena przekłada się na lepszej jakości produkt. Obserwując ceny w punktach
sprzedaży detalicznej można dostrzec, że firma stosuje technikę nierównych cen zwiększając
tym samym popyt na swój produkt. Może ona bez obaw stosować ceny premium ze względu
między innymi na ułatwiony dostęp do produktów, ogromną rozpoznawalność marki, a także
wysoką jakość oferowanego napoju.
Napój energetyczny marki Red Bull sprzedawany jest w 171 państwach do których
dostarcza się go przede wszystkim drogą kolejową oraz morską229. W 1010 roku sprzedano na
całym świecie prawie 8 miliardów puszek napoju. Tak wysoki poziom sprzedaży został
osiągnięty głównie poprzez łatwą dostępność produktu (stacje benzynowe, hipermarkety, kluby
nocne itp.). Dodatkowo, aby przyciągnąć klientów Red Bull przechowywany jest często
w oryginalnie sygnowanych lodówkach odróżniających się od innych. W sklepach kupić można
omawiany produkt zarówno pojedynczo jak i w opakowaniach zbiorczych dzięki czemu klient
może nabyć hurtowe ilości swojego ulubionego napoju. Nie ma obecnie na rynku sklepów
specjalistycznych, które oferowały by jedynie produkty marki Red Bull. Produkty te są
umieszczane w sklepach obok produktów konkurencji dzięki czemu klient ma swobodę
wyboru.
Red Bull oferuje wąską gamę produktów z zakresu napojów energetycznych. Warianty
smakowe napoju dostępne w Polsce to m.in.: bez kalorii, bez cukru, Red Bull Energy Drink,
Red Bull Edition. Najpopularniejszym rozmiarem produktu jest puszka o pojemności 150ml,
są jednak także dostępne inne warianty o większej pojemności.
Produkt sprzedawany jest w puszkach aluminiowych, które są dużo mniejsze i lżejsze niż
butelki PET czy też szklane. Puszki zajmują mniej miejsca podczas transportowania,
a dzięki temu generuje się mniej szkodliwego dla środowiska CO1, dodatkowo nadają się
w 100% do recyklingu. Czynniki te sprawiają, że marka może sprawiać wrażenie w pewnym
stopniu ekologicznej i dbającej o środowisko a dzięki temu jest lepiej postrzegana przez
konsumentów. Jeśli chodzi o ergonomię to puszki są dużo wygodniejsze dla klientów niż
podatne na stłuczenie butelki szklane, nie są jednak aż tak wygodne jak butelki PET.
Opakowanie posiada funkcje: ochrony przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi,
informacyjną, pozwala także odróżnić produkt od produktów konkurencyjnych. Standardowa
wersja napoju Red Bull, która jest sprzedawana w Europie składa się między innymi z kofeiny,
witamin z grupy B, dwutlenku węgla, sacharozy, glukozy, tauryny oraz alpejskiej wody
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źródlanej. Receptura produktu od lat pozostaje niezmienna, a dzięki temu klienci są pewni jego
dobrej jakości i wybierają go chętniej niż produkty konkurencyjne.
Nazwa produktu może wydawać się prosta - jest jednak oryginalna: Red Bull (z ang.
Czerwony Byk). Logo marki to dwa byki w kolorze czerwonym, które zderzają się rogami,
a ich tłem jest żółte koło. Poprzez zaprezentowane w ten sposób logo można wywnioskować,
że marka chce wywołać u konsumenta silne emocje, pokazać, że jej produkty generują energię
i działają efektywnie. Na opakowaniu napoju dominuje kolor niebieski oraz srebrny.
Kompozycja kolorów na opakowaniu została uznana za znak towarowy (nr 001534774)230.
Ciemnoniebieski kolor wskazywać może na godność czy zaufanie, srebrny natomiast na luksus
i prestiż, czyli tak jak na produkt premium przystało231.
Produkty marki Red Bull są skierowane przede wszystkim do tych konsumentów, którzy
potrzebują czegoś co mogłoby pobudzić ich do działania. Slogan marki: “Red Bull doda
Ci skrzydeł” doskonale trafia w ich potrzeby. Spoty reklamowe prezentowane przez markę
odróżniają się od innych swoją nietypowością. Są to głównie animowane bajki, do których
zrozumienia istotne jest poznanie kontekstu – bez niego większość reklam pozbawiona byłaby
sensu, dodatkowo marka stawia na humor i prosty przekaz. Wymienione elementy, którymi
charakteryzują się spoty reklamowe sprawiają, że chętnie się je ogląda. Są to zabawne historie
przedstawiające bohatera, który jest zdolny do zrealizowania jakiejś czynności wtedy,
gdy wypije napój energetyczny Red Bull. Ich budowa jest bardzo prosta a dzięki temu
są zapamiętywane i rozpowszechniane przez odbiorców. Marce zdarzyły się także reklamy,
których emitowania zakazała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ze względu na wysoki
poziom swojej kontrowersyjności, przykładem może być reklama z czterema królami232.
Marka Red Bull prowadzi także swoją stronę internetową na której umieszcza informacje
i ciekawostki na temat nietypowych wydarzeń i zawodników, można tam także oczywiście
znaleźć informacje o samym produkcie. Oryginalne materiały znajdujące się na stronie
sprawiają, że użytkownik może spędzić na niej dużo czasu. Strona marki na Facebooku także
cieszy się bardzo dużą popularnością i ma prawie 48 milionów polubień.
Red Bull jest również sponsorem różnego rodzaju oryginalnych i nietypowych wydarzeń
np. Red Bull Paper Wings. Wspiera również himalaistów, e-sportowców czy skoczków
motocyklowych233. Doskonałym przykładem oryginalności może być zorganizowany przez
Red Bulla skok z kosmosu, którego podjął się Felix Baumgartner. Wspierając wyżej
wymienione niszowe sporty firma zdobywa sympatię osób, które są nimi zainteresowane.
Większość z nich jest szybko rozwijająca się lub bardzo niebezpieczna, a dzięki temu może być
powiązana ze sloganem „Red Bull doda Ci skrzydeł”.
Dokonując analizy promocji nie sposób nie zwrócić uwagi na charakterystyczne
„samochody Red Bulla”. Nie posiadają one tylnych siedzeń – zainstalowana jest tam olbrzymia
imitacja puszki napoju. Na samochodzie znajdują się dodatkowo reklamy marki, a kolorystyka
M. Lech, Kolor jako znak towarowy. Czy przedsiębiorca może uzyskać monopol prawny na barwę?,
https://znakitowarowe-blog.pl/kolor-jako-znak-towarowy-monopol-na-barwe/ [dostęp: 01.05.2021 r.].
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zachowana jest w odcieniach srebrnego i niebieskiego. Osoby prowadzące samochody, czyli
hostessy i hosty promują napoje rozdając je przypadkowym przechodniom.
Wykorzystywanie marketingu sensorycznego przez markę Red Bull
Analizując zmysł smaku należy zauważyć, że klasyczna wersja omawianego produktu
jest bardzo podobna do konkurencyjnych, jednak specyficzna w porównaniu z innymi napojami
(np. sokami).
W zakresie zmysłu słuchu produkt wydaje dźwięk w trakcie otwierania puszki, oraz
chwilę później, gdy ulatnia się dwutlenek węgla. Dzięki znajomości dźwięku i smaku
konsument może odczuwać pozytywne emocje i radość już podczas samego otwierania
produktu. Charakterystyczne są także zdubbingowane dialogi bohaterów Red Bulla w spotach
reklamowych, w których występuje także realny dźwięk otwieranej puszki napoju.
Dla potencjalnych konsumentów może być zachętą do spróbowania tego napoju.
Produkt pachnie dopiero po otworzeniu. Samo opakowanie (m.in. puszka) nie wydziela
żadnych zapachów. Aromat napoju jest specyficzny, łatwo rozpoznawalny przez odbiorców,
pomimo to nie wyróżnia się od innych, konkurencyjnych napojów energetycznych.
W celu zaangażowania zmysłu wzroku, produkt musi wyróżniać się ciekawą stylistyką
opakowania i ma jedynie 0,06 sekund, aby przykuć uwagę potencjalnego nabywcy234. Red Bull,
jak już powyżej wyróżniono, ma puszkę niepowtarzalną, ponieważ gwarantuje to Urząd Unii
Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, który rejestruje znaki towarowe. Opakowania Red
Bull są proste, łatwo zapamiętywalne przez kupujących. Podobny w proporcjach kształt puszek
(niezależnie od ich rozmiaru) jest łatwo rozpoznać, w przeciwieństwie do odmiennych
kształtów puszek napojów konkurencyjnych. Kolor napoju klasycznego jest złoty. Kolor ten
łączony jest z bogactwem, boskością, zaufaniem i doskonałością. Strona internetowa marki Red
Bull jest prosta, uniwersalna, z intuicyjnym interfejsem, co może być atrakcyjne dla ludzkiego
wzroku.
Analizując zmysł dotyku należy zwrócić uwagę na elementy, takie jak puszka oraz
tekturowe opakowania zbiorcze, które są dostępne w wielopakach. Puszka nie wyróżnia się
czymś wyjątkowym. Jest to zwykła, podłużna, walcowata, aluminiowa puszka, bez wypukłości.
Opakowania zbiorcze tekturowe są również skromne, podobne do konkurencyjnych.
Etyczność marki Red Bull w kontekście podejmowanych przez firmę działań z zakresu
neuromarketingu
Spoty reklamowe, tworzone na podobieństwo kreskówek są często realizowane na
zlecenie Red Bulla. Spoty te nie są pozbawione sensu. Kontrowersje, które im towarzyszą są
celowe, powinny wzbudzać ciekawość, a także zainteresowanie wśród widzów. W spotach
ukazuje się postać, która po wypiciu Red Bulla jest w stanie wykonać czynności, które przed
spożyciem napoju były nieosiągalne. W ten sposób firma chce, aby klienci spróbowali
produktu, oraz przekonali się, czy rzeczywiście, w myśl sloganu marki, Red Bull doda im
skrzydeł.
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Nie wszystkie spoty jednak mieszczą się w granicach etyczności, gdyż część reklam
została zablokowana przez KRRiT235. Przykładami takich spotów mogą być np.: reklama,
w trakcie której widać próbę załadunku napojów Red Bull na statek Titanic236, proces spowiedzi
przez księdza w kościele237 oraz Boże Narodzenie z wizytą czterech króli238. Spoty te mogą
obrażać wierzenia lub przekonania ludzi, a także naruszać dobra osobiste potomków katastrofy
Titanica.
Analizowany produkt, który sprzedaje firma Red Bull jest niezdrowy, ponieważ
w składzie występują takie połączenia składników, które po spożyciu mogą wpływać
negatywnie na zdrowie, a także powodować śmierć wskutek połączenia składników
witaminowych wraz z glukoronolaktonem239.
Pomimo tego, że mogą zaistnieć takie skutki uboczne, producent reklamuje produkt jako
tzw. napój wzmacniający (power drink). W Polsce nie ma prawnego zakazu sprzedaży tego
napoju dla dzieci i osób nieletnich. Spoty reklamowe przykuwają uwagę między innymi tej
kategorii wiekowej odbiorców przez animacje i prostotę w przekazie oraz humorystyczną
puentę.
Wnioski
W trakcie podejmowania decyzji zakupowych przez klienta duży udział ma zmysł
wzroku. W tym aspekcie Red Bull radzi sobie dobrze, ponieważ chwytliwe reklamy, prostota
puszki, a także nazwa produktu sprawiają, że klienci wybierają ich produkt spośród
konkurencyjnych. W aspekcie zmysłu dotyku firma mogłaby podjąć działania, mające na celu
pobudzenie tego zmysłu wśród klientów. Żłobienia na puszce spowodowałyby wyróżnianie
puszki na tle konkurencji, a w konsekwencji mogłyby zwiększyć sprzedaż. Red Bull ma
lojalnych klientów, wobec czego producent nie powinien zmieniać składu produktu. Mogłoby
to wpłynąć na zmysł smaku i zaburzyć odbiór wśród lojalnych, stałych klientów,
a w konsekwencji zmniejszyć sprzedaż. Firma mogłaby zacząć rozpylać zapach Red Bulla
w sklepach, ponieważ ludzki mózg wyczuwając znajomy zapach, zachęca go do zakupu danego
produktu. Można zatem stwierdzić, że mogłoby to zwiększyć sprzedać, gdyż jest to powiązane
z pojęciem pamięci zapachowej (olfaktorycznej)240. Zastosowane i opatentowane barwy marki
Red Bull są skuteczne, a więc trafiają do odbiorców. Są one bardzo proste i oryginalne, wskutek
czego łatwiej przyciągające wzrok i zapamiętywalne.
Spoty reklamowe marki Red Bull, jak już wcześniej wspomniano, są zabiegiem celowym
i pomimo swojej dwuznaczności oraz zakazom ze strony Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
a także krótkiego czasu emisji zainteresował wiele potencjalnych nabywców. Paradoksalnie
zakazy ze strony KRRiT nie wpływają negatywnie na odbiorców, którzy przyzwyczajeni są do
działań na pograniczu etyki i moralności ze strony marki Red Bull. Wskutek tych zakazów
Uchwała Nr ZO 114/12 w sprawie reklamy firmy Red Bull Sp. z o.o., https://radareklamy.pl/uchwala-nr-zo114-12-w-sprawie-reklamy-firmy-red-bull-sp-z-o-o/ [dostęp: 01.05.2021 r.]
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działania marki są bardziej widoczne, co może być zabiegiem celowym ze strony działu
marketingowego firmy.
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NEUROMARKETING ISSUES ON THE EXAMPLE OF THE REDBULL BRAND'S
ACTIVITIES
Summary: The article is an attempt to present the essence of neuromarketing, as well as activities used
by the Redbull brand in this area. The aim of the article is to indicate the possibility of using
neuromarketing methods in the field of marketing-mix instruments and in the field of sensory marketing.
The article also presents selected neuromarketing methods, including EEG, eyetracking, EMG and EDR.
Keywords: Neuromarketing, red bull, marketing-mix, sensory marketing.
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Magdalena Piłat-Borcuch241
ROZWÓJ KOMPETENCJI OSOBISTYCH I SPOŁECZNYCH
– PERSPEKTYWA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ
Streszczenie: Artykuł zwraca uwagę na znaczenie psychologii społecznej w rozwoju naszych kompetencji
osobistych i społecznych. Wskazuje na bezpośredni związek między dziedzinami badań psychologii społecznej
a wiedzą dostarczaną tym wszystkim, którzy chcą rozwijać własne kompetencje osobiste i społeczne.
Słowa kluczowe: Kompetencje osobiste, kompetencje społeczne, psychologia społeczna.

Wstęp
Dynamika życia w świecie ponowoczesnym sprawia, że rozwój kompetencji osobistych
i społecznych staje się fundamentalną wartością. Żyjemy bowiem – podkreśla Olga Tokarczuk
– „…w rzeczywistości wielogłosowych narracji pierwszoosobowych i zewsząd dochodzi nas
wielogłosowy szum”242.
Coraz trudniej nam funkcjonować w złożonym świecie wielości wartości
a poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące nas pytania zdaje się być codziennością. Nie sposób
jednak znaleźć odpowiedzi na te pytania bez świadomości własnej tożsamości osobowej
i społecznej; bez zrozumienia przyczyn dokonywanych przez nas wyborów i ich społecznych
uwarunkowań; …czyli bez rozwijania kompetencji osobistych i społecznych, które stanowią
źródło poznania siebie i tego dokąd zmierzamy. Są zatem niezbędnym składnikiem
świadomego życia.
Artykuł zwraca uwagę na znaczenie psychologii społecznej w rozwoju naszych
kompetencji osobistych i społecznych. Wskazuje na bezpośredni związek między dziedzinami
badań psychologii społecznej a wiedzą dostarczaną tym wszystkim, którzy chcą rozwijać
własne kompetencje osobiste i społeczne.
Psychologia społeczna jako narzędzie rozwoju samoświadomości i własnych kompetencji
Psychologia społeczna podejmuje problematykę wpisującą się w rozwój kompetencji
osobistych i społecznych. Dostarcza treści pozwalających poznać siebie, tego skąd biorą się
nasze przekonania o rzeczywistości społecznej. Pozwala zrozumieć kim jesteśmy, z czego
wynikają nasze motywacje i postawy. Sprawia, że lepiej rozumiemy czym jest moralność i co
sprawia, że jedni postępują moralnie, a inni nie. Badania psychologii społecznej są również
zorientowane na szereg innych dziedzin związanych z miłością, agresją, konfliktem, władzą,
relacjami międzygrupowymi… Wreszcie, psychologia społeczna podejmuje problematykę
związaną ze zróżnicowaniem płci i stereotypami z nimi związanymi (Tabela 1).
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Adiunkt, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Mowa noblowska Olgi Tokarczuk: Czuły narrator,https://wyborcza.pl/7,75410,25477121,cos-jest-ze-swiatemnie-tak.html?utm_source=freshmail&utm_medium=email&utm_campaign=Poranek_9.12_-_Grzegorz_Kubicki
[dostęp: 07.12.2019 r.].
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Tabela 1. Podstawowe dziedziny badań psychologii społecznej i typowe problemy przez
nią podejmowane
Dziedzina badań
Motywy społeczne

Wiedza człowieka o świecie
społecznym

Przekonanie o świecie społecznym

Spostrzeganie ludzi

Ja

Samoocena

Postawy

Moralność

Szczęście
Wywieranie wpływu na innych

Atrakcyjność
Miłość

Prospołeczność

Agresja

Typowe problemy
Co nadaje działaniom społecznym kierunek?
Dlaczego ludzie robią w kontakcie z innymi to, co robią?
Jakie są podstawowe cele działań społecznych?
Dlaczego różni ludzie odmiennie interpretują tę samą
informację? Jak zorganizowana i używana jest wiedza o
świecie społecznym? Jak ludzie formułują sądy o świecie
społecznym?
Jakie są przekonania ludzi na temat innych ludzi?
Kiedy ludzie sądzą, że innym można zaufać, a kiedy - że nie
można? Czy ludzkie przekonania o świecie trafnie oddają
jego naturę?
W jaki sposób wnioskujemy o człowieku na podstawie jego
postępowania? Czy nasze sądy o innych ludziach są trafne?
W jaki sposób formułujemy oceny dotyczące innych ludzi?
Co i dlaczego człowiek sądzi na swój własny temat? Po co
ludziom ich ja?
Jak ludzie wywierają pożądane wrażenie na innych?
Co i dlaczego człowiek sądzi na swój temat?
Jak ludzie bronią i podtrzymują poczucie własnej wartości?
Dlaczego ludzie tak bardzo pragną dobrze myśleć o sobie?
Skąd biorą się ustosunkowania (postawy) do ludzi i innych
obiektów? Kiedy ludzie postępują w zgodzie ze swoimi
opiniami i postawami? Czy i jak można zmienić ludzkie
postawy?
Na czym ludzie opierają swoje oceny moralne? Czy wszyscy
wyznają te same normy?
Dlaczego ludzie tak często postępują niemoralnie?
Od czego zależy szczęście człowieka? Czy pieniądze dają
szczęście? Czy człowiek może uczynić siebie szczęśliwym?
Kiedy i dlaczego ludzie są konformistyczni?
Dlaczego ludzie ulegają niepożądanemu wpływowi innych?
Jakie są skuteczne techniki manipulowania innym
człowiekiem?
Kto jest atrakcyjny fizycznie? Kogo i za co lubimy?
Czy można sprawić, aby inni nas lubili?
Skąd się bierze miłość i na czym polega?
Czego mężczyźni chcą od kobiet, a czego kobiety od
mężczyzn? Czy miłość może, czy musi się zmieniać?
Dlaczego ludzie działają na rzecz innych? Jakie czynniki
nasilają prospołeczność́ ?
Jak ludzie reagują na pomoc innych?
Dlaczego ludzie są agresywni?
Jakie czynniki nasilają agresję?
Jak opanować i zahamować agresję?
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Konflikt

Władza
Grupa

Relacje międzygrupowe

Zróżnicowanie płci

Psychologia stosowana

Czy konflikt społeczny jest nieuchronny?
Jak ludzie zachowują się w sytuacji konfliktu?
Jak skutecznie negocjować rozwiązanie konfliktu?
Kto i w jaki sposób osiąga władzę? Jak władza zmienia
ludzi? Czy to prawda, że władza korumpuje?
Jakie mechanizmy integrują grupę w całość?
Jak członkowie grupy wpływają na siebie nawzajem?
Czy grupy działają skuteczniej od jednostek?
Co decyduje o przyjaznych lub wrogich relacjach
międzygrupowych? Jakie są przyczyny konfliktów
międzygrupowych?
Jak redukować konflikty międzygrupowe?
Jak stereotypy płci wpływają na losy ludzi?
Jakie są rzeczywiste różnice między kobietami i
mężczyznami?
Jakie są źródła różnic między kobietami i mężczyznami?
• Jak nakłonić ludzi do zdrowego trybu życia?
(psychologia zdrowia)
• Jak ukształtować środowisko polepszające
samopoczucie i skuteczność działań? (psychologia
środowiska)
• Jak skonstruować skuteczną kampanię wyborczą?
(psychologia reklamy i marketingu)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Wojcieszke, Psychologia społeczna, Wydawnictwo Naukowe
SCHOLAR, Warszawa 2019, s. 19.

Zestawienie dziedzin badań psychologii społecznej i typowych problemów przez nią
podejmowanych pozwala wnioskować, że psychologia społeczna stanowią teoretyczny
niezbędnik dla tych wszystkich, którzy chcą rozwijać własne kompetencje osobiste i społeczne.
Dziedzina motywów społecznych pozwala nam na zrozumienie tego, co sprawia,
że robimy to, co robimy; dziedzina wiedzy człowieka o świecie społecznym pozwala
odpowiedzieć na pytania związane z naszą interpretacją i formułowaniem sądów na temat
świata społecznego. Dziedziny związane z „ja”, samooceną, postawami uświadamiają nam
skąd się bierze nasza samoocena i co na nią wpływa, jak również co kształtuje nasz postawy
społeczne. Moralność i szczęście są kolejnymi dziedzinami badań psychologii społecznej.
Zaznajamiając się z ich wynikami, możemy lepiej zrozumieć system aksjonormatywny stojący
za konkretnymi moralnymi i niemoralnymi postawami, jak również dowiedzieć się od czego
zależy szczęście człowieka. Dziedzina związana z wywieraniem wpływu na innych dostarcza
wiedzy na temat naszego funkcjonowania w grupach społecznych i tego co sprawia, że ulegamy
wpływowi innych. Atrakcyjność i miłość są dziedzinami, które wyjaśniają przyczyny tego,
dlaczego jednych lubimy a innych nie lubimy, jak również to, skąd się bierze miłość i jak się
zmienia. Na pytanie o to, dlaczego działamy na rzecz innych, odpowiada dziedzina badań
psychologii społecznej, jaką jest prospołeczność. Konflikt i władza są dziedzinami
pozwalającymi odpowiedzieć na pytania m.in. o to, czy konflikt jest nieuchronny oraz jak
władza zmienia ludzi. Kategorie „grupa społeczna” i „relacje międzygrupowe” wyodrębnione
jako dziedziny badań psychologii społecznej dostarczają wiedzy na temat mechanizmów
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funkcjonowania grup społecznych, wzajemnego oddziaływania na siebie jednostek,
skuteczności funkcjonowania grup i czynników decydujących o przyjaznych i wrogich
relacjach międzygrupowych. Natomiast dziedzina badań związana ze zróżnicowaniem płci
przybliża nas do zrozumienia problematyki znaczenia płci w naszym codziennym
funkcjonowaniu. Osobnego potraktowania wymaga dziedzina psychologii stosowanej, która
dostarcza nie tylko wiedzy, lecz ma w sobie aspekt czynnościowy ukierunkowany na
nakłonienie nas do zdrowego stylu życia (psychologia zdrowia), kształtowania środowiska
sprzyjającego lepszemu samopoczuciu i skuteczności naszych działań (psychologia
środowiska), jak również konstruowania skutecznych kampanii wyborczych (psychologia
reklamy i marketingu).
Nabywanie kompetencji osobistych i społecznych musi być poprzedzone pogłębioną
analizą istniejącego stanu wiedzy i badań dotyczących naszego społecznego zakorzenienia.
Wiedzy tej dostarcza psychologia społeczna. Dopiero na tym fundamencie można rozpocząć
autorefleksję, definicję i/lub redefinicję naszych wartości, ewentualną zmianę postaw
społecznych i wytyczanie nowych progresywnych celów.
Zakończenie
Rozwój kompetencji osobistych i społecznych stał się fundamentem naszego społecznego
funkcjonowania w społeczeństwie. Jest również jednym z warunków naszej satysfakcji
z interakcji społecznych i zdolności współpracy z innymi. Natomiast zdolność do trwałej
współpracy z innymi jest wymogiem cywilizacji, w której żyjemy. Jeśli bowiem jednostka chce
efektywnie funkcjonować w systemach społecznych, powinna wypracowywać postawy oparte
na wnikliwym wglądzie w różne środowiska społeczne243.
Rozwój kompetencji osobistych i społecznych determinuje również nasz sukces
zawodowy. Nabyte przez nas kompetencje są przyczynkiem dla zbudowania jakościowych
relacji z sobą, ale również z innymi ludźmi. Przekładają się również na naszą skuteczność
i atrakcyjność interpersonalną. Badania wskazują, że osoby z wysokim poziomem kompetencji
społecznych są lepszymi pracownikami, szybciej awansują, mają lepsze kontakty z ludźmi,
prezentują wyższy poziom zdolności adaptacyjnych, rozwijają umiejętność współdziałania,
potrafią pracować w grupie i polubownie rozwiązywać konflikty, pracują bardziej efektywnie,
a w przypadku utraty pracy, szybciej znajdują nowe zatrudnienie244. Warto dodać, że rośnie
świadomość znaczenia kompetencji osobistych i społecznych, a ich stałe podnoszenie stało się
wymogiem współczesnego rynku245.

E. Sternal, Kompetencje społeczne w obliczu przemian społeczno-gospodarczych, „Przegląd pedagogiczny”
2014, nr 2, s. 86.
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M. Bandach, Trening umiejętności społecznych jako forma podnoszenia kompetencji społecznych, „Economics
and Management” 2013, nr 4, s. 82.
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A. Marszałek, Doskonalenie kluczowych kompetencji jako wymóg współczesnego rynku pracy, „E-mentor”
2011, nr 3, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/40/id/841 [dostęp: 19.08.2020 r.].
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SOCJOLOGICZNA ANALIZA RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ
PO WYBORACH PREZYDENCKICH „1010”
Streszczenie: Każde wybory mają swoją specyfikę wynikające z kontekstu społeczno-polityczno-kulturowego,
w których się odbywają. Również wybory prezydenckie „1010” były specyficzne, a ich zakończenie pozostawiło
Polskę spolaryzowaną, jak nigdy wcześniej. Artykuł ma na celu analizę rzeczywistości społecznej po wyborach
prezydenckich „1010”.
Słowa kluczowe: Rzeczywistość społeczna, wybory prezydenckie „1010”.

Wstęp
Wybory traktujemy jako święto demokracji i przyczynek do analiz nad kondycją
społeczeństwa. Punktem wyjścia tych analiz jest często pytanie o frekwencję. Zwykliśmy
bowiem sądzić, że im wyższa frekwencja, tym wyższy poziom społecznego zaangażowania
i budowania społeczeństwa obywatelskiego (?).
Wybory prezydenckie traktowane są jako wybory „łatwe”. Głosujemy przecież na
konkretnego – jednego – kandydata; na jedną „twarz”. Znacznie łatwiej (niż w przypadku
innych wyborów: eurowyborów, parlamentarnych, samorządowych) oddać głos na kogoś kto
wzbudza nasze zaufanie, lub przeciw komuś komu zaufać nie potrafimy/nie chcemy.
Każde wybory mają swoją specyfikę wynikające z kontekstu społeczno-politycznokulturowego, w których się odbywają. Również wybory prezydenckie „1010” były specyficzne,
a ich zakończenie pozostawiło Polskę spolaryzowaną, jak nigdy wcześniej.
Artykuł ma na celu analizę rzeczywistości społecznej po wyborach prezydenckich
„1010”.
Wybory w liczbach
Podejmując próbę podsumowania wyników wyborów prezydenckich „1010”, należy
zacząć od zaprezentowania najważniejszych danych wskazujących na to jak głosowali Polacy.
Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki wyborów 13 lipca 1010 roku247. Poznaliśmy
dane dotyczące frekwencji, tego jak rozkładały się głosy ze względu na płeć czy wiek
wyborców. Dowiedzieliśmy się również, gdzie frekwencja była największa, a gdzie
najmniejsza.
Zwycięzcą wyborów prezydenckich został Andrzej Duda zdobywając 51,03% głosów.
Na Rafała Trzaskowskiego głosowało 48,97% osób uprawnionych do głosowania. Frekwencja
w wyborach była imponująca, bo wyniosła 68,18%. Była zatem niemal tak wysoka jak podczas
wyborów w 1995 roku. Wówczas osiągnęła rekordowe 68,13%.
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Adiunkt, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/.

89

Rysunek 1. Podsumowanie wyników wyborów prezydenckich „1010” w liczbach

Wynik II tury

• 51,03% Andrzej Duda (10 440 648 głosów)
• 48,97% Rafał Trzaskowski (10 018 263 głosów)

• 69,18% (przy 30 268 318 uprawniownych do głosowania)

Frekwencja

Najwyższa/najniższa frekwencja

Liczba województw, w których
wygrał A. Duda/R. Trzaskowski

Głosowanie a płeć

Głosowanie a wykształcenie

• województwo mazowieckie (najwyższa): 73,80%
• województwo opolskie (najniższa): 59,92%

• 10: Rafał Trzaskowski
• 6: Andrzej Duda

• Kobiety: 50,4% Rafał Trzaskowski; 49,6% Andrzej Duda
• Mężczyźni: 48,7% Rafał Trzaskowski; 51,3% Andrzej Duda

• Podstawowe: 2,6% Rafał Trzaskowski; 8,8% Andrzej Duda
• Zasadnicze zawodowe: 9,4% Rafał Trzaskowski; 27,4% Andrzej
Duda
• Średnie i pomaturalne: 39% Rafał Trzaskowski; 38,9% Andrzej Duda

Źródło: https://wyborcza.pl/10,81983,16118715,jak-glosowali-polacy-podsumowanie-wyborow-prezydenckich1010.html [dostęp: 18.07.2010 r.].

Powyborcze refleksje z perspektywy socjologicznej
Podejmując się próby analizy rzeczywistości społecznej po wyborach prezydenckich
„1010”, należy zauważyć, że ograniczy się ona przede wszystkim do dwóch zwycięskich
kandydatów pierwszej tury: Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego.
Andrzej Duda jako urzędujący prezydent był kandydatem stanowiącym „element”
systemy, który zagwarantował wielu Polakom awans socjalny i godnościowy. Był „twarzą”
transferów socjalnych (500+; 300+; trzynasta emerytura…) i przywracania godności
kategoriom społecznym dotąd wykluczonym. Ponadto funkcjonował (i funkcjonuje)
w świadomości społecznej jako prezydent, który reprezentuje Polskę solidarną (nie liberalną)
i dba o obywateli (a nie o elity).
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Rafał Trzaskowski – jako kandydat na urząd Prezydenta RP – pojawił się na półmetku
kampanii (zastępując kandydatkę Małgorzatę Kidawę-Błońską) jako kandydat Koalicji
Obywatelskiej. Od samego początku prowadzenia kampanii odwoływał się do kategorii
solidarności społecznej. Chciał w ten sposób zerwać z etykietą opozycji „totalnej”, która za
sprawą słów Grzegorza Schetyny, skutecznie przylgnęła do Platformy Obywatelskiej.
Trzaskowski jawił się jako kandydat umiarkowany (nie rewolucjonistyczny) przeczuwając, że
Polacy boją się zmian. Kandydat Koalicji Obywatelskiej od samego początku miał bardzo
trudne zadanie. Z jednej strony dołączył do wyścigu jako kandydat zmiany, a z drugiej, nie miał
sposobności by odciąć się od wszystkiego co zrobił PiS. Musiał nadganiać dystans dzielący go
od Andrzeja Dudy i robił to na wiele sposobów. Deklarując, że szanuje każdy głos odwoływał
się do wszystkich elektoratów, co mogło wpłynąć na osłabienie jego przekazu skierowanego
do rdzennych wyborców Koalicji Obywatelskiej. Trzaskowski starał się odciąć politycznie nie
tylko od swojego środowiska, ale również od Donalda Tuska. Swoją kampanię ukierunkował
na przekaz, który sytuowałby go bliżej ludzi i ludzkich spraw („jestem blisko Was”).
Podkreślał, że jest człowiekiem samorządu i zna problemy lokalne. Deklarował, że jeśli wygra
wybory, będzie realizował prezydenturę solidarną, wspólnotową, sytuując się w opozycji
wobec błędów Bronisława Komorowskiego. Dodatkowo, sytuacja, w której się znalazł była
o tyle trudna, że jego wyborcy okazali się znacznie bardziej krytycznymi wyborcami, niż
wyborcy Andrzeja Dudy.
Ważnym – być może przesądzającym o zwycięstwie Andrzeja Dudy – momentem
kampanii okazała się kwestia debaty, a właściwie jej braku. Przez niemal tydzień byliśmy
obserwatorami „debaty o debacie”; następnie oglądaliśmy dwie odrębne debaty (Andrzeja
Dudy w Końskich i Rafała Trzaskowskiego w Lesznie). Abstrahując od racji stojących za
decyzjami sztabowców obu kandydatów, aby nie brać udziału we wspólnej debacie, jeśli nie
zostaną spełnione określone warunku jako obywatele powinniśmy się czuć zawiedzeni.
Stworzyliśmy polski precedens, że można uchylać się od przedwyborczego konfrontowania co
może mieć negatywne konsekwencje w przyszłości. Wydaje się, że w przyszłości, szczególnie
cenne byłoby powołanie ponadpartyjnej agendy ds. organizacji debat.
Kwestią wyłaniającą się w tych wyborach była bez wątpienia frekwencja. Tak liczny
(69,18%) udział społeczeństwa w wyborach wynikał przede wszystkim z tego, że polityka stała
się dla wyborów czymś namacalnym. Czymś co ma wpływ na ich życie. Wcześniej traktowana
była jak coś abstrakcyjnego i była postrzegana z perspektywy decyzji zapadających w stolicy.
Wpływ na wysoką frekwencję miała jednak również polaryzacja, jakiej wcześniej nie
doświadczyliśmy. W świadomości społecznej, wybory te oznaczały starcie dwóch wizji Polski:
Polski solidarnej (reprezentowanej przez Andrzeja Dudę) i Polski liberalnej (reprezentowanej
przez Rafała Trzaskowskiego). Europy i wolności opartej o wartości liberalne i dystansowania
się od Europy. Ta wzajemna wrogość, choć pragmatyczna i opłacalna, długofalowo będzie
miała negatywne konsekwencje. Byliśmy niestety świadkami dzielenia Polaków na „lepszych”
i „gorszych” i szczególnie dotkliwego deprecjonowania osób LGBT+. Przekłada się to
(co oczywiste) na wzajemną wrogość obu elektoratów wobec siebie, które są przesiąknięte
negatywnymi stereotypami na swój temat i w większości niezdolne do wyjścia poza swój
habitus. Zatem wysoka frekwencja nie zawsze oznacza wysoki poziom społecznego
zaangażowania i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. W przypadku tych wyborów,
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wynikała w dużej mierze z podsycania emocji, straszenia przeciwnikiem i silnej polaryzacji.
Była zatem rodzajem partycypacji „przeciw”, nie za partycypacją „za”.
Zakończenie
Powyborcza rzeczywistość po wyborach prezydenckich „1010” z pewnością nie napawa
optymizmem. Kampania poprzedzająca wybory była z całą pewnością najbardziej nietypową
w historii. Stało się to za sprawą epidemii, zamiany w połowie kampanii głównego kandydata
opozycji, ale również za sprawą tego, że wybory odbywały się w wakacje.
Jeśli można pokusić się o sformułowanie wniosków to warto podkreślić, że wybory te
powinny stanowić lekcję pokory dla wszystkich zwaśnionych stron sporu politycznego.
Andrzej Duda, który okazał się zwycięzcą tych wyborów powinien wziąć pod uwagę, że wygrał
jedynie „o włos”. Pomimo transferów socjalnych zagwarantowanych przez PiS, ogromnych
środków finansowych na kampanię, wsparcia obozu rządowego, mobilizacji elektoratu
i ogromnego wsparcia tzw. mediów publicznych, jego wynik jest jedynie o 1% lepszy niż wynik
Rafała Trzaskowskiego. Dodatkowo, demografia działa zdecydowanie przeciw PiS. Andrzej
Duda – w pierwszej turze – był dla najmłodszych wyborców dopiero czwartym wyborem
(po Rafale Trzaskowskim, Szymonie Hołowni, Krzysztofie Bosaku), a w drugiej turze
zdecydowanie poparli Rafała Trzaskowskiego.
Natomiast dla Rafała Trzaskowskiego i PO, wygrana Andrzeja Dudy oznacza szóstą
z rzędu przegraną. Co rodzi pytanie o to, czy PO będzie w stanie kiedykolwiek wygrać
jakiekolwiek wybory. Wydaje się, że bez konsolidacji opozycji, znalezienia pomysłu na siebie,
zbudowania na nowo swojej tożsamości, stworzenia alternatywnego (pozytywnego, a nie
opartego jedynie o „antyPiS”) przekazu, jest to mało prawdopodobne.
Pozostaje mieć nadzieję, że druga kadencja Prezydenta Andrzeja Dudy będzie lepsza,
odważniejsza i bardziej niezależna. Oby sprawdziło się powiedzenie, że pierwsza kadencja jest
po to, aby wygrać drugą kadencję, a druga kadencja jest po to, aby przejść do historii.
Oby Prezydent Andrzej Duda dołożył starań by przejść do historii, ale w najlepszym tego słowa
znaczeniu.
Bibliografia
1. https://wybory.gov.pl/prezydent10100618/.
2. https://wyborcza.pl/10,81983,16118715,jak-glosowali-polacy-podsumowaniewyborow-prezydenckich-1010.html [dostęp: 18.07.2010 r.].
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Joanna Rudawska248
FAMILY, FRIENDS, FOOLS – WSPÓŁPRACA BIZNESOWA
Z BLISKIMI. WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH
Streszczenie: Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych wśród
studentów z dwunastu uczelni z sześciu krajów w kontekście współpracy biznesowej, zatrudnienia w firmie
członków rodziny, krewnych i znajomych. W rozdziale zaprezentowane zostały źródła finansowania
innowacyjnych przedsiębiorstw na pierwszych etapach rozwoju startupu, metody finansowania
boostrappingowego, a następnie przedstawione i omówione wyniki międzynarodowych badań ankietowych
(PAPI) przeprowadzonych wśród studentów. Wyniki badań ukazują większą skłonność studentów do angażowania
w swoje plany biznesowe przyjaciół, a dopiero w następnej kolejności krewnych z rodziny. Kobiety są mniej skore
niż mężczyźni do włączenia w biznes przyjaciół, znajomych, liczą natomiast na większe wsparcie rodziny.
Słowa kluczowe: Bootstrapping, źródła finansowania, 3F, startup, cykl życia startupa

Wstęp
Osoby planujące własną działalność gospodarczą obok samego pomysłu na biznes stają
przed wyzwaniem jak sfinansować fazę rozruchową, jakiego kapitału na tym etapie użyć
własnego czy może obcego? Źródła finansowania młodych firm uzależnione są między innymi
od poziomu innowacyjności pomysłu biznesowego, możliwości właścicieli, sieci współpracy,
jak też fazy cyklu życia startupu. Jednym ze źródeł finansowania innowacyjnej firmy
na pierwszych etapach jej rozwoju jest korzystanie ze wsparcia rodziny, przyjaciół i „głupców”
z angielskiego 3xF, Family, Friends, Fools, źródła, które można zakwalifikować to tak zwanych
metod bootstrappingu. Jest to jedna z form klasycznego finansowania biznesu, obok
alternatywnych źródeł posiłkujących się instytucjami zewnętrznymi jak fundusze preseed,
Venture Capital, aniołowie biznesu.
Młodzi ludzie, w tym studenci, rozważający założenie własnej firmy również zmagają się
z decyzjami, czasami z presją zaangażowania w firmę krewnych lub znajomych. Stosunkowo
niewiele można znaleźć w literaturze na temat poglądów studentów na odpowiedź na pytanie,
czy są gotowi zatrudnić swoich krewnych i znajomych w swoich firmach, ewentualnie
pożyczać od nich środki na realizację przedsięwzięcia249. Kwestia decyzji o włączeniu do
biznesplanów osób najbliższych z życia prywatnego jest istotnym aspektem badania decyzji
studentów przedsiębiorczości.
Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych
wśród studentów z dwunastu uczelni z sześciu krajów w ramach projektu Intergen
- Międzypokoleniowe firmy rodzinne jako instrument zarządzania stresem dla
przedsiębiorców250, w kontekście współpracy biznesowej, a nawet zatrudnienia we własnej
firmie bliskich członków rodziny, dalszych krewnych i znajomych. W rozdziale
Doktor, Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
M. Bakracheva, D. Pavlov, A. Gudkov, A. Diaconescu, A. Kostov, A. Deneva, A. Kume, A. Wójcik-Karpacz,
D. Zagorcheva, D. Zhelezova-Mindizova, E. Dedkova, E. Haska, E. Stanimirov, G. Strauti, I. Taucean,
I. Jovanović, J. Karpacz, J. Ciurea, J. Rudawska, L. Ivascu, L. Milos, M. Venera, M. Sheresheva, M. Tamasila,
M. Veličković, S. Damyanova, S. Demyen, V. Kume, V. Blazheva, 2020, The intergenerational family businesses
as a stress management instrument for entrepreneurs, Academic Publisher University of Ruse “Angel Kanchev”,
e-ISBN: 978-954-712-794-4.
250
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zaprezentowane zostaną źródła finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw na pierwszych
etapach rozwoju startupu, omówione finansowanie boostrappingowe, a następnie
przedstawione i omówione zostaną wyniki międzynarodowych badań wśród studentów
z uniwersytetów z sześciu krajów.
Startup i jego źródła finansowania
W literaturze przedmiotu jak i w praktyce można odnaleźć wiele różnych definicji
startupu. Jedną z najbardziej popularnych jest definicja Steve’a Blanka, który uznaje startup za
„tymczasową organizację zaprojektowaną do poszukiwania powtarzalnego i skalowalnego
modelu biznesowego”251. Według Blanka istnieje różnica pomiędzy startupem a małym
biznesem (z ang. small business). Wyróżnia on aż 6 typów startupów, traktowanych jako styl
życia - osoby samozatrudnione, mały biznes - karmiciele rodziny, biznes skalowalny - urodzeni
by być wielkimi, startupy do kupienia - urodzeni na sprzedaż, startupy dużych firm - innowacje
lub śmierć oraz startupy społeczne – gdzie ważna jest misja. Co ciekawe Blank nie uznaje,
że firma ta powinna być innowacyjna, technologiczna, jej cechą ma być natomiast
„poszukiwanie skalowalnego biznesu”. Wyzwaniem zatem dla przedsiębiorcy na tym etapie
jest przede wszystkim dopracowanie modelu biznesowego w oparciu o propozycję wartości
i walidacja rynkowa pomysłu, opracowanie strategii wejścia i zdobycia rynku. Koncentracja
działań startupu jest zawężona do produktu czy usługi, zaangażowanie czasu, jak i dostępnych
zasobów często ograniczone252. Raport Startupy w Polsce 2019 podkreśla natomiast
technologiczny wymiar startupu i definiuje go jako „osobę będącą na etapie zakładania firmy
lub prowadzącą ją przez okres do 3,5 roku i wykorzystującą do wytwarzania swoich
produktów/usług technologie/metody pracy dostępne na rynku nie dłużej niż 5 lat”253. To na co
warto zwrócić uwagę, co powtarza się w definicjach, to na fakt, że firmy tego typu działają w
środowisku o wysokim stopniu niepewności oraz ryzyka, co naturalnie jest z innowacjami254.
W cyklu życia startupu można wyróżnić fazy, które powiązane są z finansowaniem
i możliwościami rozwoju młodej firmy. Finansowanie natomiast dzieli się na klastyczne
i alternatywne. Fazy te oparte o inwestycyjny model rozwoju prezentuje Rysunek 1.

S. Blank, Why the Lean Start-Up Changes Everything, „Harvard Business Review” 2013, Maj 1, s. 63-72.
J. C. Picken, From startup to scalable enterprise: Laying the foundation, Business Horizons 1390, 2017,
s. 1-9.
253
Raport Startupy w Polsce 2019, PARP Grupa PFR, https://www.parp.gov.pl/badania [dostęp: 25.06.2021 r.].
254
E. Ries, Droga Startupu: metoda sukcesu, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2018, s. 28.
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Rysunek 1. Cykl życia startupu

seed
• brak przychodów
• straty operacyjne
• wysiłek indywidualny

• wzrastające przychody
• pierwsze zyski
• organizacja zespołów zadaniowych

• małe przychody
• rosnące straty
• praca zespołowa

bootstrapping

faza wzrostu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Deloitte Polska, Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce. Raport,
2016, s. 14-15.

Pierwsza faza to etap inicjowania własnej działalności gospodarczej, która często odbywa
się ze środków własnych, przy wsparciu najbliższych krewnych i znajomych bądź anioła
biznesu. Na tym etapie największy nacisk i wysiłek ponosi inicjator, właściciel pomysłu.
Na drugim etapie startup pracuje nad prototypem, minimalną wersją produktu (MVP). Źródłem
finansowania mogą być tu fundusze seed (zasiewowe), jak również programy inkubacyjne i
akceleracyjne255. Kolejna faza to faza kreacji, wzrostu. Na tym etapie startup rozwija strukturę
organizacyjną przydzielając członkom zespołu konkretne zadania, pojawiają się pierwsze
przychody, a źródłem finansowania mogą być fundusze Venture Capital, które przejmują część
udziałów w zamian za udzielane wsparcie. Tu również pojawiają się coraz wyższe wydatki na
marketing. Po tym etapie najczęściej następuje rezygnacja z inwestycji, sprzedaż firmy lub
wejście na giełdę256,257.
Idea boostrappingu i wsparcia Family&Friends&Fools
Zdefiniowanie finansowania metodą boostrap można przypisać Amarowi Bhide, który po
raz pierwszy posłużył się tym terminem do nieformalnych sposobów z jakich przedsiębiorcy
korzystają z zasobów258. To kreatywne sposoby uzyskiwania i wykorzystania zasobów bez
pożyczania pieniędzy lub pozyskiwanie finansowania kapitałowego z tradycyjnych źródeł
zewnętrznych259. Finansowanie boostrappingowe to zbiór metod mających na celu
zminimalizowanie kwoty zaciąganej na rozwój firmy ze źródeł zewnętrznego finansowania
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dłużnego i kapitałowego na przykład od banków i inwestorów260. Wybór finansowania w tej
formie może być świadomą decyzją przedsiębiorcy, który chce utrzymać niezależność i jest
niechętny oddawania udziałów, w tym kontroli inwestorom zewnętrznym. Innym powodem jest
również brak historii kredytowej, a tym samym ograniczone możliwości skorzystania
z pożyczek bankowych. Korzystanie z tej formy finansowania może służyć zarówno małym jak
i dużym firmom. Dla mniejszych, w tym startupów bootstrapping ma na celu redukcję kosztów,
podczas gdy dla większych firm wykorzystywać oparte na łańcuchu wartości relacje z klientami
lub dostawcami261. Warto podkreślić, że ograniczenie zastrzyku gotówki od inwestora
zewnętrznego powoduje mniej dynamiczny rozwój startupu, który wykorzystuje wyłącznie
metody boostrappingowe.
W literaturze przedmiotu można napotkać różne klasyfikacje metod bootstrappingu.
Jedną z najbardziej spopularyzowanych jest podział zaproponowany przez Winborga
i Landströma (2001). Wyróżniają oni 5 grup metod, które można zaliczyć do tej formy
finansowania startupu:
1) metody finansowania związane z finansowaniem i zasobami właściciela (z ang. ownerrelated financing and resources),
2) metody związane z klientem (z ang. customer-related methods),
3) wspólne wykorzystanie zasobów (z ang. joint-utilisation of resources with other
ventures),
4) opóźnianie płatności i minimalizacja kapitału zainwestowanego w akcje (z ang. delaying
payments and minimization of capital invested in stocks),
5) finansowanie dotacyjne (z ang. subsidy finance)262.
Pierwszym źródłem finansowania są metody bezpośrednio lub pośrednio wykorzystujące
środki od właściciela oraz krewnych i znajomych. Z angielskiego forma ta nazywana jest 3xF
Family, Friends, Fools. W książce Prawo do startupy podkreślono, że rodzina i przyjaciele
inwestują w pomysłodawcę, natomiast „fools” to mogą być przypadkowe osoby, które udzielają
wsparcia nieuświadomieni jakie ryzyko ponoszą263. Na tym etapie rozwoju startupu
pomysłodawca wykorzystuje oszczędności, finansuje pomysł z dochodów z innego źródła
zarobkowania np. stałej pracy, często też używa prywatnej karty kredytowej. Pożyczki
zaciągane są u rodziny i znajomych. W celu zaoszczędzenia w roli współpracowników,
wykonawców również zatrudniani są członkowie rodziny czy znajomi, którzy angażowani są
za niższą niż pensję niż średnia rynkowa, a biznes prowadzony jest z domu.
Druga grupa metod obejmuje przepływ gotówki od klientów. Na tym etapie startup może
oferować rabaty za płatności z góry, rabaty w przypadku płatności gotówką, naliczać odsetki
za opóźnione płatności.
Współdzielenie zasobów to również metoda minimalizujące koszty operacyjne. Dzielenie
przestrzeni biurowej z inną firmą, sprzętu, wymiana pracowników, zatrudnianie pracowników
tymczasowych to metody boostrappingu. W początkowej fazie rozwoju ograniczenie kosztów
może generować również barter np. w zakresie wymiany reklamy.
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Celowe opóźnienie płatności na rzecz dostawców to również praktyka finansowania
bootstrappingowego, kupowanie sprzętu używanego, leasing. Na tym etapie również startupy
korzystają z dotacji rozwojowych z programów dających wsparcie bezzwrotne bez ingerowanie
w podział udziałów264.
Bootstrapping ma swoje plusy i minusy, zestawienie przykładowych zalet i wad tej
metody finansowania prezentuje tabela 1.
Tabela. 1. Zalety i wady boostrappingu
Zalety

Wady

Niski koszt wejścia

Wolniejszy rozwój firmy

Świadomość i nadzór nad kosztami
związanych z codziennym prowadzeniem
firmy

Brak kapitału zewnętrznego może spowodować
problem z płynnością

Ciągłe podnoszenie wiedzy nt. prowadzenia
działalności

Czasami brak doświadczenia może być problemem
w rozwoju i podjęciu trafnych decyzji

Na ryzyko narażone są wyłącznie własne
pieniądze

Podejmowane są ryzyka finansowe, niedzielone
z inwestorami

Kontrola nad firmą, bez wpływu inwestorów Brak wsparcia merytorycznego inwestora w rozwój
Możliwość pełnej koncentracji na biznesie i
jego rozwoju, zamiast na pozyskiwaniu
pieniędzy zewnętrznych i biurokracji

Konieczność stałego analizowania etapu
biznesowego i kolejnego kroku, z uwagi na brak
rozpisanych rund i kamieni milowych

Może doprowadzić do rozwoju biznesu
rodzinnego opartego na przekazywaniu
wartości

Problemy kapitałowe mogą odbić się na rodzinie,
wprowadzić ewentualne kłótnie

Źródło: Opracowanie własne.

Jak każda metoda finansowania również bootstrapping ma swoje wady i zalety. Należy
zwrócić uwagę na fakt, że boostrapping daje możliwości na wczesnym etapie rozwoju. Tempo
wzrostu startupu wspierającego się metodami bootstrapingowymi jest wolniejsze. Z drugiej
strony zachowana jest całkowita kontrola nad firmą a w grę wchodzi wyłącznie ryzyko utraty
własnych pieniędzy.
Wyniki badań empirycznych
Badania są częścią międzynarodowego projektu o akronimie Intergen Międzypokoleniowe firmy rodzinne jako instrument zarządzania stresem dla przedsiębiorców,
realizowanego przez dwanaście uczelni z sześciu różnych krajów tj. Albanii, Bułgarii, Polski,
Rumunii, Rosji i Serbii.
Badaniem objęto studentów tychże uczelni w przedziale wiekowym od 17 do 66 lat ze
średnią wieku 24 lata. W badaniu wzięło udział łącznie 1424 studentów. W badanej grupie
kobiety przeważały i stanowiły 70%, pozostałe 30% to mężczyźni.
P. Dec, Nowoczesne metody finansowania działalności przedsiębiorstw [w:] Struktura kapitału
w przedsiębiorstwie w warunkach ekspansji, kryzysu i zjawisk upadłościowych, (red.) J. Grzywacz, Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 169-196.
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Badanie zostało przeprowadzone w trzech rzutach, w odstępach czasowych pomiędzy
wrześniem 2018 a czerwcem 2019, za pomocą papierowej ankiety (metoda PAPI). Każda
z części badania została poprzedzona wprowadzeniem do tematyki firm rodzinnych, aspektów
przedsiębiorczości, sukcesji, metod finansowania.
Kwestionariusz składał się z 37 pytań skoncentrowanych na 5 obszarach obejmujących
takie kwestie jak posiadanie jasnej wizji przyszłości, nastawienie młodych ludzi do pozostania
w kraju lub rozwoju zawodowego za granicą, ich nastawienie do rozpoczęcia własnej
działalności czy preferencje do zatrudnienia w towarzystwo i chęć zaangażowania w swoje
plany rodziny, bliskich i bliskich osób. Uwzględniono również pytania mierzące postrzegany
dobrostan.
W tym rozdziale zaprezentowano jedynie dane odnoszące się do chęci badanych
studentów zaangażowania rodziny, krewnych i znajomych w ich biznesplany. Ujęte zostały
pytania takiej jak: Aby zacząć biznes samodzielnie, potrzebuję wsparcia moich krewnych
i przyjaciół; W swoich biznesplanach uwzględniłbym moich krewnych; W moich
biznesplanach polegałbym na moich przyjaciołach; Jestem przekonany, że moja rodzina
wesprze mnie za wszelką cenę w moich planach biznesowych. W badaniu zastosowano
5-stopniową skalę Likerta oznaczoną od „zdecydowanie się zgadzam” do „zdecydowanie się
nie zgadzam”. Do analizy danych wykorzystano analizę czynnikową, analizę korelacyjną,
ANOVA, test t oraz test t dla par prób, co pozwoliło na zbadanie, czy istnieje statystycznie
istotna zależność między analizowanymi zmiennymi.
Tabela. 2. Statystyki opisowe dotyczące badanych zagadnień
Pytanie

N

min

max

Średnia

Odchylenie
standardowe

Mam pomysł na własny biznes

1424

,00

5,00

2,4930

1,14326

Aby zacząć biznes samodzielnie, potrzebuję
wsparcia moich krewnych i przyjaciół

1424

,00

5,00

2,4059

1,15958

W swoich biznesplanach uwzględniłbym moich
krewnych

1424

1,00

5,00

2,9031

1,20628

W swoich biznesplanach uwzględniłbym moich
przyjaciół

1424

1,00

5,00

3,0569

1,11603

Jestem przekonany, że moja rodzina wesprze mnie
1424
,00
5,00
2,1763
1,24587
za wszelką cenę w moich planach biznesowych
Źródło: M. Bakracheva, D. Pavlov, A. Gudkov, A. Diaconescu, A. Kostov, A. Deneva, A. Kume, cz A. WójcikKarpa, D. Zagorcheva, D. Zhelezova-Mindizova , E. Dedkova, E. Haska, E. Stanimirov, G. Strauti, I. Taucean,
I. Jovanović, J. Karpacz, J. Ciurea, J. Rudawska, L. Ivascu, L. Milos, M. Venera, M. Sheresheva, M. Tamasila,
M. Veličković, S. Damyanova, S. Demyen, V. Kume, V. Blazheva, 2020, The intergenerational family businesses
as a stress management instrument for entrepreneurs, Academic Publisher University of Ruse “Angel Kanchev”.

Średni 2,4930 badanych ma pomysł na własny biznes i potrzebuje wsparcia krewnych i
przyjaciół (średnia 2,4059). Co ciekawe, w swoich biznesplanach uwzględniliby w pierwszej
kolejności przyjaciół (średnio 3,0569), następnie krewnych (2,9031). We wsparcie rodziny w
realizacji się w roli przedsiębiorcy studenci zdecydowanie i raczej wierzą (średnia 2,1763). Płeć
ma znaczący wpływ na wspomniane kwestie, co zaprezentowano w Tabeli 3.
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Tabela 3. Płeć a angażowanie rodziny w plany biznesowe
Pytanie
Mam pomysł na własny biznes
Aby zacząć biznes samodzielnie, potrzebuję
wsparcia moich krewnych i przyjaciół
W swoich biznesplanach uwzględniłbym
moich krewnych
W swoich biznesplanach uwzględniłbym moich
przyjaciół

Płeć

N

Średnia

M
K
M
K
M
K

431
991
431
991
431

2,4803
2,4995
2,6450
2,3017
2,8631

Odchylenie
standardowe
1,21386
1,11271
1,23955
1,10864
1,17426

991

M

431

K

991

2,9183
2,8747
3,1353
2,3596

1,22036
1,32530
1,20248
1,32530

Jestem przekonany, że moja rodzina wesprze
M
431
mnie za wszelką cenę w moich planach
K
991
2,0979
1,20248
biznesowych
Źródło: M. Bakracheva, D. Pavlov, A. Gudkov, A. Diaconescu, A. Kostov, A. Deneva, A. Kume, A. WójcikKarpacz, D. Zagorcheva, D. Zhelezova-Mindizova , E. Dedkova, E. Haska, E. Stanimirov, G., Strauti, I. Taucean,
I. Jovanović, J. Karpacz, J. Ciurea, J. Rudawska, L. Ivascu, L. Milos, M. Venera, M. Sheresheva, M. Tamasila,
M. Veličković, S. Damyanova, S. Demyen, V. Kume, V. Blazheva, 2020, The intergenerational family businesses
as a stress management instrument for entrepreneurs, Academic Publisher University of Ruse “Angel Kanchev”.

Mężczyźni znacznie bardziej niż kobiety są skłonni polegać na przyjaciołach we własnym
biznesie (2,0979). Kobiety w większym stopniu podzielają przekonanie, że potrzebują wsparcia
rodziny i że rodzina będzie je wspierać w realizacji planów biznesowych. Korelacje pomiędzy
pytaniami przedstawia Tabela 4.
Tabela 4. Korelacje pomiędzy pytaniami

Pytanie

Aby zacząć biznes
W swoich
W swoich
samodzielnie,
biznesplana
Mam pomysł
biznesplanach
potrzebuję
ch
na własny
uwzględniłbym
wsparcia moich
uwzględnił
moich
biznes
krewnych i
bym moich
krewnych
przyjaciół
przyjaciół

Jestem
przekonany, że
moja rodzina
wesprze mnie za
wszelką cenę w
moich planach
biznesowych
,227**

Mam pomysł na własny biznes
1
,164**
,211**
,065*
Aby zacząć biznes samodzielnie,
potrzebuję wsparcia moich
,164**
1
,242**
,208**
,356**
krewnych i przyjaciół
W swoich biznesplanach
,211**
,242**
1
,369**
,185**
uwzględniłbym moich krewnych
W swoich biznesplanach
,065*
,208**
,369**
1
uwzględniłbym moich przyjaciół
Jestem przekonany, że moja
rodzina wesprze mnie za wszelką
,227**
,356*
,185**
1
cenę w moich planach
biznesowych
** korelacja jest istotna na poziomie 0,01
* korelacja jest istotna na poziomie 0,05
Źródło: M. Bakracheva, D. Pavlov, A. Gudkov, A. Diaconescu, A. Kostov, A. Deneva, A. Kume, A. WójcikKarpacz, D. Zagorcheva, D. Zhelezova-Mindizova , E. Dedkova, E. Haska, E. Stanimirov, G., Strauti, I. Taucean,
I. Jovanović, J. Karpacz, J. Ciurea, J. Rudawska, L. Ivascu, L. Milos, M. Venera, M. Sheresheva, M. Tamasila,
M. Veličković, S. Damyanova, S. Demyen, V. Kume, V. Blazheva, 2020, The intergenerational family businesses
as a stress management instrument for entrepreneurs, Academic Publisher University of Ruse “Angel Kanchev”.
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Biorąc pod uwagę korelacje pomiędzy pytaniami, są one dodatnie, wzraz ze wzrostem
jednej zmiennej wzrasta druga, jednak słabe. Najsilniejszą pozytywną korelację można w tym
przypadku interpretować z uwzględnienia krewnych w biznesie oraz uwzględnienia przyjaciół
w biznesie (,369**) oraz pytaniem Aby zacząć biznes samodzielnie, potrzebuję wsparcia moich
krewnych i przyjaciół a pytaniem Jestem przekonany, że moja rodzina wesprze mnie za wszelką
cenę w moich planach biznesowych (,356**).
Zakończenie
Zrozumiałym jest, że przedsiębiorca dąży do obniżenia kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej, oszczędności, samodzielności i pełnej kontroli nad wdrażanym
pomysłem. Dlatego też realizacja zamierzeń własnymi środkami, pożyczonymi od najbliższych
członków rodziny i przyjaciół jest metodą z katalogu boostrappingu wdrażania planów
biznesowych stale wykorzystywaną w praktyce. Wiąże się ona jednak z podjęciem kluczowej
decyzji, jaki stosunek mamy do najbliższych, jak układa się nam z nimi współpraca czy
włączenie najbliższych w nasz pomysł biznesowy przyniesie więcej korzyści czy strat?
Ewentualne trudności w spłacie zobowiązań mogą rodzić ryzyko pogorszenia relacji
przyjacielskich, zaburzać komunikację a nawet zakończyć się konfliktem. Z drugiej strony
współpraca z osobami, które darzy się zaufaniem jest kluczowa dla rozwoju biznesu. Młodzi
ludzi w badanej grupie oczekują wsparcia najbliższych jednocześnie chętniej nastawiając się
do współpracy z przyjaciółmi, z którymi więzi mogą być mniej zażyłe niźli z najbliższymi
członkami rodziny, łatwiejsze do zerwania w razie niepowodzenia.
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FAMILY, FRIENDS, FOOLS – BUSINESS COOPERATION WITH
RELATIVES. EMPIRICAL RESEARCH RESULTS
Summary: The chapter aims to present the results of research conducted among students from twelve universities
from six countries in the context of business cooperation, employment of family members, relatives, and friends
in the company. The chapter presents sources of financing for innovative enterprises at the first stages of startup
development, methods of boosting financing, and then presents and discusses the results of international surveys
(PAPI) conducted among students. The research results show that students are more likely to involve their friends
in their business plans on the first place, then, on the second place their relatives. Women are less willing than men
to include friends in business, but they count on greater family support not only financial.
Keywords: Bootstrapping, financing sources, 3F, startup, startup’s life cycle.
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Monika Siwek265
COACHING JAKO POMOC W RADZENIU SOBIE ZE STRESEM
Streszczenie: Coaching jest procesem rozwoju osobistego i zawodowego z wykorzystaniem metod z dziedziny
psychologii, służącym osiąganiu celów i poprawy jakości życia. Celem artykułu jest przedstawienie procesu
coachingowego jako metody stymulowania rozwoju kompetencji i umiejętności jednostki, ze szczególnym
uwzględnieniem radzenia sobie w sytuacjach trudnych powodujących frustracje i podnoszących poziom stresu.
Coaching może dostarczyć cennych wskazówek w radzeniem sobie ze stresem osobistym związanym np. z życiem
rodzinnym lub pracowniczym zarówno podwładnych, jak i menadżerów. Jako metodę badawczą wykorzystano
analizę literatury przedmiotu. W pierwszej części dokonano przeglądu definicji i sposobów rozumienia coachingu.
W kolejnych podrozdziałach omówiono zjawisko stresu, oraz rolę coachingu w zarządzaniu stresem.
Słowa kluczowe: Coaching, kompetencje, stres.

„ Nie sposób skutecznie radzić sobie ze stresem,
nie mając o nim szczególnego pojęcia”.
Henri Pull
Wstęp
Coaching uważa się obecnie za jedną z najskuteczniejszych form rozwoju. Daje
możliwość wglądu w siebie, w swoje możliwości, potrzeby, wartości a co za tym idzie pomaga
w osiągnięciu celów, tych małych i dużych. Dzięki sesjom coachingowym osoba korzystająca
z nich pracuje nad usunięciem barier, które uniemożliwiają zdobycie sukcesu. Podczas
regularnych spotkań rozważa się sytuację obecną i możliwe drogi rozwoju, bez zagłębiania się
w doświadczenia z przeszłości, które ukształtowały myślenie i zachowania. Szczególną rolę
odgrywa tu rozwijanie szeroko rozumianych kompetencji miękkich, które przydają się zarówno
w życiu osobistym, jak i zawodowym. Techniki wykorzystywane w profesjonalnym coachingu
bazują na wiedzy psychologicznej, szczególnie w zagadnieniach dotyczących motywacji czy
zarządzania stresem. To ostatnie wydaje się w dzisiejszych czasach mieć priorytetowe
znaczenie, gdyż rzutuje na ogólną jakość życia.
Coaching nie daje gotowych rozwiązań, ale przedstawia alternatywy i jest wsparciem na
drodze zmian i ulepszeń prowadzących do realizacji celów.
Czym jest coaching, po co i dla kogo został stworzony
Istnieje wiele różnorodnych definicji coachingu, jednak cechą wspólną jest akcent
na wielowymiarowy rozwój zarówno osobowy, jak i organizacyjny.
Zdaniem Johna Whitmora „coaching otwiera potencjał osoby w celu zmaksymalizowania
jej własnych wyników. Pomaga jej raczej uczyć się, niż być nauczaną”266 Jak twierdzi
A. Augustyn „(...) to proces wydobywania pełnego potencjału osoby i/lub organizacji.
Przebiega on w postaci indywidualnych sesji, podczas których coach razem z klientem
(podopiecznym, ang. coachee) szukają najlepszych rozwiązań problemów czy dylematów oraz
umożliwiają klientowi rozwój pożądanych kompetencji, dostępu do nowych obszarów wiedzy,
czy wreszcie wzrost samoświadomości. Co więcej, klient zdobywa umiejętność samodzielnego
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Dr Monika Siwek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katedra Ekonomii i Finansów.
J. Whitmore, Coaching for Performance, Nicholas Brealey, London 1992, s. 8
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rozwiązywania podobnych problemów w przyszłości”267 Zdaniem E. Parsloe coaching to: (...)
planowany dwustronny proces, w którym człowiek rozwija umiejętności i osiąga określone
kompetencje poprzez rzetelną ocenę, ukierunkowaną praktykę i regularne sprzężenie
zwrotne268.
Z powyższych rozważań można wyróżnić dwa sposoby definiowania coachingu.
Pierwszy jest opisywany jako: przekazywanie wiedzy i umiejętności (przez coacha klientowi)
w celu osiągnięcia zaplanowanych celów oraz drugi, jako uwalnianie ukrytych zdolności,
możliwości oraz potencjału269. Bożena Wujec ujmuje coaching jako interwencję, która270:
• rozwija potencjał jednostki,
• jest celowa,
• wspiera rozwój klienta holistycznie i systemowo,
• opiera się na relacjach partnerskich
• jest systematycznie prowadzonym procesem,
• jest rozmową,
• polega na udzielaniu oczekiwanej przez klienta informacji zwrotnej,
• polega na generowaniu rozwiązań przez klienta,
• dzięki niej klient może przekraczać swoje wewnętrzne ograniczenia.
Zadaniem osoby prowadzącej sesje coachingowe jest wydobycie pozytywnych cech
i zdolności z wnętrza klienta oraz pozwolenie mu na stanie się sobą w tym, co chce robić. Tego
rodzaju działanie zakłada znalezienie rozwiązań prowadzących do celu przez samego klienta
(na bazie nowych umiejętności, jakie ten w sobie odkrywa). Coach może zatem na dwa sposoby
podejść do osoby, z którą pracuje. Jedną z dróg jest dawanie gotowych, praktycznych rozwiązań
danych problemów i pokazywanie ścieżki prowadzącej do celu. Z drugiej strony trener może
być niejako drogowskazem, który pełni wyłącznie rolę informacyjną, ukierunkowującą
drugiego człowieka na właściwe tory (wtedy znalezienie właściwych rozwiązań pozostaje w
gestii klienta)271.
Rolą coacha zatem jest wspieranie klienta w odkrywaniu najbardziej optymalnej dla
niego drogi prowadzącej do realizacji celu. Coach w uważny sposób powinien słuchać klienta
i z pełnym zaangażowaniem prowadzić spotkanie w taki sposób, aby klient sam zrozumiał
problem oraz wybrał i podjął najlepsze w jego ocenie działania.
Klientem coachingu może być każdy, kto czuje potrzebę rozwoju. Jak twierdzi Sylwia
Stasikowska - Wieczorek klient to człowiek, zainteresowany własnym rozwojem,
samodoskonaleniem, poznawaniem siebie. Człowiek poszukujący rozwiązań, chcący wziąć
odpowiedzialność za siebie, za swoje działania, za swoje życie. To człowiek chcący rozwijać
swoją samoświadomość, podnosić jakość swojego życia i swoich działań272.
Coaching wykorzystywany jest w dużej mierze podczas projektów związanych
z zarządzaniem zmianą, może być rozumiany, jako proces rozwijający pojedyncze jednostki
Ł. Brzeziński, Coaching narzędziem rozwoju zawodowego pracowników, Problemy Profesjologii 2013/2,
s. 119.
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lub organizacje w rozwoju i poprawie efektów działania. W praktyce zarządzania zasobami
ludzkimi współistnieją dwa rodzaje coachingu: jako wsparcie menedżera oraz coaching, jako
styl kierowania i metoda współpracy menedżera z podwładnymi273.
Można mówić o dwóch wymiarach coachingu. W wymiarze indywidualnym – proces ten
wpływa na zwiększenie potencjału twórczego pracownika w procesie efektywnej realizacji
podjętych działań i wytyczonych celów, w świadomym podejściu do rozwoju kariery
zawodowej, w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji, zwiększenia pewności działania
i otwartości na opinie i poglądy innych. W wymiarze organizacyjnym – wpływa na efektywność
funkcjonowania organizacji poprzez rozwój kompetencji poszczególnych pracowników,
skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi, usprawnienie pracy zespołowej oraz kultury
organizacyjnej274.
Coaching osobisty sprawdzi się, gdy nasze oczekiwania obejmują275:
• lepszą organizację czasu, skuteczniejsze planowanie zadań zawodowych i godzenia ich
z życiem osobistym;
• ćwiczenie umiejętności interpersonalnych;
• uporanie się z rutyną i złymi nawykami;
• znalezienie sposobu na radzenie sobie z frustracją;
• potrzebę zewnętrznego źródła motywacji do działania i realizowania celów;
• chęć lepszego realizowania się w sferze zawodowej;
• chęć obniżenia poziomu stresu i znalezienia sposobu na skuteczną relaksację;
• wdrożenie diety, regularnych ćwiczeń i innych założeń zdrowego stylu życia;
• naukę automotywacji;
• poszukiwanie nowych sposobów na rozwój osobisty
Reasumując przytoczone ujęcia, można stwierdzić, że coaching to276:
1. profesjonalna pomoc świadczona przez odpowiednio wykwalifikowanego osobistego
trenera (coacha) na rzecz rozwoju klienta (np.: menedżera) lub całej organizacji,
2. proces oparty na partnerstwie coacha i klienta. Jego celem jest rozwój klienta w kierunku,
który dla niego i według niego będzie odpowiedni oraz za pomocą takich środków, które
będą mu w tym pomocne,
3. możliwość poszerzania świadomości klienta, dokonywania zmian, doskonalenia
kwalifikacji zawodowych,
4. proces dynamiczny, w którym klient zmienia się w kierunku dla siebie wartościowym.
Stanowi on efektywne i szybkie narzędzie rozwojowe polegające na doskonaleniu
kompetencji osobistych, pracowniczych i wdrażaniu ich w życiu i codziennej pracy. Wpływa
na rozwój potencjału tkwiącego w osobie, jako wykonawcy wielu ról społecznych, jak i w całej
organizacji, której jest członkiem.

Ł. Brzeziński, dz. cyt., s. 121.
M. Fryczyńska, M. Jabłońska-Wołoszyn, Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników, Placet,
Warszawa 2008, s. 127.
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Stres w życiu - życie w stresie
Stres jest zjawiskiem powszechnym i doświadcza go każdy człowiek bez względu na
swoją sytuację osobistą oraz etap życia. Doświadczanie stresu jest kwestią indywidualną
- to co dla jednych wydaje się sytuacją stresową, u innych nie wywoła żadnych reakcji na
zdarzenie. Pozyskanie wiedzy na temat stresu, poznanie jego rodzajów oraz zróżnicowanego
wpływu może być pomocne z oswojeniem się z nim, akceptacji czy zwalczaniem. Sposoby
radzenia sobie w sytuacjach stresowych bywają zindywidualizowane. Warto na potrzeby
własnego zdrowia dopasować do siebie metody radzenia sobie ze stresem, które w sytuacjach
trudnych okażą się najbardziej skuteczne i pomocne.
Czym w takim razie jest stres i jakie może mieć oblicza?
Pojęcie stresu wprowadzone zostało do użycia przez lekarza węgierskiego pochodzenia
Hansa Hugona Selye'a. Postawił on jako pierwszy hipotezę, że szereg chorób somatycznych
jest skutkiem niezdolności człowieka do radzenia sobie ze stresem. Zjawisko to nazwał mianem
niewydolności tzw. syndromu ogólnej adaptacji i opisał je w pierwszej swojej książce na temat
stresu, zatytułowanej The Stress of Life. Selye twierdził, że wszystkie czynniki, na które
jesteśmy wystawieni, powodują swoiste działanie i nieswoisty wzrost potrzeby spełnienia
funkcji przystosowawczych i powrotu do stanu normalnego. Selye dzielił stres na dwa rodzaje:
eustres oraz dystres277.
Eustres, czyli stres krótkotrwały to dobry stres. Słowo to pochodzi z języka greckiego
i oznacza stres motywujący, kreatywny, twórczy i konstruktywny, który zachęca człowieka do
osiągnięcia wyznaczonego celu życiowego i podejmowania wysiłku. Wynika z niego wiele
korzyści takich jak: uspokojenie fizyczne, pozytywna forma psychofizyczna, wyostrzona
uwaga. Z kolei dystres to inaczej zły stres. Powoduje niepożądane konsekwencje w momencie,
kiedy jest na tyle duży, że do działania wprowadza chaos. Przeciążenie może powodować
frustrację i agresję, co w późniejszym czasie może prowadzić do choroby278.
Czynniki, które wywołują u nas stan stresu to tak zwane stresory. Dzielą się one na dwie
grupy. Pierwsza to sytuacje i wydarzenia, kiedy musimy podjąć konkretną decyzję. Stresory te
mogą być niespodziewane, jak np. śmierć bliskiej nam osoby, utrata źródła dochodu, czy
kradzież cennych dla nas rzeczy, ale mogą być też spodziewane, jak np. ślub, ważna rozmowa
bądź trudny egzamin. Stresory te nie zawsze są zatem negatywne. Na niektóre oczekujemy
z ogromną radością, jak na przykład na ważny występ sceniczny, który w pewien sposób
motywuje aktorów do występów. Do drugiej grupy stresorów możemy zaliczyć te czynniki,
które są związane z naszą sytuacją życiową i charakteryzują się długotrwałością, jak np. zła
sytuacja życiowa. Ten rodzaj stresu jest powiązany z naszym życiem codziennym. Najczęściej
stres dotyka ludzi w domu lub w pracy. Złe warunki fizyczne, odpowiedzialność czy
przeciążenie należą do czynników, przez które człowiek bardzo negatywnie działa i źle reaguje
na stres279.
Reakcja stresowa jest mechanizmem odziedziczonym po naszych przodkach.
Jej pierwotnym celem było przygotowanie organizmu na zagrożenie. Re-akcja stresowa nie jest
Por. H. Selye, Stres życia, tłum. J. Guzek, R. Rembiesa, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich,
Warszawa 1963, s. 168.
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chorobą. Jest odpowiedzią organizmu na nadmierne wymagania środowiska. Gdy pojawia się
ona często, może prowadzić do różne-go rodzaju dolegliwości somatycznych, a nawet
poważnych chorób. Skutki stresu mogą zatem być różnorodne. Polegają one na zmianach
nastroju i zachowania, pogorszeniu kontaktów z innymi osobami, niewywiązywaniu się
z obowiązków oraz wielorakich reakcjach fizjologicznych organizmu, takich jak: wzrost
ciśnienia krwi, przyspieszone lub nieregularne bicie serca, napięcie mięśni, ból głowy, karku,
ramion, depresje, nerwice itp280.
Ludzie różnią się między sobą zarówno pod względem tego, co wywołuje u nich stres,
ale także jak się zachowują w takiej sytuacji. W związku z tym mogą mieć miejsce następujące
zachowania281:
• Walka ze stresorem albo „ucieczka” przed nim – skutkuje agresją, bądź rozdrażnieniem
objawiające się opryskliwością oraz nerwowymi reakcjami w błahych sytuacjach. Może także
dojść do przejawiania zbytniej lękliwości, co powoduje rezygnację z walki.
• Zaakceptowanie sytuacji, która wywołała odczuwanie stresu – osoba ma na-dzieję,
iż sytuacja rozwiąże się sama, bez jej większego udziału. Pozostawanie w takiej bierności
wobec stresującej sytuacji może powodować zaniżenie poczucia własnej wartości. Jedną
z najgorszych konsekwencji takiego stanu rzeczy może być depresja.
• Pasywne tolerowanie stresora, bądź nie przyjmowanie do wiadomości jego obecności
– jest to nic innego, jak wypieranie istnienia stresora. To zachowanie jest niebezpieczne, gdyż
jednostka nie dostrzega rozbieżności, jakie pojawiają się między rzeczywistością, a jej
indywidualnymi spostrzeżeniami dotyczącymi określonej sytuacji. Takie zachowanie przez
dłuższy czas może skutkować utratą kontaktu z rzeczywistością.
Stres jest naszą naturalną reakcją związaną z pojmowaniem świata fizycznego,
psychicznego oraz emocjonalnego. Nie da się go uniknąć, musimy więc nauczyć się z nim żyć
i bronić się przed jego niszczącymi skutkami. Można się jednak na stres przygotować, tak by
był on jak najmniejszym obciążeniem. Akceptacja stresu lub walka z nim powinny być
stosowane adekwatnie do sytuacji w jakiej znalazł się człowiek.
Coaching jako pomoc w radzeniu sobie ze stresem
Stresu nie jesteśmy w stanie uniknąć. Możemy jednak mieć nad nim kontrolę i zaradzać
jego skutkom. Nadmierna koncentracja na negatywnych skutkach stresu powoduje,
że praktycznie nie dostrzega się tego, iż stres może być człowiekowi potrzebny, a czasem nawet
pożądany i może służyć jako czynnik wzrostu i rozwoju. Warto więc nauczyć się z nim żyć
i wykorzystywać jego siłę w sposób konstruktywny.
Sesje coachingowe mogą pomóc:
- w zrozumieniu zjawiska stresu,
- w odróżnieniu dystresu i eustresu
- w rozwijaniu zachowań asertywnych w walce ze stresem
- w poznaniu mechanizmów działania stresu
- w znalezieniu jego przyczyn stresu,
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-w dopasowaniu strategii radzenia sobie ze stresem biorąc pod uwagę indywidualność
klienta,
- w wyciszeniu i zrelaksowaniu dzięki treningom antystresowym i relaksacyjnym
Coaching jest nastawiony na cel i zadania, wykorzystanie drzemiącego w kliencie
potencjału, więc założona perspektywa będzie dotykać przyszłości, rozwoju i poprawy jakości
życia. Klienci zaczynają inaczej postrzegać świat, mają większą kontrolę nad swoim życiem,
a czasami decydują się na całkowite przeorganizowanie swoich wartości i przekonań.
Wprawdzie coaching może obudzić „demony” przypominające o przeszłych porażkach,
traumach i nieszczęśliwych wyborach. Jednak profesjonalnie prowadzony proces wsparcia
oddaje moc i motywacje w ręce klienta, poszerza samoświadomość i ekspresję potrzeb, promuje
zaciekawienie światem i tworzy nowe, emocjonalnie bardziej dojrzałe znaczenia282.
Coaching może dostarczyć cennych wskazówek z radzeniem sobie ze stresem osobistym
związanym np. z życiem rodzinnym lub pracowniczym zarówno podwładnych, jak
i menadżerów. Stres związany z procesem pracy wydaje się w dzisiejszych czasach zjawiskiem
powszechnym.
Kryzys, który w różnych formach dotyka firmy i zatrudnionych w nich pracowników,
wymusza na menedżerach konieczność mierzenia się z zupełnie nowymi problemami, z presją
czasu, z niepewnością jutra oraz ze stresem podwładnych. Firmy potrzebują w osobach
menedżerów prawdziwych przywódców. Obecna sytuacja jest jednak dla zarządzających o tyle
szczególna, że kryzys może dotykać ich samych. Oni także mają prawo poczuć się
nieprzygotowani do radzenia sobie z własnym stresem, do mierzenia się z wyzwaniami na
niespotykaną dotąd skalę, do odczuwania niepewności w wymuszonych zmianach oraz
poszukiwaniu nowych rozwiązań na niemal wszystkich płaszczyznach funkcjonowania283.
W skutecznym radzeniu sobie ze stresem można polecić następujące rodzaje
coachingu284:
Life coaching – spotkania ukierunkowane na odkrywanie właściwej i efektywnej drogi
do osiągnięcia założonych celów, dla lepszego i pełniejszego rozumienia siebie, w celu
poprawienia jakości życia
Career/business coaching (coaching kariery, coaching biznesu) – spotkania
ukierunkowane na wzmacnianie kompetencji, na osiąganie celów poprzez indywidualnie
opracowane strategie postępowania w rozwoju kariery zawodowej
Zen coaching – odnosi się do umiejętności życia w pełnej obecności, świadomości,
uważności i relaksie. Jednocześnie w zgodzie z naturą i samym sobą. Pokazuje jak wspierać
siebie samego i innych poprzez swoją obecność i zadawanie prostych, ale bardzo skutecznych
pytań. Daje umiejętność skutecznego radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami i stresem.
Mimo występowania wielu odmian coachingu każdy z nich ma wspólny mianownik,
którym jest poprawienie standardu i jakości życia osób, które w tym procesie uczestniczą.
Jest procesem doskonalenia kompetencji, w szczególności miękkich w obszarze
wybranym przez klienta, opartym na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. Profesjonalne
sesje mogą wydobyć i wzmocnić to, co w ludziach najcenniejsze czyniąc ich życie
spokojniejszym i szczęśliwszym.
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COACHING AS AN HELP TO DEAL WITH STRESS
Summary: Coaching is a process of personal and professional development using methods from the
field of psychology, aimed at achieving goals and improving the quality of life. The aim of the article is
to present the coaching process as a method of stimulating the development of competences and skills
of an individual, with particular emphasis on coping with difficult situations that cause frustration and
increase the level of stress. Coaching can provide valuable tips on dealing with personal stress related
to, for example, family or work life of both subordinates and managers. The analysis of the literature on
the subject was used as the research method. The first part reviews the definition and understanding of
coaching. The following sections discuss the phenomenon of stress and the role of coaching in stress
management.
Keywords: Coaching, competences, stress.
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Agnieszka Sołtysik285
KRYZYS WYWOŁANY COVID – 19 I JEGO IMPLIKACJE DLA UE
Streszczenie: Celem niniejszego rozdziału jest, zaprezentowanie implikacji globalnej pandemii Covid – 19 na
strukturę systemu UE. Gwałtowne rozprzestrzenianie się wirusa Sars-Cov-2, wymusiło wdrożenie nacjonalizmu
medycznego, ekonomicznego i społecznego, co zwiększyło nierówności społeczno-ekonomiczne wśród państw
członkowskich. Kraje peryferie UE potrzebują wsparcia finansowego oraz redystrybucji dobrych praktyk oraz
know-how w obszarze globalnych dóbr publicznych. Postawiona teza badawcza przez autorkę zakłada, że kryzys
stanie się bazą do wzmocnienia globalnych inwestycji publicznych i wymusi konstrukcję nowego ładu w UE.
Ze szczególnym uwzględnieniem państw biedniejszych, o tendencjach neo-nacjonalistycznych, aby zapobiec
dezintegracji i marginalizacji UE w układzie międzynarodowym. Rozdział przygotowano w oparciu o analizę
dostępnych dokumentów, publikacji oraz literaturę przedmiotu.
Słowa kluczowe: UE, Covid-19, kryzys, globalne dobra publiczne.

Wprowadzenie
Pandemia COVID-19 (wirus SARS-CoV-2) to nie tylko światowy kryzys zdrowia
publicznego, ale również wyzwanie społeczno-ekonomiczne. Ogłoszenia pandemii przez
Światową Organizację Zdrowia (WHO) w marcu 2020 roku, było początkiem
bezprecedensowych działań na całym świecie, wdrażanych przez rządy państw, w celu
ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Główne działania ukierunkowane były na
wzmocnienie opieki zdrowotnej oraz ograniczenie mobilności obywateli286.
Gdy świat gwałtownie zaczął stopować, wprowadzając mechanizmy deglobalizacyjne
wielu obserwatorów przewidywało, jako efekt pandemii, wzrost tendencji nacjonalistycznych.
Należy jednak podkreślić, iż dryf w tym kierunku, miał miejsce jeszcze przed pojawieniem się
SARS-CoV-2, a sam kryzys pandemiczny, dotknęła Europę w momencie kiedy nadal
odczuwała ona skutki wcześniejszych wstrząsów287.
Celem niniejszego rozdziału jest, zaprezentowanie implikacji globalnej pandemii Covid
– 19 na strukturę systemu Unii Europejskiej (UE), z uwzględnieniem sieci współzależności
globalnych. Obecny kryzys globalnego zdrowia publicznego, potęguje istniejące napięcia
w światowej gospodarce i globalnym zarządzaniu. Autorka odnosi się również do koncepcji
globalnych dóbr publicznych autorstwa ekonomisty Paul Samuelson.
Związku z dynamiką opisywanego zjawiska, zastosowana metoda badawcza opiera się
na analizie dostępnych dokumentów, najnowszych publikacji oraz literatury przedmiotu.
Ma ona na celu ukazać kierunek w którym zmierza UE.
Rozdział został podzielony na pięć części tematycznych, powiązanych ze sobą
kontekstowo.
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Zarządzanie kryzysowe
Polityka kryzysowa opisana została przez Johnathan White'a, jako moment w którym
działania odbiegające od konwencjonalnej praktyki, są racjonalizowane jako konieczne reakcje
na wyjątkowe i pilne zagrożenia288. Gwałtowne rozprzestrzenianie się wirusa, potocznie
nazywanego Covid-19, spełnia tą przesłankę, w wyniku której doszło do zamknięcia granic
wewnątrz unijnych.
Zarządzanie kryzysowe niemal zatrzymało europejski jednolity rynek. Według danych
opublikowanych przez Eurostat, w wyniku tych decyzji Unia Europejska, odnotowała
największy spadek PKB (o 3.6%) od ponad dziesięciu lat. Od wybuchu pandemii, borykająca
się z kryzysem zadłużenia i kryzysem imigracyjnym Europa, dodatkowo narażona została na
protekcjonistyczne i nacjonalistyczne zachowania państw członkowskich. Stanowiło i nadal
stanowi to, zagrożenie dla integralności wielostronnego systemu handlowego oraz spójności
członkostwa. Zwłaszcza że w tak zwanej pierwszej fali pandemii niektóre kraje zaczęły
kształtować politykę żywnościową i przemysłową ukierunkowaną na samowystarczalność, aby
zabezpieczyć swoje inwestycji i zablokować napływ drapieżnego kapitałem zagranicznego289.
Kryzysowy początek kryzysu, był spotęgowany brakiem wyspecjalizowanych narzędzi
w ramach struktur UE, w zakresie reagowania w sektorze zdrowia publicznego. Należy też
zauważyć że, polityka ochrony zdrowia należy do kompetencji dzielonych. Poza obszarami
związanymi z funkcjonowaniem rynku farmaceutycznego i regulacjami dotyczącymi sprzętu
medycznego, zarządzanie w sektorze zdrowia, należy do kompetencji państw członkowskich.
Jednak ta nadzwyczajna sytuacja, wymagała skoordynowanych działań, do czego zabrakło
przygotowanych i uzgodnionych wcześniej reguł, procedur i podstaw traktatowych290.
Ten krytyczny moment sprawił że, kraje i instytucje Unii pozbawione mechanizmów
zaradczych, nie mogły sięgnąć po utrwalone procedury działania („polityka oparta na
regułach”), lecz musiały w swoich odpowiedziach na kryzys improwizować („polityka
wydarzeń”)291. Brak adekwatnych mechanizmów spowodowało że, krajem europejskim
najsilniej dotkniętym tragicznymi skutkami wirusa Covid-19, stały się Włochy292.
Ta początkowo niemoc Wspólnoty, spowodowała podważenie idei solidarności,
a przewodzić zaczęły państwa narodowe, zapewniające bezpieczeństwo swoim obywatelom
oraz wzmacniające funkcjonowanie rodzimych systemów ochrony zdrowia. W literaturze
początkową fazę pandemii, badacze określają jako nacjonalizm medyczny, gdzie w reakcji na
ujawniające się niedostatki sprzętowe i obawy o życie obywateli, rządy rozpoczęły politykę
ograniczania współpracy międzynarodowej, w celu wzmocnienia krajowych priorytetów
medycznych293. Odpowiedzią Komisji Europejskiej na ten wewnętrzny kryzys, stało się
stworzenie forum łagodzącego rywalizację między państwami członkowskimi i stworzenie
przestrzenii do współpracy. Wdrożono zintegrowany mechanizm reagowania na kryzys
polityczny (IPCR) oraz kolejno rozpoczęto rozszerzenie kompetencji unijnych w ramach
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istniejących przepisów traktatowych. Najważniejszym solidarnym działaniem, załamującym
wewnętrzny impas, stały się podejmowane kroki na rzecz pozyskania szczepionki przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2. Dotyczyły one między innymi negocjacji kontraktów z firmami
farmaceutycznymi, dofinansowania badań oraz zakup szczepionek. Organizacyjnie
i logistycznie było to wyzwanie dla Komisji Europejskiej, między innymi z powodu skali
i słabo rozwiniętych mechanizmów wspólnych przetargów294.
Początkowo faza globalnego kryzysu wywołanego wirusem SARS-CoV-2 uwidoczniła,
że w reakcji na sytuację kryzysową, podejmowane działania przez podmioty narodowe, są nie
do przewidzenia, nawet w strukturze regionalnej jaką jest UE, gdzie państwa jako gracz
egzystuje w systemie zależności. Pandemia COVID-19 dotknęła wszystkie kraje, ale reakcje
rządów były różne i w dużej mierze podyktowane decyzjami politycznymi. Na zatwierdzane
decyzje miały wpływ nie tylko względy gospodarcza, zawarte partnerstwa czy zobowiązania
międzynarodowe, ale również czynnik nieprzewidywalne jak ekonomia, zaufanie partnerów
międzynarodowych czy dynamika: kulturowa, płciowa i rasowa295. Należy również zauważyć,
że jednym z czynników determinujących siłe i skalę z jako rozprzestrzenia się epidemia
w ramach społeczeństwa, jest system polityczny. To on znacząco wpływa na jakość i skutek
podejmowanych działań interwencyjnych296.
Koszty pandemii
Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dostrzegła skalę
problemu, jakim są szerząca się epidemia o zasięgu regionalnym i globalnym. W wydanej
rezolucji z roku 2000 wskazuje że, pandemia HIV zagraża pokojowi i stabilności na całym
świecie. Jednak HIV, Ebola, Zika i szereg innych chorób zakaźnych, określanych jako „choroby
ubóstwa ”, globalnym żargonie zdrowotnym są znane pod wspólnym terminem “neglected
tropical diseases”. Gwałtownie szerzą się one, w krajach zubożałych globalnego południa,
gdzie z oczywistych względów, nie wzbudzają takiej samej uwagi społecznej
i politycznej Zachodu, jak obecnie Covid-19297 Wizualizacja pasów transmisji wirusa SARSCoV-2 ukazuje że, pokrywają się one z głównymi globalnymi szlakami handlu
i kapitału międzynarodowego. Z łatwością prowadzi to do konkluzji że, pandemia zaczęła się
jako zakaźna „choroba dobrobytu”. Procesy integracyjne stworzyła sieć globalnych powiązań,
w której swobodny przepływ ludzi i towarów jest głównym elementem globalizacji. Jednak
uzyskana ścisła integracja gospodarcza, ma również swoje ciemne strony, jak szybkie
rozprzestrzenianie się chorób globalnie298.
Jednym z lepiej znanych i opisanych przykładów epidemii w oddziaływującej na
strukturę układu międzynarodowego, jest grypa hiszpańska latach 1918–1920. Pandemia
rozpoczęła się w ostatnim roku I wojny światowej. Fala największej śmiertelności w wyniku
zachorowań na tego wirusa, zbiegła się z takimi wydarzeniami historycznymi jak koniec
S. Ananicz, P. Buras, A. Smoleńska, op. cit., s. 15-22.
S. E. Davies, C. Wenham, op. cit.
296
Ibidem.
297
R. van de Pas, Globalization Paradox and the Coronavirus pandemic, Netherlands Institute of International
Relations, Haga 2020, s. 9-15.
298
P. R. Saunders-Hastings, D. Krewski, Reviewing the history of pandemic influenza: understanding patterns
of emergence and transmission, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5198166/ [dostęp: 10.04.2021
r.].
294
295

113

I wojny światowej, rewolucja rosyjska i rozpad głównych imperiów, co spowodowało
iż zatajono informację o skali zachorowań i śmiertelności, aby nie osłabiać morali. Laura
Spinney w swoich badaniach nad skutkami „hiszpanki” zauważa że, przyczyniła się ona do
powstania instytucji międzynarodowych i upowszechnienia publicznej opieki zdrowotnej oraz
wpłynęła na politykę światową. Badacz wskazuje iż, wysoki wskaźnik śmiertelności i duża
zachorowalność wśród elity oficerskiej, bezpośrednio ukształtowała zarówno koniec wojny,
jak i pokój który nastąpił299.
Konsekwencje każdej pandemii na gruncie społecznym, mają zawsze wymiar prywatny
i ekonomiczny. Dodatkowo wybuch pandemii każdorazowo wpływa na obniżenie wskaźnika
skolaryzacji oraz zwiększenia ilości osób dotkniętych niepełnosprawnością w całej populacji
i generalnego obniżenia statusu społeczno-ekonomicznego300.
Mimo początkowych doniesień medialnych o symetryczności kryzysu Covid-19,
w rzeczywistości jest on asymetryczny i uderzył szczególnie we Włochy. Pozostałe państwa
członkowskie UE miały dodatkowy czas, śledząc wydarzenia z półwyspu apenińskiego,
na opracowanie planów działania kryzysowego. Dzięki czemu w Grecji udało się
zminimalizować negatywne skutki pierwszej fali wirusa301. Natomiast Włochy po kryzysie
finansowym przyjął strukturalny plan reform ekonomicznych, który spowodował osłabienie
włoskiego systemu opieki zdrowotnej. Mimo widocznej tendencji związanej ze starzeniem się
społeczeństwa i konieczności zwiększenia inwestycji w sektorze medycznej, Włoski budżet w
tym zakresie został poddany cięciom w latach 2010–2012, a postępująca prywatyzacja
dodatkowo osłabiła system opieki zdrowotnej302.
W długookresowym przedziale słabsze fiskalnie państw takie jak Włochy i Grecja, będą
wychodzić z kryzysu znacznie wolniej, co oznacza że ich rozwój ulegnie jeszcze większemu
osłabieniu, w porównaniu do silnych gospodarczo państw unijnych. Niemcy które dysponują
większymi zasobami w udzielaniu czasowo dozwolonej pomocy obywatelom państwa,
z większą łatwością poradzą sobie z negatywnymi skutkami obecnego kryzysu303. Oczekuje się
iż w wyniku recesji po pandemii, dochody osób ubogich spadną o 20 procent304. Równocześnie
słabsze fiskalnie gospodarki będą w mniejszym stopniu wspierać inwestycje krajowe.
Przedłużająca się recesja, w połączeniu z kontrastem do krajów lepiej radzących sobie
społecznie i gospodarczo, może stanowić w przyszłości podstawy do szerszego zagrożenia
politycznego dla stabilności UE305.
Dodatkowo pandemia COVID-19 odsunęła w cień problem pogłębiającego się
zróżnicowania między państwami członkowskimi, zwłaszcza wzdłuż osi wyznaczonej przez
strefą euro a resztą krajów UE. W tym kontekście pojawia się kolejny czynnik na który należy
zwrócić uwagę, a jest nim Fundusz Odbudowy (NGUE). Choć formalnie jest to mechanizm
jednorazowy, aby został uruchomiony kraje członkowskie, przezwyciężyły długoletni opór
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przez wspólnym zadłużaniem się. Dodatkowo państwa UE zaakceptowały że, nowy
mechanizm będzie służyć wspieraniu reform, ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów
gospodarczych. Procedura kontroli ma polegać na wspólnej ocenie, jednak sposób
finansowania i recenzji z realizacji będzie różny, co wynika z procedury koordynacji polityk
fiskalnych w ramach unii walutowej i jej braku poza nią. Różnice w ramach Paktu stabilności
i wzrostu, zauważalna są po analizie w obszarze rekomendacji i ewentualnych sankcji dla obu
stref. Pozorne zahamowanie problemu Unii dwóch prędkości, poprzez wdrożenie planu
odbudowy, sprawia że kwestia ta stanie się mniej formalna w przyszłości306.
W globalnym układzie współzależności
Intensywne procesy globalizacyjne zauważono po okresie załamania gospodarczego
na początku lat siedemdziesiątych XX wieku. Kryzys lat siedemdziesiątych można uznać
za katalizator globalizacji, wymuszają postęp technologiczny oraz transformację w sektorze
produkcji i akumulacji kapitału. Natomiast o prawdziwym przyspieszeniu - hiper globalizacji
- mówimy po roku 1989. Kiedy to system międzynarodowy zaczął radykalnie przekształcać
się, w powiązaną współzależność i złożoną sieć relacji międzynarodowych
i transnarodowych307. Badacze stosunków międzynarodowych R. Keohane i J. S. Nye
zauważyli, że rewolucja technologiczna w obszarze komunikacji i transportu, spowodowała
stymulacje procesów globalizacyjnych, charakteryzujących się na arenie międzynarodowej
rozprzestrzenianiem procesów transnarodowych i rosnącą współzależność308. Proces
globalizacji opisywany jest w literaturze przedmiotu, jako dominacja światowego rynku nad
polityką. Z prawnego punktu widzenia jest to stopniowy proces harmonizacji przepisów,
a zwolennicy holistycznego ujęcia mówią o umiędzynarodowienia wszystkich aspektów życia
człowieka309. Nadal brakuje syntetycznej definicji globalizacji, a badania nad jej procesami
wciąż trwają. Procesy globalizacyjne inicjowane były przez ponadnarodowe firmy, a z czasem
umiejętne zarządzanie współzależnościami przejęły międzynarodowe organizacje, jak ONZ,
WTO czy UE.
W wyniku procesu hiper globalizacji siła robocza na świecie uległa specjalizacji
regionalnej, zgodnie z teorią przewagi komparatywnej. W wyniku tego procesu w skali
globalnej doszło do maksymalizacji produkcji i poprawy dobrobytu310. W tym miejscu warto
zauważyć że, w ramach globalnych sieci produkcyjnych, przeważająca część handlu ma
charakter wewnątrzgałęziowy i regionalny, a trzy masywne bloki tworzą kraje: Ameryki
Północnej i Środkowej, Unii Europejskiej oraz Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej.
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Występujące w literaturze przedmiotu pod nazwą: Fabryka Ameryka Północna, Fabryka
Europa oraz Fabryka Azja311.
W dotychczasowym paradygmacie politycznym UE, sieć współzależności i połączeń
globalnych, postrzegana była pozytywnie, jako gwarancja stabilności, pokoju oraz możliwość
transferu modelu europejskiego. Jednak trwająca pandemia, ujawniła ryzyka wynikające
z globalnych współzależności oraz odsłoniła pułapki systemu globalnego łańcucha dostaw,
gdzie w momencie kryzysu może dojść do załamania systemu312.
Pod wpływem procesów globalizacji doszło do redefinicji znaczenie władzy, określanej
przez pryzmat zdolności do wywołania wpływu na regionalne i globalne instytucje poprzez
handel, transfery wojskowe i zawierane sojusze313. Zaostrzająca się rywalizacja amerykańskochińska w układzie geopolitycznym, stała się przejawem kryzysu porządku
międzynarodowego. Wzrost dominacji chińskiej stanowi główne tło dyskusji, o postępującą
marginalizację geopolitycznej Wspólnoty oraz konieczności poprawy pozycji UE na arenie
międzynarodowej, w celu obrony wartości i interesów państw członkowskich314. Już w 2019
roku Unia przyjęła strategię określającą Państwo Środka jako „systemowego rywala”. Jednak
okres pandemii wywołał drapieżną i zmasowaną kampanię chińskiej dezinformacji
wymierzonej w zachwianie bezpieczeństwa UE. Dodatkowo ofensywna polityka handlowa, w
zakresie dostawy sprzętu medycznego oraz zależność Wspólnoty od łańcucha dostaw,
strategicznych produktów medycznych, z terenów Państwa Środka ukazała słabość
i uzależnienie od Pekinu315.
Przejawy zmiany paradygmatu UE, stała się reakcja na problemy z realizacją umów na
dostawę szczepionek przeciwko COVID-19. Komisja Europejska uchwaliła rozporządzenie
umożliwiające eksport szczepionek produkowanych na terytorium UE, po zaspokojeniu
potrzeb krajów członkowskich. Decyzja ta nosząca cechy protekcjonizmy w relacjach
zewnętrznych, postawiłą Unię w sprzeczności z jej zasadami: multilateralizmu i szacunku dla
idei dóbr globalnych oraz naraziłą na międzynarodową krytykę316.
Globalne dobra publiczne
Globalne dobra publiczne to zbiór dóbr uniwersalnych regionalnych i/lub
ponadnarodowych. Należy zauważyć iż termin „dobro” nie oznacza wartości, lecz określa
towary, produkty lub usługi ogólnodostępne w przestrzeni publicznej, w wyniku wyboru
społecznego lub politycznego317. Podążając dalej do funkcjonalnej definicji globalnych dóbr
publicznych, zakłada ona ich występowanie w wielu granicach narodowych i / lub wspólną
produkcję, w celu powszechnej konsumpcji, przy założeniu braku możliwości wykluczenie
pojedynczego narodu, bez względu na finansowy udział w procesie, czy też jego brak318.
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W literaturze przedmiotu, nie znajdziemy jednolitej definicji globalne dobra publiczne dla
zdrowia, jednak można je skategoryzować jako transgraniczne funkcje lub interwencje, które
nie są stworzone przez siły rynkowe319. W układzie międzynarodowym zapewnienie przez
państwo w trakcie pandemii infrastruktury, umożliwiającej terminowe i skuteczne leczenie oraz
stymulowanie polityki zachęcające jednostki do diagnozowania oraz leczenia, posiada cechy
globalnego dobra publicznego, nawet jeśli leczenie jednostki jest zasadniczo dobrem
prywatnym320.
Globalne dobra publiczne dla zdrowia dotyczą ważnych potrzeb ludzkości, jak nadzór
i kontrolę chorób, badania przyczyn i leczenie schorzeń, badania nad szczepionką, wymianę
informacji. W aspekcie transgranicznym ich zaspokojenie, będzie generować korzyści
społeczne dla wszystkich krajów i ich obywateli321. Zmiany klimatyczne, epidemie
transgraniczne, kryzysy militarne czy finansowe, stanowią realne zagrożenie dla stabilności
i poziomu życia ludzi na całym świecie. Zapewnienie globalnego dobra publiczne jest
warunkiem trwałego postępu oraz przyczynia się do zmniejszenia ubóstwa i nierówności
na świecie322. Państwa członkowskie UE powinny inwestować we współpracę dwustronną
i wielostronną w celu wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej i dostarczania globalnych dóbr
publicznych dla zdrowia. Warto tutaj zwrócić uwagę że, działania mające na celu wzmocnienie
globalnego systemu opieki zdrowotnej powinny objąć nie tylko podmioty państwowe
i międzynarodowe, ale również społeczność naukową. Takie partnerstwo międzysektorowe ma
szczególne znaczenie dla rozwoju terapii i szczepionek oraz gwarantuje dostępności
i przystępność cenową dla wszystkich krajów i wszystkich ludzi323. Globalne bezpieczeństwo
zdrowotne jest tak silne, jak jego najbardziej wrażliwe ogniwo, którym często są zrujnowane
systemy opieki zdrowotnej w niestabilnych lokalizacjach324.
Zakończenie
Konsekwencje zdrowotne, gospodarcze i w obszarze bezpieczeństwa będą wymagały
współpracy wewnątrzeuropejskiej i wielostronnej, jakiej nie widziano od drugiej wojny
światowej. Aby przezwyciężyć negatywne skutki Covid-19, potrzebna jest międzynarodowa
współpraca polityczna i finansowa również na rzecz globalnego dobra publicznego325.
Odpowiedź na pandemię COVID-19 przyniosła Europie znaczące pogłębienie mechanizmów
solidarności między państwami członkowskimi. Przede wszystkim dotyczy zręby unii
zdrowotnej, będącej reakcją na brak dostatecznych instrumentów do działań w pierwszej fazie
pandemii. Za sprawą Funduszu Odbudowy, którego środki zostaną uruchomione
w latach 2021–2023, finansowy potencjał struktur UE wzrośnie dwukrotnie. Poprzez emisję
obligacji Wspólnota stanie się kluczową kotwicą stabilizacji sytuacji makroekonomicznej
w Europie oraz ważnym graczem na rynkach finansowych, co przyczyni się również
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do wzmocnienia pozycja waluty euro. Ponadto Fundusz ma zostać obudowany trwałymi
rozwiązaniami dotyczącymi to przede wszystkim podatków europejskich oraz nowych środków
własnych Unii326. Ponadto ten bezprecedensowy kryzys towarzyszyć będzie decydującym
wydarzenią dla przyszłości UE. Należy przypomnieć że, 5 marca 2020 r. została zatwierdzona
”Wspólna deklaracja dotyczącą konferencji w sprawie przyszłości Europy”. W przewidzianych
panelach tematycznych dyskutowane będą tematy związane m.in. wyzwaniami jakie stawia
Covid-19, zdrowie, zmiany klimatu, sprawiedliwość społeczną, cyfrową transformację,
europejskie prawa i wartości, w tym praworządność, kwestie migracji, bezpieczeństwa, rolę UE
w świecie, sposoby wzmocnienia demokratycznych procesów rządzących UE i wiele innych.
Głównym celem konferencji jest nadanie nowego impulsu europejskiej demokracji327.
Biorąc pod uwagę Indeks „globalnych influencerów” (FBIC), gdzie sześć państw
członkowskich UE odpowiadających za około 30% globalnego wpływu, znajduje się w
pierwszej dziesiątce rankingu, Unia Europejska posiada zasoby do pełnienia znaczącej
globalnej roli i możliwości do ustanawianie norm i zasad w zglobalizowanym świecie
po pandemii328.
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COVID-19 CRISIS AND ITS IMPLICATIONS FOR THE EU
Summary: The purpose of chapter is to present the implications of the global Covid-19 pandemic on
the structure of the EU system. The rapid spread of the Sars Cov 2 virus, forced the implementation of
medical, economic and social nationalism, which increased socio-economic inequalities among the
member states. EU peripheral countries need financial support and redistribution of good practices and
know-how in the area of global public goods. The research thesis assumes that the crisis will become
the basis for strengthening global public investments and will force the construction of a new order in
the EU. With emphasis on poorer countries, with neo-nationalist tendencies, in order to prevent
disintegration and marginalization of the EU in the international system. Chapter prepared based on the
analysis of the available documents, publications and professional literature.
Keywords: EU, Covid-19, crisis, global public goods.
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Arkadiusz Ulążka329
POLISH SOCIETY AND MINIMALISM IN CONSUMPTION.
BASED ON OWN RESEARCH
Summary: Minimalism criticises the contemporary form of the consumption for the accompanying rush,
additionally driven by the creation of artificial needs, which in turn results in the need to spend more time on work
or reaching for credits and loans to meet the needs. Minimalism is not a complete turning away from consumerism
or anti-consumer behavior, but it is a kind of conscious choice of the individual, which is to lead him or her
to achieve balance and a better quality of life. The aim of the article is to present the essence of minimalism and
the author's own research, who made an attempt to examine the degree of influence of the minimalism trend on
the purchasing behavior of Poles and their state of knowledge regarding this trend.
Keywords: Minimalism in consumption, sustainable consumption, consumption trends.

Introduction
The modern world, largely dominated by consumerism, is based mainly on material
issues, the possession of which largely determines the current standard of living of an
individual330. The world in which consumption is so important becomes dominated by money.
In a situation where it turns out that one can buy happiness represented by material issues,
the meaning of consumption in an individual's life is completely different and very often leads
to a situation in which a person begins to consume without moderation331. Contemporary
society is guided by the belief that it should acquire new material goods and the level of
consumption is a determinant of the quality of life. Man has a completely different
understanding of the contemporary pursuit for happiness and joy in life, and instead of living
in a way that will be characterised by minimising and limiting needs, he multiplies them more
and more332. In a consumer society, the phenomenon of changes in the perception and
functioning of a person is noticeable. The image of an individual that is constantly looking for
a new impressions that he tries to gain through consumption appears. Man meets these needs
mainly in "temples of consumption", i.e. shopping centers, where he spends a significant
amount of his time and is additionally tempted by new promotions and occasions333.
Considering the concept of a consumer society should not refer to the mere fact of consumption
by its members, as it is a completely normal and natural process. There are two main arguments
for using this term in the analysis of contemporary society334. The first is due to the fact that
consumption has become one of the most important activities in the life of every human being.
More and more often, this activity does not only concern a certain form of duty, but also
becomes a fulfillment of free time. The related issues, i.e. the way of using free time,
the quantity and quality of material things in this regard, whether used or purchased, is a fact
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that consumption in the life of every human being also affects the personal and intimate spheres.
It also allows a person to be classified as an individual among the general public. The second
argument in favor of using the concept of consumer society comes from the fact that
consumption has become a phenomenon so common and global that it has contributed to the
emergence of new terms related to it, e.g. consumer culture, consumer civilisation.
The emergence of these concepts is due, among others, to quantitative data, which clearly states
that modern society consumes more and more and faster and faster without thinking335.
The concept of consumption in this approach allows us to address the problem of the excess of
consumer goods, which in fact results for example in the creation of some kind of illusion in
the field of choice, temporality and transitional nature of used goods. This phenomenon
is accompanied, among other, by the emerging opposition to irresponsible behavior of both
consumers and producers. Both Z. Bauman and H. Rosa point out that consumption as an
inherent element of society is currently considered in terms of its related processes, such as
individualisation, globalisation or social acceleration.
The aim of the article is to present the essence of minimalism and the author's own
research, who made an attempt to examine the degree of influence of the minimalism trend on
the purchasing behavior of Poles and their state of knowledge regarding this trend. In the
cognitive part, the essence of minimalism in consumption and the perspective of the philosophy
of minimalism were introduced. In the research part, the quantitative research were conducted
for the purposes of this publication.
Approaches in regard to consumption
There are two main trends in considering consumer behavior. The first one is represented
mainly by economists and is closely related to the assessment of the rationality of human
behavior in terms of maximising individual utility. In the second approach, considerations on
consumer behavior are mainly related to the more irrational or cultural sphere. Relating these
considerations to the issue of the concept of minimalism, however, it is worth relating it to the
paradigm of consumption as an act of communication336.
A. Aldrigde considering consumption from the perspective of cultural studies, considers
it right to understand it as a kind of symbolic message to the environment, which is based on
the acquisition and use of various types of goods by an individual, which allows to recognise
who is the sender of a given message337. It means that, in a sense, contemporary consumption
is one of the key tools enabling the creation of individual identity, which may, among other
things, be a form of manifestation of one's own worldview. This influences, among other things,
the actions taken by an individual and the way in which they are perceived by the
environment338. To some extent A. Aldrigde warns against excessive constructivism and points
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out in his considerations that not all acts of consumption should be read as messages of some
kind. It pays special attention to consumption in a way that does not require communication,
which is noticeable mainly in routine activities such as buying fuel. This activity does not
require the individual to undertake any special considerations or reflections339. Despite such
a diverse approach to the concept of consumption, it cannot be denied that it is a process that
requires the involvement of individuals on many levels.
The concept referring to the usefulness of consumption is much more often quoted by
economists, who consider it mainly through the consumer choices and human striving for
maximum satisfaction of needs. An extremely interesting understanding of consumption is
represented in his considerations by C. Campbell, who believes that utility is a contradiction of
modern consumption. He clearly emphasises that contemporary consumer behavior is not
reflected in any individual's needs and is conditioned mainly by the market and the media,
which are becoming some kind of creators of new needs. Contemporary consumption is based
on emotions and excitement that are to characterise the act of consumption itself. All these
factors mean that consumption is perceived as luxurious. It is also important here that modern
society is focused on the consumption of a large amount of goods and services, but they are not
always necessary for life, but also can only evoke a feeling of pleasure340. It is extremely
important the fact that among highly developed societies the border crossing between what has
been produced and what can be consumed is noticeable, it may be a cause of concern.
To a large extent, what has been produced ends up in the trash and, despite retaining its features,
is not consumed. Therefore, there is no balance between these proportions and no adaptation
of what the market produces to what society is able to use. For many individuals, objects are
treated as objects that are designed to provide temporary satisfaction so that they can later be
replaced341.
There is a noticeable lack of consumer awareness and rationality, which affects the
development of the phenomenon of consumerism. This situation is also significantly influenced
by the constantly maintained excess of goods operating on the market. All these factors testify
to the functioning of modern society in the era of hyperconsumption, which contributes for
example to personality changes of consumers, e.g. shopaholism. Humanity has learned
to express itself by this what each individual has. All these factors and the awareness of their
occurrence, however, raise in some individuals opposition to the constantly occurring excess of
things, their unlimited substitutability or temporariness. At the same time, these individuals are
guided by the need to abandon the phenomenon of excessive consumption while attaching more
and more importance to the awareness of what and in what quantity is consumed. What is also
important for them is a more rational approach to the needs and selection of products
and services offered by the market. The consequence of such action is, among others,
the creation of projects aimed at promoting conscious consumption or drawing society's
attention to the problem of people's thoughtlessness in wasting purchased products, despite
preserving their usefulness. This applies to both food products and electronics. The Internet is
339
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a very favorable space for building and spreading initiatives of this type, which allows for the
exchange of views or spreading inspiration for action. Consumer awareness, its dissemination
and the necessity to change the consumer's lifestyle resulted in the emergence of a minimalist
philosophy which opted for conscious dismissal and the need to reject unnecessary needs.
Minimalism in consumption
The main assumption of minimalism is to consciously slow down the pace while rejecting
artificially created needs. The main foundation of this philosophy is the assumption that each
individual should find a place in his life for what is really important, while at the same time
removing everything that is unnecessary in life. Following these principles does not require an
individual only to limit the possession of material goods, but at the same time the need
to develop the ability to select activities and objects in such a way that a satisfactory effect can
be achieved with the lowest possible cost and effort.
J. Becker pays special attention to the instrumental nature of minimalism, which requires
retaining the things that are most valuable to a person in life and removing those that distract
him. J. Fields Millburn and R. Nikodemus, characterising minimalism, described it as a kind of
tool that is to help a person get rid of everything that is excess in human life. It is necessary so
that you can focus on what is important in life and thus find a recipe for happiness, fulfillment
and freedom342.
Minimalism criticises the contemporary form of consumption for the accompanying rush,
additionally driven by the creation of artificial needs, which in turn results in the need to spend
more time on work or reaching for credits and loans to meet the needs. At the same time, this
action is often accompanied by neglecting relationships with relatives. Minimalism can be
viewed from two perspectives, which is presented in Scheme 2.1.

MINIMALISM

Scheme 1. The perspective of looking at the philosophy of minimalism

Quantitative perspective - based on the need to limit the
possessions while getting rid of the excess of things in the
surrounding space.

The qualitative perspective - assumes the purchase of more
durable items that are to contradict the immediate
consumption of many disposable products.

Source: Own study based on: J. Kramarczyk, Mieć czy być? Minimalizm jako przykład świadomej konsumpcji w
świetle badań własnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 414, Konsumpcja jako
forma komunikacji społecznej. Nowe paradygmaty i konteksty badawcze, Wrocław 2015, p. 276-277.
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Minimalism considered from the quantitative perspective is unequivocally connected
with the necessity to limit the number of items to those that are most needed and at the same
time functional. On the other hand, the qualitative perspective requires the development of such
a form of functioning in which you have less while maintaining a sufficiently high quality of
life and satisfaction with it and with what you have. This quality is not limited to the
characteristics of the product, but also applies to the way it is used and the experiences that
accompany it. A. Mularczyk-Meyer recognises, however, that in relation to the functioning of
the modern economy, minimalism may pose a certain threat because its functioning is based on
increasing consumption among the society. From the perspective of the individual, this
philosophy has positive effects in the form of reducing the surplus of items, slowing down the
pace of life and improving its quality by drawing attention to the values that are actually
important343. Minimalism can be viewed from several perspectives, which are presented in
Scheme 2.2.
Scheme 2. Minimalism as a complex phenomenon
ADVISORY AND
THERAPEUTIC
CULTURE

NEW ANTI-CONSUMER
SPIRITUALITY

MARKETING TREND

MINIMALISM

AN ALTERNATIVE
FORM OF MEETING
NEEDS

STYLE OF
CONSUMPTION

Source: Own study based on: R. Dopierała, Minimalizm- nowy sposób konsumpcji?, Przegląd socjologiczny
LXVI/2017, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2017, p. 71.

Minimalism requires significant commitment, but at the same time it is designed to bring
peace and joy to the individual by giving up unnecessary and, in fact, unimportant things.
For every minimalist, it is also important to reject the desire to possess, acquire and consume.
The main features of minimalism are modesty, moderation and the ability to enjoy what you
have. The most important thing to understand is that having material things is not a recipe for
happiness in life. The emergence of this trend was a kind of response to the ever-spreading
phenomenon of mass and mindless consumption. To some extent, it has become a way for an
A. Mularczyk-Meyer, Minimalizm po polsku, czyli jak uczynić życie prostszym, Black Publishing, Wołowiec
2014, s. 37.
343
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individual to express his / her freedom and independence. By inculcating the principles of
minimalism into life, man tries to free himself from the compulsion to consume and to have
more and more products344.
In this trend, it is extremely important that the individual has to think about what is really
the most important in life and towards what values he / she is heading. It allows carefree
enjoyment of values such as health, peace, silence and simple pleasures of life. To achieve this
state, it is also extremely important to achieve emotional stabilisation, which is to result mainly
from the choice of a free lifestyle. It is also very important to achieve such a state in life
in which a person will be satisfied with what he already has and it is enough for him345.
Minimalism is not a complete turning away from consumerism or anti-consumer
behavior, but it is a kind of conscious choice of the individual, which is to lead him to achieve
balance and a better quality of life346. This conscious attitude should lead mainly to limiting and
reducing the excessive amount of collected goods and reflecting on the previous purchases and
behavior. All of this leads to the possession of the really necessary things that are actually used.
It is also necessary to constantly control what you have. It is possible thanks to the
implementation of several rules347:
• transferring unnecessary things to others or institutions,
• selling unnecessary things for example by the Internet,
• exchange items with others,
• assessment of the usefulness of the things you have,
• repairing broken things instead of replacing them,
• not wasting things (especially food),
• non-attachment to objects.
The practical introduction of the trend of minimalism by an individual is quite often
a problem due to the lack of awareness of how to do it. L. Babauta believes that as the first step
to success in implementing this trend, it is necessary to realise that what one has in life is
completely sufficient and that it is not necessary to enrich this life with material things.
You should also get rid of the habit of accumulating unnecessary things. The next step to
success is to simplify your daily schedule, which is to lead the individual to a state in which he
will change the satisfaction of ownership into that derived from action. The feeling of happiness
obtained from everyday simple activities or moments will then become much more satisfying
in life and will allow you to take away thoughts about the desire for material things. The fourth
step to success, changes introduced in the current life should be introduced gradually and with
an understanding of what and why. This allows us to understand when a person reaches the
state of "enough", which will allow him to be free in the face of the necessity of possessing.
Having more and more things that are really unnecessary for a person is crucial for shaping the
will to have more. The "enough" principle is also extremely important due to the fact that
nowadays an extremely important aspect of products or services is a novelty, which is also very
difficult to maintain, which leads to the constant need to exchange what you have for something

L. Babauta, Książeczka minimalisty. Przewodnik szczęśliwego człowieka, Helion, Gliwice 2009, s. 11-12.
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better. In Scheme 2.3. the stages of introducing minimalism in life according to L. Babaut were
presented.
Scheme 3. Stages of introducing minimalism in life according to L. Babaut

1. Realising that
what you have it is
completely
sufficient for
happiness in life

2. Refraining from
accumulating
unnecessary things

4. Gradually
introducing the rules
and realising what is
the principle of
"enough" and
working on it

3. Simplifying your
daily schedule and
developing the
ability to enjoy
doing, not having

Source: Own study based on: L. Babauta, Książeczka minimalisty. Przewodnik szczęśliwego człowieka, Helion,
Gliwice 2009, p. 15-18.

In the spirit of minimalism there is also the assumption that apart from ordering material
things, man should also organise life in terms of fast and busy life. It is necessary to achieve
a state in which there is a place in the life of an individual to take a break from everyday life
and everyday duties. L. Babauta also draws attention to the fact that it is the accumulation
of material things that should be understood by society as their waste, because their place and
usefulness are wasted. Therefore, it is necessary to organise and minimise them.
In the modern society, where the phenomenon of hyperconsumption is visible, there is
also a noticeable tendency to buy new things or to do shopping impulsively in order to de-stress,
build self-esteem or simply enjoy yourself. Minimalism is a great way to live a life based on
common sense and happiness achieved in a simple way, but at the same time it can be a trap for
some people, in which misunderstanding this trend and incorrect implementation of it sneaks
in348.
There is no clear rule or form of applying minimalism in practice, and it is recognised
that there are as many different faces of minimalism as there are people who practice it.
This principle, however, is mainly based on the awareness of the individual, common sense and
moderation in the use of goods. The effect of practicing minimalism in life is, among other
things, to tame the chaos that surrounds humanity, which makes people notice what is really
important in life. When characterising minimalism, L. Babaut pays special attention to the fact
that it is a kind of freedom for human. This freedom is measured both by the number of
consumer choices and opportunities, but it must also be expressed in freedom from minimalism.
It is important to exercise some kind of moderation and not to fall from the extreme to
the extreme349.

P. Wąż-Bigos, Minimalizm życiowy- umiar i substytut zdrowego rozsądku we współczesnym społeczeństwie
konsumpcyjnym, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2017, s. 155-156.
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J. Kramarczyk in her study presented the results of the study, which was to answer the
question of what is behind the idea of minimalism. The study was based on fifteen narrative
interviews with people who declared the implementation of minimalism into their everyday
life. The research was to allow obtaining information about the individual choices of the
respondents, their approach to conscious life, and identifying the causes that resulted in the
implementation of the idea of minimalism in the life of each of the respondents. The survey
was carried out from March to October 2015 and was nationwide350. The first conclusion
presented by the author of the research is the fact that for all respondents the implementation of
conscious consumption and everyday minimalism was a long and multi-stage process.
This state of affairs was mainly due to the fact that this process required not only material
changes, but also psychological and social changes. For many respondents, this was burdened
with quite a lot of effort, which resulted from the need to change existing habits and habits. The
factor unfavorable for the transformation was often resistance and misunderstanding on the part
of relatives and friends.
The first stage of the transformation for most respondents was the moment when they
began to clear their home space of unnecessary objects. This stage has significantly contributed
to the understanding that many of the items we have so far turned out to be redundant or
completely unused. It turns out that at this stage, the respondents also understood that many
of the items they had were acquired through compulsive and ill-considered purchases.
The author of the study also notes, using the example of the respondents, that the introduction
of minimalism and limitation of possession was associated with the release of additional time
resources. This situation allowed them, among other things, for more valuable activities.
According to the respondents, minimalism was noticeable in many aspects of everyday life.
They noticed changes for example in terms of decisions made regarding clothes, cosmetics or
electronic equipment, but also at the level of simple consumer decisions. Minimalists are able
to consciously recognise their current needs and thus are also more aware of the nutrition and
purchase of food products. The basis for them is buying food in the amount that is actually
needed and paying attention to organic products.
The respondents clearly stated that there is no uniform pattern or recipe for becoming a
minimalist and more aware consumer. However, they paid special attention to a trait that is the
foundation of minimalism, that is awareness. This awareness concerns the actions and choices
taken. This concept covers several determinants that determine consumer choices, i.e.351:
• enough time to make a decision,
• freedom of choice,
• maintaining balance and moderation in terms of possessions or use of services,
• product quality,
• supporting local activities.
When it comes to the choice of products, minimalists pay a lot of attention to the quality
of the purchased products. It is mainly about high quality, which will allow, among other things,
long-term use of the product. A significant part of the respondents concluded that minimalism
and such great interest in it results mainly from excessive consumption, which is a consequence
350
351
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of the fascination with the availability of products, access to which was difficult or completely
unavailable in Poland before 1989.
Results of own research
The research was carried out in the second half of 2020. They were carried out using the
technique of an anonymous internet survey carried out on the eBadania.pl - a total of 205
respondents took part in the survey. Nineteen questions were directed to two groups of
respondents (including 4 certificate) - the first group of people under 40 and the second group
of people over 40. The women represented 49.8% of the participants (including the majority
below 40 years of age) and the remainig 50.2% were men (including over 53% above 40 years
of age). The vast majority of respondents lived in urban areas and had secondary or higher
education.
The research shows the following information. Basic knowledge about the trend of
minimalism has 79.5%. Chi2 test – demonstrated crucial differences between the knowledge
concerning the trend of minimalism and age (p <0.05). In the group of under 40 "yes" have said
89.8%, while in the group of 40 and more it was only 62.3%. Minimalism of the opinion of the
respondent: conscious, reasonable and moderate using from goods (50%), maximum
resignation from many goods (34%), freedom from excessive consumption (26%). Older people
are more attached to the things they have (the differences are statistically significant (p <0.05).
40+ respondents have a greater tendency to accumulate things and own its bigger excess than
people under 40. (assessment of the percentage excess of owning items by respondents
in relation to the total of possessions). Over 42% of respondents under 40 declare that they try
to minimise their possessions to a large extent (people over 40: 47% to an average degree, 40%
to a small degree). Younger people are much more likely to get rid of unnecessary things than
older people. The respondents usually make purchases under the influence of: impulse
/ opportunity (low price, promotions), a large part of the respondents declare that they make
considere and informed purchases - resulting from real needs. For over 75% of respondents,
high product quality plays a key role in the purchasing process (people under 40 buy things
more often looking at their quality). More than 57% of respondents make a purchase as a result
of imitation (they buy a given good because other people already have it). Assessment of the
degree of necessary shopping about 55% medium, 22% high, 17% very high - younger people
are more likely to buy necessary things, unlike older people. The most common reasons for
exchanging goods - change in financial situation, change of fashion (trends), wear of the item.
People under 40 are much more likely to shop for pleasure (75.8%) than older people (62.3%)
p <0.05. Respondents representing 1 group, relatively more often, after making a purchase,
realise that it is not necessary. The respondents are of the opinion that usually they lose their
own health in pursuit of material goods or time they could spend with their loved ones. Less
than 4% of all respondents believe that it is very possible to live in consonance with fully
minimalist lifestyle in the contemporary consumer society (every 4th respondent thinks it is
impossible) - the opinions of both age groups are similar. Barriers to entering the path of a
lifestyle based on minimalism: a deeply rooted consumer lifestyle (65%); belonging to a given
social class.
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Conclusion
From the own research the following conclusions can be drawn:
• The trend of minimalism and its increasing popularity (fashion) which more and more
often affects the purchasing behavior of consumers (especially those under 40), which as
a result affects changes in consumption patterns. However, as research has shown, we
still remain in the world of the consumption value system, but we try consume on
a smaller scale and a little more consciously.
• Poles more and more often pay attention to the high quality of the product (which may be
related to the richer society and the growth of the middle class or an increase in
environmental awareness)
• The main barriers for consumers to follow the minimalism trend relate to the common
symptoms of consumerism and its deep roots in the culture of Polish society.
• Poles are different in terms of their approach to quality, attachment to things, and the
perception of minimalism - they are aware that consumerism will remain part of the
modern world for a long time.
Minimalist philosophy is a kind of communication act expressed through limiting the
state of possession or developing a sense of consciousness. This act is directed mainly towards
supporters of capitalism, free market and excessive wealth. Minimalism does not displace
consumption, but it is a conscious choice that allows the individual to achieve some kind of
balance and a better quality of life. It also allows you to free up a certain amount of time and
keep things simple. The concept of "being" begins to dominate over "having", which allows,
among other things, to take care of interpersonal relationships or human relations with oneself.
Despite the ever-growing interest in the idea of minimalism, it cannot be considered as
a dominant strategy. However, it may constitute a kind of basis for introducing changes in
consumer behavior in Poland.
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Arkadiusz Ulążka352
ZERO WASTE CONCEPTION
- AN ATTEMPT OF CONCEPTUALISATION
Summary: The article is an attempt to conceptualise the concept of zero waste. The aim of the article is also to
determine the practical application of its assumptions related to the zero waste philosophy. The specific principles
of the zero waste philosophy and its history of popularisation in the world and in Europe were highlighted.
The zero waste philosophy is mainly about reorganising the life cycle of resources in such a way that all of them
can be used again. Zero waste is one of the most important areas of the so-called eco city. The zero waste concept
is also practically reflected as an element of business social responsibility.
Keywords: Zero Waste, sustainable consumption, sustainable development, conceptualization.

Introduction
Bad air condition, constantly diminishing resources of drinking water, increasing amounts
of harmful, chemical substances in consumed food and constantly increasing amount of
deposited wastes constitute the greatest threat to the modern world and the environment. It is
a fact that industry contributes significantly to this fact, but over 83% of Poles believe that the
basis for changes in this area are the daily choices and efforts of man as an individual. It is this
approach that makes the zero waste movement in Poland is growing strong353.
The problem of significant amounts of waste in cities is becoming more and more serious.
It mainly concerns cities where consumption and production processes are concentrated.
Therefore, it is necessary to take specific actions to reduce the level of waste generation.
The main mode of action would be prevention, re-use and recycling354. One of the most
important trends in the modern world and business is sustainable development, which is
designed to take into account the needs of future generations. It is based on three main pillars:
society, economy and the environment. The environment is a very important link in sustainable
development. Among other things, this contributes to the development of an increasing number
of directives, regulations and standards in the field of environmental protection and waste
management
The zero waste philosophy is mainly about reorganising the life cycle of resources in such
a way that all of them can be used. It is about, among other things, bringing the minimum
amount of waste to landfills or incineration plants355. The general assumption of this approach
is that all consumed materials can be used by other entities as resources. This can be described
as trying to create a closed cycle in which resources are used up rather than considered waste
over time356.
Mgr, Katedra Badań Konsumpcji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Report IQS entitled „Niezrównoważeni-zero/less waste” was presented during the BIOEXPO congress, which
was organised as matter of campaign „Eko jemy- nie marnujemy”, which was related with the perspective of
development of the ecological market in Poland.
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Zero waste - the history of this trend
There is one scientifically verified and internationally recognised definition of zero waste
that has been adopted by the Zero Waste International Alliance. According to this definition,
it is an ethical, economic, effective and forward-looking concept that leads to a change in
lifestyle to one that somehow imitate the natural cycles and all resources used are designed in
such a way that they can be reused. “Zero waste means designing and managing products and
processes with the aim of systematically reducing the amount and toxicity of waste and
materials, preserving and recovering all resources, and avoiding incineration or landfilling.
The implementation of Zero Waste will lead to the complete elimination of harmful substances
that threaten the health of the Earth, humanity, animals and plants into the soil, water and
air”357.
The zero waste principle requires society to abandon the behavior that leads to waste
disposal in favor of resource management. It is important to develop a product life cycle that
will allow for its reuse, repair, reconstruction, modernisation, resale or recycling. If in relation
to a product the above-mentioned actions are impossible to fulfill or only possible to be
performed to a limited extent, it is necessary to limit its availability, redesign or withdraw it
from production permanently358.
The concept of zero waste first appeared in the United States in the 1970s and was used
by Paul Palmer, who founded a company that dealt with the reuse of chemical raw materials
used in electronics. From that moment on, the meaning of this concept and the philosophy
passed along with it became more and more popular, which led to the development of the zero
waste movement. His activities were mainly based on ecology and a rational and conscious
approach to the circulation of waste in the economy. The pioneer in the application of the zero
waste philosophy was Bea Johnson, who, through her blog "Zero Waste Home", decided to try
to reduce the amount of waste produced by herself to zero. Many people were quite sceptical
about her assumptions, but after a few years, her actions began to arouse admiration for what
what she had achieved so far. Over the years of implementing the zero waste philosophy,
Johnson has developed the five main principles of every person who wants to practice this
principle in their life. These rules are presented in Scheme 2.4.

Globalne zasady dla społeczności Zero Waste, http://www.otzo.most.org.pl/Zero_Waste_ZWIA.pdf [dostęp:
28.05.2021 r.].
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Scheme 1. 5R - the rules of using zero waste

REFUSE

REDUCE

ZERO
WASTE

RECYCLE

REUSE

ROT

Source: Own study based on: K. Wągrowska, Życie Zero Waste- Żyj bez śmieci i żyj lepiej, Wydawnictwo Znak,
Kraków 2017, p. 10.

The refuse principle is to deny yourself disposable packaging that largely pollutes the
environment. Reduce is about limiting purchases and striving for minimalism. The reuse
principle requires finding new uses for old items. Recycle is all about sorting and processing
waste. The last rule, i.e. rot is based on the composting of organic waste and the selection of
biodegradable solutions359. Zero waste is a kind of way to minimise the amount of waste
generated, mainly by resigning from problematic products, limiting the possession to the
necessary minimum or reusing products that are generally considered disposable in the
production process. To implement this principle, it is also necessary to process as many things
as possible and compost organic waste360. It is also necessary to change the approach to
consumption.
The concept of the zero waste also reached Europe, where, as it turned out, environmental
and consumer awareness of the society is at a higher level than in the USA. European society
has become more aware of the negative impact that waste can have on everyone. Due to the
level of awareness, Europeans undertake numerous initiatives aimed at reducing the amount of
waste produced and more frequently check whether their lifestyle does not harm the
environment. The intensity of these activities depends, however, on the environmental policy
of each country and the legal regulations operating in them361. The Zero Waste Europe
Programme was launched all over Europe. This foundation was entered into the register in
December 2013 in the Netherlands. The leader of Zero Waste Europe is Rossano Ercolini, who
has twenty years of experience in the field of waste management362. Its main goal was to support
359
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society in rethinking everyone's relationship with resources. This initiative contributed to the
creation of numerous regional groups that took action to eliminate waste in the environment363.
The main goal of the concept and operation of these organizations is to influence the change of
society in such a way that all waste generated by them goes not to landfills but is reused. The
main principles of Zero Waste Europe include364:
• cultural changes - it is necessary to modify the current model of resource management,
which reflects the myth that as a society people live in a world of infinite resources,
• community involvement - education and community involvement are necessary to
implement the Zero Waste plan and thus other success,
• changes in the infrastructure of the production system and waste management, which will
allow for the prevention of waste generation and the practice of selective collection,
• limitation of residual waste - which is not intended for recycling or composting and thus
cannot be reused.
The authors of the Zero Waste Europe programme also pay special attention to the need
to stop building infrastructures in the form of a landfill or incineration plant and to take
measures to withdraw those that exist from the environment. A zero waste management strategy
is presented in Scheme 2.5.
Scheme 2. Strategy of waste management according to the zero waste concept

Source: http://www.zerowasteeurope.eu/ [access: 26.05.2021 r.].

The constant increase in the level of consumption in cities contributes to, among other,
an increase in the amount of waste produced by society. The fast development of cities and,
consequently, the more and more expansive destruction of the environment, including the
negative impact on them through waste production, requires cities to take specific actions that
will be able to reduce the pressure of the processes taking place in the city on its ecosystem.
The problem of waste in cities is based on its source, i.e. mainly communication and production
processes. Such a large amount of waste in society is the result of ineffectiveness of society and
363
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a kind of evidence of wasting resources365. Among other things, the increase in municipal waste
in cities has contributed to the need for authorities to take action to manage waste in a more
sustainable way.
Zero waste- pratical application
The zero waste philosophy is one of the most important areas of the so-called eco city.
Eco-city improves the well-being and quality of life of its inhabitants through integrated
planning and city management with the use of renewable energy and ecological systems366. The
introduction of the zero waste philosophy requires the use of key factors that favour the
implementation of activities in its scope. They are presented in Scheme 2.6.
Scheme 3. Factors necessary to implement the activities under the zero waste philosophy
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Source: Own study based on: A. Mesjasz-Lech, Filozofia zero odpadów a strategie środowiskowe miast, Zeszyty
Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 127/2018, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej w Gliwicach, p. 141.

The aim of urban environmental strategies is to reduce the negative impact of the
processes taking place in the city on the natural environment. Environmental strategies set the
framework for pro - environmental activities367. The implementation of pro - environmental
activities in the functioning of the organisation aims to promote the idea of sustainable
development. The development of urban environmental strategies is a response to the growing
demand for sustainable urban development activities that are targeted at368:
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− economical consumption of energy, reduction of consumption, use of energy from
renewable sources, reduction of pollution emissions, green city management, green
construction, creating closed economic cycles,
− resource management, including waste management, monitoring and management water
resources, green investments such as street lighting.
Cities' environmental strategies include specific actions which are presented on scheme
2.7.
Scheme 4. Actions in the environmental strategy of cities
the use of technologies from renewable energy sources

alternative household heating technologies

supply of heat from cogeneration through district heating systems

executing the zero waste philosophy
construction projects that reduce both the excessive consumption of resources at the
stage of construction and operation of buildings and the emission of pollution related
to these activities, e.g. through the use of appropriate devices
planning and implementing green infrastructure solutions in urban public space

Source: Own study based on: A. Mesjasz- Lech, Filozofia zero odpadów a strategie środowiskowe miast, Zeszyty
Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 127/2018, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej w Gliwicach, p. 142.

The zero waste concept is also practically reflected as an element of corporate social
responsibility. One of the key trends in modern business is sustainable development, which,
according to the assumptions, is to take into account the needs of future generations. Along
with numerous standards emerging as part of the sustainable development policy, special
attention is now paid to the cooperation of the government with business, which is of great
importance to the entire society, including the environment. Contemporary companies that
thrive in times of crisis are aware of limited resources 369. Enterprises are expressing more and
more interest in the concept of corporate social responsibility. They also allow additional funds
for investments related to economic and social development, thanks to which their
competitiveness on the market increases.
The zero waste policy implemented by enterprises consist on reorganising the entire life
cycle of resources so that each of them can be reused. A closed cycle is created that uses
resources instead of creating waste. For the company, this brings many rational benefits, such
as cost reduction, support for sustainable development, improved material flow and
Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, prace naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, UE we Wrocławiu nr 5(1205), Wrocław 2008.
369
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technological progress. The automotive company Subaru was the first company to introduce
the zero waste principle. One of the company's greatest successes has been achieving its goal
of zero waste in landfills. This was achieved by applying the principle of completely reducing
recycling, re-recovery and the use of waste370. Concepts implemented by the Subaru company
became the beginning of a revolution in the field of modern environmental concepts in business.
For companies, achieving the zero waste level is a multi-stage process. Many of them,
before implementing the sustainable development policy, assemble or dispose of waste without
paying attention to segregation, transport costs or their processing. They also do not take into
account the location of the waste. The introduction of zero waste principles in enterprises
requires the implementation of activities in several stages. These steps are presented in Scheme
2.8.
Scheme 5. The stages of implementing the zero waste concept in business
1. Determining to what extent the recycling method is used in the
enterprise

2. Conducting an audit, analyzing the situation and planning further
proceedings

3. Sorting, smelting and labeling in such a way as to achieve
maximum value and then find the external use of the by-products

4. Source reduction by analysing the necessity to produce waste
and a new course of action
Source: Own study based on: E. Kowacka, K. Malik, Koncepcja „zero odpadów” jako element społecznej
odpowiedzialności biznesu, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, nr 60/2013, p. 46.

For the effective functioning of the zero waste concept in business, it is necessary to
maintain cooperation between partners at the supply chain level. Conducting ecological
production requires the cooperation of all links in the chain to reduce the negative impact on
the environment. It is the joint activities that allow you to achieve savings and thus obtain the
innovative status by the company371.
The protection of the environment by enterprises requires the tracking of the entire
product life cycle. Companies whose goal is to implement the zero waste concept should
mobilise or select their business partners in such a way that it is not disrupted at any stage of
370

The company currently transfers every waste generated for recycling, thanks to which it recovers 99.35% of
glass, wood, paper, plastic, steel and other materials. Only 0.7% of waste go to incineration plants and are used to
generate energy. According to data from 2006, Subaru from Indiana Automotive recovers 1,537 tons of cardboard
and paper, 963 tons of wood and 11,411 tons of steel, which means that the company protects 31,040 trees, saves
711,631 gallons of oil, unweight 31,572 m 2 of landfills and saves 10,759,000 liters of water.
371
E. Kowacka, K. Malik, Koncepcja „zero odpadów” jako element społecznej odpowiedzialności biznesu,
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, nr 60/2013, s. 46.
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the product life cycle. The zero waste business concept is also characterised by the fact that the
supply chain is beginning to be seen as the supply cycle. A prime example of this trend is seen
in electronics products. Resources that have been introduced into the supply chain stay with it
due to their reuse or multiple use372. The use of the zero waste concept has many benefits for
the environment, community and the entire enterprise. However, its implementation requires
from several months to even several years, which depends, among other, on the profile of the
company's activity. The solutions introduced in different companies are usually similar to each
other. Thanks to this, the concept can be introduced on the basis of positive models.
Conclusion
The Management Board of the International Zero waste Alliance has developed a
hierarchy of effective steps in terms of activities aimed at minimising the negative effects of
waste-related activities. It is presented in Scheme 2.9.
Scheme 6. Zero Waste Hierarchy- Best to worst use
regulations
by law
related with
removal,
destroying and
disintegration of resources
processing used or unnecessary
materials into new products

recycling of organic and inorganic materials

the possibility of reusing the material
designing products whose main feature will be high durability
cyclical use of resources and avoiding treating them as waste
reducing the amount and saving of materials

Source: Own study based on: Hierarchia Zero Waste 2013, http://www.zerowasteeurope.eu/2013/04/zero-waste
hierarchy/ [access: 05.06.2021 r.].

The Zero Waste Europe strategy can bring you many benefits373:
− creation of additional jobs,
− material loop closing,
Rozszerzony łańcuch dostaw firmy Flectronix, Chris Slijkhuis, logistyka.net.pl, 8, 2008.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
i Komitetu Regionów - Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program "zero odpadów" dla Europy 2014,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC0398&from-=EN [dostęp: 31.05.
2021 r.].
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−
−
−
−
−

making Europe independent from import,
return of nutrients to the soil,
reducing the negative impact of waste management on the environment,
increase in innovation in product design,
engaging citizens in creating a better future.
The need to take care of the natural environment is a major element of social
responsibility that affects the company both internally and externally. The external impact
relates to renewable resources that are also owned by future generations. The internal impact
finds its main meaning in the savings. Due to them the company is able to achieve
implementation of the concept. Its effective application requires the creation of a supply chain
that will be based entirely on the principles that guide the concept. The highest level of
application of the concept in the functioning of enterprises is a situation in which everyone can
benefit and the product life cycle is transformed into a supply cycle. The resource used is then
permanently in the supply chain without the need to generate waste.
Bibliography
1. Aleta N. B., Alonso C. M., Ruiz R. M. A., Smart Mobility and Smart Environment in the
Spanish cities, ”Transportation Research Procedia” 2017, Vol. 24.
2. Bywalec C., Konsumpcja a rozwój gospodarczy I społeczny, C.H. Beck, Warszawa 2010.
3. Foltynowicz Z., Stróżyk K., Europa bez odpadów, Kompleksowe zarządzanie
gospodarką odpadami, (red.) Janczarski P., Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników
Sanitarnych, Oddział Wielkopolski, Poznań 2015.
4. Górska A., Idea zero waste jako inicjatywa oddolna, Edukacja dla bezpieczeństwa,
Poznań 2017.
5. Hierarchia Zero Waste 2013, http://www.zerowasteeurope.eu/2013/04/zero-wastehierarchy/.
6. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Ku gospodarce o obiegu zamkniętym:
program "zero odpadów" dla Europy 2014, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC0398&from=EN.
7. Kowacka E., Malik K., Koncepcja „zero odpadów” jako element społecznej
odpowiedzialności biznesu, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, nr 60/2013.
8. Lombardi E., Zero Landfill is not Zero waste, BioCycle Magazine 2011.
9. Mesjasz-Lech A., Filozofia zero odpadów a strategie środowiskowe miast, Zeszyty
Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 127/2018, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej w
Gliwicach.
10. Murray R., Zero waste, Published by Greenpeace Environmental Trust Canonbury Villas,
London N1 2PN, United Kingdom Registered Charity, No. 284934.
11. Pisz Z., Rojek-Nowosielska M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, prace
naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, UE we Wrocławiu, nr 5(1205),
Wrocław 2008.
12. Raport IQS pt. „Niezrównoważeni- zero/less waste”, IQS – Raporty, grupaiqs.pl.

141

13. Sadowska K., Odpady jako miara niezrównoważonej konsumpcji, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Zeszyt Naukowy 138, Warszawa 2014.
14. Schulze K., Tosun J., External dimensions of European Environmental policy: Analysis
of Environmental treaty ratification by third states, „European Journal of Political
Research” 2013, Vol. 52.
15. Seroka-Stolka O., Green Initiatives in Environmental Management of Logistics
Companies, Transportation Research Procedia, Vol. 16, 2016.
16. Wągrowska K., Życie Zero Waste- Żyj bez śmieci i żyj lepiej, Wydawnictwo Znak,
Kraków 2017.
17. Zaman A. U., Lehmann S., The zero waste index; a performance measurement tool for
wast management systems in a zero waste city, Journal of Cleaner Production, Vol.
50/2013.
18. Zaman A. U., Lehmann S., Urban growth and waste management optimization towards
‘zero waste city’, City, Culture and Society, Vol. 2/2011.

142

