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Wprowadzenie

 Niniejsza monografia, którą oddajemy w ręce Czytelnika, jest 
kontynuacją oraz uzupełnieniem pierwszego tomu, opublikowanego w lutym 
bieżącego roku. Pozycja „Pedagogiczne aspekty zarządzania organizacją. Tom 
I” rozpoczęła zatem serię, która podejmuje problematykę zarządzania oraz 
pedagogiki, często wzajemnie uzupełniających się, a w wielu płaszczyznach 
także przenikających się.   

Tom II skupia więc wiedzę w obszarze funkcjonowania zespołów ludz-
kich, patrząc na nie z perspektywy osób zarządzających. Łączy przy tym teorię 
przedmiotu z bogatym praktycznym doświadczeniem wyrażonym przez sza-
nownych Autorów poszczególnych piętnastu rozdziałów. W opinii Profesora Sta-
nisława Ślusarczyka „(…) całość opracowania jest na dobrym merytorycznym 
poziomie, jest dobrze udokumentowana. Literatura jest trafnie dobrana przez 
Autorów. Należy podkreślić autorski charakter monografii, tak pod względem 
układu, jak i treści. Może ona inspirować do dalszych badań nad tą niezwykle 
ważną problematyką. Ważne są też walory aplikacyjne książki”1.

Połączenie pedagogiki i zarządzania w praktyce najczęściej wykorzysty-
wane jest przez dyrekcje placówek oświatowych, lecz nie tylko. Do powyższej 
problematyki m.in. nawiązuje dr Dawid Misiak, podkreślając przy tym, że 
osoby pracujące w zawodach, w których wchodzą w bliskie relacje interperso-
nalne, (np. w placówkach oświatowych), narażone są w sposób szczególny na 
wypalenie zawodowe. Zatem w przypadku pracowników oświaty główne prob-
lemy stanowią kwestie wychowawcze oraz wypalenie zawodowe. Do różnorod-
nych trudności i wyzwań w zawodach związanych z nauczaniem nawiązują też 
mgr Mirosław K. Szpakowski i mgr Ewelina Dąbek, którzy w pierwszym roz-
dziale powyższej monografii, bazując na własnych doświadczeniach, przybliżają 
arkana zawodu trenera biznesu. Autorzy bynajmniej nie przypadkiem rozpo-
czynają swe rozważania od stwierdzenia, które wyraził Arthur C. Clarke tymi 
słowy: „Jedyny sposób, by odkryć granice możliwości, to przekroczyć je i sięg-
nąć po niemożliwe”. Warto podkreślić w tym miejscu, iż w obecnych czasach, 

1 Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczyk (fragment recenzji – Rzeszów 5 marca 2014 r.).
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przy tak szybko rozwijającym się tzw. społeczeństwie wiedzy i informacji, nieod-
łącznym elementem jest innowacyjność. Rozwój systemów technologii telein-
formatycznych podporządkowuje sobie już niemal wszystkie dziedziny współ-
czesnego życia społecznego i gospodarczego. Na ten aspekt globalnej rzeczy-
wistości zwracają uwagę w drugim rozdziale: Profesor Kazimierz W. Krupa, 
doc. Pavlo Skotnyy oraz mgr Wojciech Krupa.

Dzieląc się wieloletnimi osobistymi doświadczeniami, poszczególni Auto-
rzy prezentują różnorodne praktyczne wskazówki, uwagi i spostrzeżenia, osa-
dzając je bogato w najnowszej literaturze przedmiotu. Zasadnym w tym miej-
scu jest odniesienie do opinii, którą wyraża w recenzji Profesor Pavol Dancak, 
podkreślając, iż  „(…) problematyka opracowania ukazuje rolę człowieka jako 
kreatora i twórcy różnych modeli zarządzania: trenera (Szpakowski, Dąbek), 
superwizora (Misiak), menadżera (Jędruszczak). Redaktorzy i Autorzy w pre-
zentowanej monografii podejmują niezwykle istotne zagadnienia dla współczes-
nego człowieka – wartości, ukazując wiele zagadnień w perspektywie aksjolo-
gii. To osobliwe odwołanie wydaje się szczególnie istotne dla Gołębiowskiego, 
Kępy, Mazur, Malec. Problematyka szczegółowa zarządzania organizacją, insty-
tucją – głównie oświatową ukazana jest również w perspektywie współczesnych 
przemian i przeobrażeń cywilizacyjnych w skali globalnej (Krupa, Skotnyy,  
W. Krupa, Belina). Autorzy tekstów nie uciekają od trudnych tematów wią-
żących się z problematyką wychowania szkolnego w aspekcie pedagogicznym 
(Savchryn, Kuźmiczuk – Szewczuk, Skupień, Duda, Gandzel). Zagadnienie nie-
pełnosprawności podjęła w przedłożonym materiale M. Mazur”2.   

Zapraszając poszczególnych Autorów do niniejszej publikacji, redakto-
rzy pragnęli zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż może ona służyć nie tylko 
poszerzeniu spektrum naszej wiedzy teoretycznej w obszarach zarządzania  
i pedagogiki, ale również nie mniej ważnej przecież praktycznej działalności 
człowieka. Właśnie dlatego, cała seria wydawnicza polecana jest nie tylko tym, 
którzy dopiero zdobywają swą wiedzę, ale też, a może przede wszystkim, oso-
bom praktycznie kierującym organizacjami – zwłaszcza oświatowymi. Cenne 
uzupełnienie powyższej kwestii stanowi ostatni rozdział monografii, w któ-
rym mgr Patrycja Kucharska nawiązuje do wymiaru politycznego zastosowa-
nia nauk pedagogicznych.

2 Ks. Prof. PhDr. Pavol Dancak, PhD (fragment recenzji – Presov 20.02.2014 r.).
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W opinii redaktorów doskonałą puentę powyższego wprowadzenia będą 
stanowiły słowa, wyrażone w recenzji przez Profesor Ślusarczyka. Czytamy 
mianowicie, że „w monografii Autorzy w sposób poprawny uzasadniają tezę, 
iż poprawa jakości zarządzania wymaga od menedżerów wyzbycia się zaha-
mowań przed korzystaniem z wiedzy innych ludzi oraz pozbycia się „strachu” 
przed udostępnianiem swojej wiedzy wszystkim zainteresowanym.  Zarządza-
nie stawać się powinno, tak jak w Japonii, sztuką mobilizowania i pobudza-
nia inteligencji wszystkich osób/podmiotów przyczyniających się do wypełnia-
nia zadań organizacji. Tak więc, zgodnie z zaleceniem F.P. Druckera, atrybu-
tami dobrego zarządzania powinny być inteligencja, wyobraźnia i wiedza. One 
to mają prowadzić do osiągnięcia mistrzostwa osobistego poprzez nieustanne 
kształcenie, ciągłe pogłębianie osobistych wizji przyszłości oraz obiektywne 
obserwowanie i diagnozowanie”.

 W nadziei zaspokojenia wszelkich oczekiwań Czytelnika, co do treści 
zawartych w powyższej monografii, składamy w tym miejscu serdeczne podzię-
kowania wszystkim Autorom za profesjonalną współpracę oraz wolę dziele-
nia się wiedzą i praktycznymi doświadczeniami, bez czego nie byłaby moż-
liwa publikacja, nie tylko w tak krótkim czasie, ale też o takiej wartości nauko-
wej3. Mówiąc o imponującym tempie składu, należy podkreślić, że jest to także  
w dużej mierze zasługą mgr inż. Marcina Matlaka, grafika Gazety Zamojskiej. 
Wydanie niniejszej pozycji nie byłoby jednak możliwe bez dużego zaangażowa-
nia i cennych uwag recenzentów, którzy czuwali nad naukową stroną publika-
cji, jej merytoryczną zawartością i wreszcie nad ostatecznym kształtem. Właś-
nie za tę owocną pracę serdecznie dziękujemy Ks. Profesorowi Pavolowi  Dan-
cakowi oraz Panu Profesorowi Stanisławowi Ślusarczykowi.

Mirosław K. Szpakowski, Ewelina Dąbek

3 Powyższe stwierdzenie potwierdza także Ks. Profesor Pavol Dancak, tymi słowy „(…) co w pracy 
jest szczególnie cenne to umiejętne połączenie rozważań teoretycznych z praktyką działania, 
oświatowego, biznesowego i społecznego. Z tej racji publikacja stanowi nie tylko zbiór przemyśleń  
i refleksji naukowców, reprezentujących wiele akademickich ośrodków naukowych, lecz jest również 
głosem pedagogów praktyków, pracujących z dziećmi i młodzieżą”.

Pedagogiczne aspekty zarządzania organizacją
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Rozdział I

Trener biznesu – pedagog czy menedżer? 
Refleksje praktyków

Jedyny sposób, by odkryć granice możliwości,
to przekroczyć je i sięgnąć po niemożliwe

Arthur C. Clarke

1. Streszczenie

Powyższy rozdział traktuje o roli społecznej, która została przypisana 
stosunkowo nowemu na współczesnym rynku pracy zawodowi, jakim jest tre-
ner biznesu. Począwszy od analizy omawianej problematyki, poprzez teorię  
i badanie literatury, aż po osobiste doświadczenia autorów, przedstawiono więc 
całą złożoność podejmowanych kwestii. Nieprzypadkowo koncentrowano się na 
empirycznych doświadczeniach autorów, przede wszystkim w zakresie przed-
siębiorczości. Dowiadujemy się więc tutaj, że przedsiębiorczość stanowi podsta-
wowy element warsztatu trenera biznesu. Niebagatelną rolę w wykonywaniu 
tego zawodu stanowi ciągłe samodoskonalenie oraz wiedza. Wiedzy i jej roli 
w efektywności (potwierdzonej ewaluacją) prowadzonych szkoleń, poświęcono 
jeden z rozdziałów powyższego opracowania – poprzez co autorzy podkreślają 
(podobnie jak w przypadku omawianych kompetencji) istotę problemu wielu 
młodych/nowych trenerów. Bezrobocie jako podstawowy problem społeczny 
podjęty w tym opracowaniu stanowi duże wyzwanie dla naszego kraju. Jak się 
okazuje, specjalistyczna edukacja, w której trenerzy biznesu stanowią istotny 
element, jest swego rodzaju antidotum, mogącym pomóc w jego rozwiązaniu. 

Znajdziemy w tym tekście zatem wiele praktycznych rad oraz spostrzeżeń, 
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którymi autorzy dzielą się, pozostając w nadziei swego drobnego wkładu w roz-
wój tej nowej i wciąż jeszcze dosyć mało zbadanej dziedziny nauki.

Słowa kluczowe: trener biznesu, coach, pedagogika, szkolenie, komuni-
kacja, wiedza, przedsiębiorczość.     

2. Wstęp

Podejmując próbę analizy tak złożonej problematyki, jaką jest ta skąd-
inąd zarówno specyficzna, jak i dynamicznie rozwijająca się dziedzina peda-
gogiki, czyli szkolenia w obszarze przedsiębiorczości, należy na wstępie zauwa-
żyć, że „(…) akcesji Polski do Unii Europejskiej towarzyszyło uruchomienie pro-
gramów kształcenia kadr przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich (MSP), 
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Szybko rosnąca 
liczba szkoleń1 ogólnych i specjalistycznych ujawniła na rynku deficyt doświad-
czonych trenerów. Brakuje szkoleniowców, którzy nie tylko poprowadzą wykład 
przekazujący porcję wiedzy, ale także umiejętnie wpłyną na zmianę postaw 
uczestników kursów i pomogą im nabyć nowe umiejętności”2. Jak dowodzą 
współczesne badania socjologiczne, psychologiczne oraz politologiczne, trans-
formacja ustrojowa, która przyczyniła się do wielkiej zmiany społecznej, bynaj-
mniej nie idzie w parze z przygotowaniem społeczeństwa do tej zmiany. Mię-
dzy innymi, dlatego też przygotowanie do teraźniejszości i przyszłości do dłu-
gofalowego myślenia stanowi dla edukacji niezwykle ważne zadanie3. 

1 „Szkolenie (kurs) – zajęcia prowadzone przez trenera. Mogą być otwarte lub zamknięte. W szkoleniach 
otwartych biorą udział osoby z różnych firm, miast czy regionów. Daje to więc przy okazji możliwość 
zawarcia nowych znajomości biznesowych i wymiany doświadczeń. Szkolenia zamknięte są 
dostosowane do potrzeb konkretnych organizacji, w których są prowadzone. Najpierw określane 
są cele, przygotowuje się program szkolenia, a następnie go realizuje. W szkoleniach zamkniętych 
biorą udział tylko pracownicy danej firmy lub grupy firm”. Zob. J. Gontarz-Smartnik, (red.), Jak 
się wyszkolić by szkolić innych. Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera, Wydanie I, PARP, 
Warszawa 2009, s. 35. 

2 Ibid., wstęp.
3 Por. Cz. Banach, Edukacja ustawiczna wobec transformacji ustrojowej i prognozy rozwoju Polski, 

[w:] Edukacja ustawiczna dorosłych w europejskiej przestrzeni kształcenia z perspektywy polskich 
doświadczeń, (red.) A. Granat, M. Janik, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin 2009, s. 77.

Trener biznesu – pedagog czy menedżer? Refleksje praktyków



19

Warto podkreślić też, że współcześnie powszechnie dotykająca nas już 
globalizacja4, innowacyjność5, jak i wiążące się z nią: „(…) nowe technologie, wysoki 
poziom rozwoju technicznego oraz informatyzacja, to znamiona rzeczywistości orga-
nizacyjnej XXI wieku. Stale zmieniające się środowisko wewnętrzne i otocze-
nie zewnętrzne organizacji wymusza na niej zaawansowane procesy adapta-
cyjne. Aby organizacja mogła się dostosowywać do bieżących zmian, powinna 
się uczyć6 i rozwijać swój potencjał zarówno technologiczny, jak i ludzki”7.

Dlaczego akurat nauka, a zwłaszcza teoria8 nauk o zarządzaniu, odgrywa 
tak ważną rolę w rozwoju przedsiębiorczości9, która oddziałuje na współczesny 
rynek pracy? Otóż „(…) w organizacjach XXI wieku, pracodawcy cenią u pra-
cowników, przede wszystkim innowacyjność, pojmowaną jako aktywne poszu-
kiwanie możliwości wprowadzenia korzystnych dla firmy i jej klientów zmian 
oraz elastyczność. Ta ostatnia cecha powinna przejawiać się między innymi  

4 Problematykę globalizacji oraz jej oddziaływania na organizacje i zarządzanie nimi, w obszerny 
i analityczny sposób M.K. Szpakowski podejmuje w artykule Knowledge Management in 21st Century 
Organization, [w:] Management of Organization in the Age of Globalization, (red.) M.K. Szpakowski, 
B.M. Kolbus, Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., Zamość 2012. ISBN: 978-83-935570-0-4.

5 Zauważmy, że wspomniana „innowacyjność ściśle związana jest z pojęciem kapitału intelektualnego, 
które powstało wraz z rozwojem dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Kapitał intelektualny 
dzieli się na trzy podstawowe elementy: kapitał ludzki, strukturalny i relacyjny”. Zob. A. Paździor, 
Przedsiębiorczość. Jak pozyskać kapitał, Politechnika Lubelska, Lublin 2011, s. 19.

6 „Problematyka organizacji uczącej się została zaprezentowana w 1990 r. przez Petera Sengego w pozycji 
The fifth discipline (wydanie polskie pt. Piąta dyscyplina ukazało się w 1998 r.). Publikacja ta była 
jedną z najważniejszych prac poświęconych biznesowi, jakie ukazały się w latach dziewięćdziesiątych, 
ponieważ zainspirowała wielu ekonomistów oraz praktyków biznesu do nowego spojrzenia na istotę 
współczesnej organizacji. Zwrócono wtedy baczniejszą uwagę na zmiany zachodzące w organizacjach”. 
Zob. D. Bieńkowska, Rozwój zawodowy jako wartość, [w:] Vademecum trenera, (red.) A. Kuźniak, 
Stowarzyszenie konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, Kraków 2010, s. 15.

7 A. Kuźniak, S. Rybak, Ewaluacja projektów szkoleniowych. Zakres i znaczenie ewaluacji dla rozwoju 
organizacji, [w:] Vademecum trenera, (red.) A. Kuźniak, Stowarzyszenie konsultantów i Trenerów 
Zarządzania MATRIK, Kraków 2010, s. 120.

8 Podobnie jak autorzy powyższej publikacji „(…) większość autorów w ramach tej dziedziny nie 
definiuje wprost pojęcia <<teorii>>, a zamiast tego oczekuje, że czytelnicy ich prac sami wyprowadzą 
jego znaczenie ze sposobu, w jaki uczeni się nimi posługują”. Zob. M.S. Knowles, E.F. Holton III, R.A. 
Swanson, Edukacja dorosłych. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2009, s. 20.

9 O tzw. przedsiębiorczości mówimy często, jako o rodzaju pewnego menedżerskiego zachowania 
i podejścia do zarządzania nazywanego jako tzw. „pogoń za okazjami bez uwzględnienia ograniczeń 
stwarzanych przez aktualnie kontrolowane zasoby”. Współcześnie nastąpiła już zdecydowana 
demistyfikacja przedsiębiorczości, jako procesu „intuicyjnego” na rzecz efektywnego zarządzania, 
którego po prostu można się nauczyć. Żeby być przedsiębiorczym potrzebna jest dosyć złożona 
forma zachowania, która wymaga: wiedzy, pasji, ciężkiej pracy i aktywnego uczenia się, popartych 
umiejętnościami podejmowania decyzji strategicznych. Por. M. Bratnicki, Przedsiębiorczość 
i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego 
w Katowicach, Katowice 2000, s. 19-21. 
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w większej niż dotychczas skłonności do wykonywania pracy w innych formach 
zatrud nienia, poza umową o pracę, a więc w formie umów zlecenia, czy pracy  
w oparciu o własną działalność gospodarczą, na zasadach samo zatrudnienia”10.

Często spotykamy się z różnego rodzaju programami, których celem jest 
walka z bezrobociem. Możemy wyróżnić tu przede wszystkim dwa typy takich  
programów:

– pasywny, obejmuje on taką formę pomocy, jak np. zasiłki dla bezrobot-
nych. Program ten nie likwiduje jednak problemu, pozwala jedynie na przetrwa-
nie osobie bezrobotnej i to wyłącznie na poziomie minimum egzystencjalnego11;

– aktywny, który działa poprzez aktywizowanie bezrobotnych do podję-
cia działań w kierunku zatrudniania oraz zwiększania ich szans na podjęcie 
pracy. W ramach takiego programu osoby pozostające bez pracy mogą korzy-
stać z różnych form pomocy, np.: staży, robót publicznych, prac interwencyj-
nych itp. Należy do nich jeszcze przekwalifikowanie zawodowe, czyli organi-
zowanie różnego rodzaju kursów i szkoleń, które są finansowane przez różne 
instytucje państwowe. 

Sprawność wdrażania i co ważne skuteczność12 tych przedsięwzięć wery-
fikuje oczywiście rzeczywistość – niestety, na chwilę obecną ta weryfikacja nie 
wypada zbyt korzystnie. 

Pozostając dalej w temacie problemu bezrobocia, należałoby sięgnąć do 
źródeł tego już zdaje się poważnego społecznego problemu. W opinii autorów, 
jednym z nich jest fakt, iż wciąż jeszcze np. „(…) absolwenci uczelni ekonomicz-
nych ciągle mają jeszcze mylne wyobrażenie, że ukończenie określonego kie-
runku studiów i specjalności jest równoznaczne z przygotowaniem ich jako 
specjalistów do pracy w konkretnym przedsiębiorstwie. Szukają więc najpierw 

10 M. Juchnowicz, Polityka edukacyjna wobec potrzeb rynku pracy, [w:] Kształtowanie postaw 
przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna , (red.) P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, 
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007, s. 43.

11 Wg. źródeł Internetowych minimum egzystencji jest to „koszyk dóbr, niezbędnych do podtrzymania 
funkcji życiowych człowieka i sprawności psychofizycznej. Uwzględnia on jedynie te potrzeby, 
których zaspokojenie nie może być odłożone w czasie, a konsumpcja niższa od tego poziomu prowadzi 
do biologicznego wyniszczenia i zagrożenia życia”. Zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/Minimum_
egzystencji. (Dostęp 27.01.2014 r.).

12 Należy w tym miejscu podkreślić, że „sprawność i skuteczność to podstawowe miary jakości 
zarządzania, które można odnieść zarówno do zarządzania cała organizacją, jak i pracy każdego 
zarządzającego z osobna (…)”. Zob. J. Szczupaczyński, Edukacja a zarządzanie. Podręcznik 
akademicki. Wyższa Szkoła Humanistyczna, Pułtusk 2004, s. 18.  Żeby jednak nie zostać posadzonymi 
o komentarz np. polityczny, autorzy jedynie zwracają uwagę na pewne zjawisko, powstrzymując się 
od komentarza.
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pracy zgodnej z ich wykształceniem. Obecnie zazwyczaj jej nie znajdują lub 
jeśli nawet znajdują, to po zatrudnieniu okazuje się, że zakres ich obowiąz-
ków daleko odbiega od wyobrażeń, a uzyskana w trakcie studiów wiedza tylko  
w niewielkim stopniu związana jest z tym, co robią w firmie, a czasami nie jest 
nawet w ogóle”13 wykorzystywana. W tym miejscu należy zauważyć jednak, 
że współcześnie przyjęty tzw. „system kształcenia w Polsce ma za sobą pierw-
sze lata doświadczeń związanych z wpro wadzeniem i doskonaleniem edukacji 
przedsiębiorczej”14. Celem edukacji przedsiębiorczej wprowadzonej do szkół 
jest wykształcenie człowieka, który:

– posiada cechy, jakimi charakteryzuje się osoba przedsiębiorcza; 
– potrafi rozpoznać zachowania asertywne, uległe i agresywne, a następ-

nie odnieść je do cech osoby przedsiębiorczej; 
– potrafi mocne i słabe strony własnej osobowości odnieść do cech osoby 

przedsiębiorczej; 
– planuje własne działania i inwestuje w siebie; 
– analizuje i czerpie z doświadczenia zawodowego osoby, która odniosła 

sukces w życiu zawodowym, nie naruszając przy tym zasad etyki; 
– podejmuje przemyślane decyzje, opierając się na zweryfikowanych infor-

macjach i potrafi przewidzieć skutki własnych działań; 
– zna i wykorzystuje różne formy komunikacji werbalnej, jak i niewer-

balnej w celu prezentacji własnej osoby oraz stanowiska; 
– pokazuje drogę postępowania, jaką dochodzi się własnych praw od 

strony pracownika czy konsumenta;
– zna prawa konsumenta oraz instytucje broniące ich; 
– potrafi określić zasady składania reklamacji w przypadku niezgodno-

ści towaru z umową; 
– potrafi odróżnić przydatne informacje zawarte w reklamach, od elemen-

tów perswazyjnych, zdaje sobie sprawę ze skutków wpływu reklam na odbiorcę15.
 „Edukacja ta, wraz ze zdobywaniem odpowiednich umiejętności oraz 

kształtowaniem postaw, ma istotny wpływ na zachowania przedsiębiorcze 
13 P. Deszczyński, Rola uczelni wyższych w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych z perspektywy 

absolwenta, menedżera i profesora, [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja 
ekonomiczna, (red.) P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, Fundacja Promocji i Akredytacji 
Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007, s. 84.

14 P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja 
ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007, wstęp.

15 Zob. http://img.nowaera.pl/dokumenty/Podstawy-przedsiebiorczosci.pdf. (Dostęp 27.01.2014 r.).
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społeczeństwa, a tym samym na rozwój gospodarczy kraju”16.
W powyższy rozwój doskonale wpisuje się także widoczna aktywność insty-

tucji szkoleniowych, niemniej jednak, pomimo tego że „(…) branża szkoleniowa 
– choć rozwija się dynamicznie – wciąż budzi dystans i wątpliwości wielu osób, 
które szukają odpowiednich dla siebie treningów. Nierzadko na ich twarzy poja-
wia się uśmiech, gdy słyszą o szkoleniach z tzw. umiejętności <<miękkich>>. 
Tymczasem takie <<miękkie>> szkolenia przynoszą naprawdę <<twarde>> 
rezultaty. Nie mniejsze niż te z zakresu zarządzania finansami lub opieka men-
tora. Warunek jest jeden: każde szkolenie, aby było skuteczne, musi się opie-
rać na analizie potrzeb konkretnej grupy osób i dążyć do osiągnięcia wyzna-
czonych celów. Jego prawidłowy przebieg zależy od doświadczenia trenera”17. 
W opinii autorów, doświadczenie to jest kluczowym czynnikiem, który deter-
minuje skuteczność pracy trenerskiej, mierzoną wymiernymi efektami szkole-
niowymi wynikającymi z przeprowadzonej ewaluacji. 

3. Potrzeba wiedzy i samorealizacji a osoba trenera – coacha 

Zadając sobie pytanie o miejsce w hierarchii potrzeb jednostki, jaką pełni 
nauka i edukacja, warto przyjrzeć się piramidzie potrzeb Maslowa18, która to 
chyba wciąż jeszcze najlepiej je oddaje. Każda jednostka ludzka posiada potrzeby, 
które w mniej lub bardziej oczywisty sposób mogą dawać o sobie znać. Odczu-
wamy je jako pożądanie czegoś niezbędnego nam do życia. Mogą one doty-
czyć podstaw egzystencjalnych (potrzeby fizjologiczne) lub tych wyższych m.in. 
potrzeby samorealizacji.

Należy w tym miejscu zauważyć, że „określone potrzeby, aktualnie jesz-
cze nie odczuwane przez konkretną jednostkę ludzką, mogą zostać dopiero 
wzbudzone, a więc uświadomione i docenione jako ważne dla niej samej, jak 
też dla szerszej całości społecznej, a te, które już się ukształtowały w świado-
mości jednostki i ustaliły jako jej standardy psychofizyczne, mają szansę już 
16 P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, (2007), op. cit., wstęp.
17 J. Gontarz-Smartnik, (red.), (2009), op. cit., wstęp, s. 6.
18 „W teorii Maslowa najistotniejsza jest hierarchiczna natura potrzeb. Teoria mówi, całkowicie sensownie, 

iż motywowanie ludzi jest skuteczne jedynie przy uwzględnieniu tejże hierarchii. Potrzeby tworzą 
układ hierarchiczny (…), przy czym zachowanie człowieka jest motywowane przez niezaspokojone 
potrzeby. Zaspokojenie potrzeb w pierwszej kolejności niższego rzędu, jest warunkiem zaspokajania 
kolejnych potrzeb – wyższego rzędu. Działania motywacyjne są skazane na niepowodzenie, jeśli 
zaspokaja się pewien poziom potrzeb, ignorując poziom hierarchicznie niższy”. http://www.zarzyccy.
pl/p_piramida-potrzeb-maslowa.html. (Dostęp 05.02.2014 r.).
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przy jej aktywnym udziale rozwinąć się na wyższym poziomie (…). Właściwie 
to idzie głównie o to, aby potrzeby obiektywne przemienić w potrzeby subiek-
tywne, a na potrzebach niższych nadbudować potrzeby wyższe”19. Do wyższych 
potrzeb człowieka zaliczamy m.in. chęć pozyskiwania wiedzy. 

 Zauważmy, że pojęciem doskonale wpisującym się w omawianą problematykę  
(i jedną z wyższych potrzeb) jest wiedza. „Samo pojęcie wiedzy jest konstruo-
wane społecznie, podlega stałym negocjacjom. Zarówno jej ocena, jak i pomiar 
są bardzo umowne (…). Przykładowo trudno obiektywnie stwierdzić, że praca 
hydraulika wymaga mniej wiedzy niż praca chirurga – jest natomiast oczy-
wiste, że we współczesnym świecie wiedza hydraulika postrzegana jest jako 
mniej istotna, mniej wartościowa, a w uproszczeniu wręcz, że ma on mniej-
szą wiedzę”20. Niemniej jednak, wiedza była i będzie zawsze wysoko ceniona 
w społeczeństwie. Uczymy się i zdobywamy ją przez całe nasze życie, pozysku-
jemy z otaczającego nas świata, z naszego domu, szkoły z pracy. Jest ona więc 
jedną z podstawowych potrzeb człowieka i daje mu poczucie bezpieczeństwa21.     

Przekazywanie wiedzy jest prawdziwą sztuką, polega ono na umiejętno-
ści osiągnięcia odpowiedniej równowagi pomiędzy aktywnym nauczaniem a jej 
skutecznym przekazywaniem. „Jedną z form nauczania jest trening. Trening 
z reguły skupiony jest na rozwoju konkretnych umiejętności. Zakłada na ogół 
ich powolne przyswajanie i utrwalanie w oderwaniu od środowiska, w którym 
umiejętności te będą wykorzystywane. Pozwala przeważnie przechodzić od sytu-
acji nie związanych wprost z kontekstem, w którym dana umiejętność będzie 
wykorzystywana, do konkretnych działań i zachowań, które pozwolą działać  
w sposób skuteczny w autentycznych realiach funkcjonowania osoby poddającej 
się danemu treningowi. Trening pozwala sięgać do rozmaitych niebanalnych 
metod, umożliwia eksperymentowanie i poznawanie optymalnych rozwiązań”22. 

Nie dla wszystkich jednak osób trening oraz sam proces uczenia, zaczyna 
się na tych samych etapach. Niektórzy uczą się bowiem przez doświadczenie,  

19 D. Jankowski, Podstawowe pojęcia teorii edukacji dorosłych, [w:] D. Jankowski, K. Przyszczypkowski, 
Podstawy edukacji dorosłych. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 27.

20 D. Jemialniak, Zarzadzanie wiedzą. Podstawowe Pojęcia, [w:] Zarządzanie wiedzą, (red.) D. 
Jemialniak, A.K. Koźmiński, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 22.

21 Zob. E. Dąbek, M.K. Szpakowski, Wartości jako źródło chrześcijańskiego wychowania człowieka, [w:] 
Kościół katolicki w Polsce. Organizacja, zarządzanie, funkcje społeczne, (red.) M.K. Szpakowski, 
Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., Zamość 2013, s. 179.

22 J. Kordziński, Nauczyciel, trener, coach, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013, s. 14.
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a inni zaczynają od teorii bądź dyskusji. Według Kolba23, proces uczenia możemy 
opisać w czterech kolejno postępujących po sobie krokach: doświadczenie, reflek-
sja, teoria, pragmatyzm. Jest to cykl czynności, które następują kolejno po 
sobie. Możemy zacząć ten cykl od dowolnego etapu, jednak w praktyce zazwy-
czaj – jest to doświadczenie (praktyka) lub teoria (wykład). Ważnym elementem  
w tym działaniu jest zawsze osoba trenera, zadaje on bowiem pytania i mobi-
lizuje do wyciągania wniosków oraz pomaga odnieść je uczestnikom szkolenia 
do ich życia codziennego. Zdobytą podczas zajęć wiedzę może on też uzupełnić 
i rozszerzyć o własne przykłady, jak też przeprowadzić podsumowanie zajęć, 
tak aby zainspirować uczestników zajęć i zmotywować ich do dalszych działań.

Pozostając wciąż w powyższej tematyce, warto tu zwrócić uwagę na ważne 
pojęcie, jakim jest coaching oraz na osobę tzw. „coacha”. Coaching jest procesem 
interaktywnym, odróżnia się on od jednorazowo podjętych działań. Osoby, 
na które skierowany jest wyżej wspomniany proces działania, pod tzw. „okiem” 
coacha doskonalą oraz rozwijają swoje umiejętności, które zdobyli na szkole-
niu. „Proces ten opiera się na współpracy i połączeniu następujących elemen-
tów: pomocy technicznej, indywidualnie udzielanego wsparcia oraz konkret-
nego wyzwania”24. Elementem spójnym między tymi trzema elementami jest 
więź emocjonalna pomiędzy coachem a jego podopiecznym. Więź ta jest tak 
ważna, „(…) ponieważ coaching jest doświadczeniem wykorzystującym komu-
nikację bezpośrednią, taka więź musi zostać wytworzona, i musi też mieć cha-
rakter pozytywny, jeżeli trening ma być udany”25.

23 „Organizacja szkoleń (…) w chwili obecnej w większości przypadków opiera się w głównej mierze 
na cyklu uczenia się doświadczalnego Davida Kolba. Kolb, korzystając z osiągnięć naukowych Jeana 
Piageta, Kurta Lewina i własnych zbudował teorię, która zakłada, że uczenie się jest swego rodzaju 
cyklem, w którym kluczową rolę odgrywają doświadczenia oraz celowa refleksja, która powinna mu 
towarzyszyć”.  Ibid.

24 A. Żółcińska, Coaching i mentoring. Jak rozwinąć największe talenty i osiągnąć lepsze wyniki, 
Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2006, s. 18-19.

25 Ibid. 
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4. Zawód – Trener biznesu

Trener26, a zwłaszcza ten, który jest podmiotem powyższych rozważań, 
czyli tzw. Trener biznesu27, to zawód stosunkowo młody w Polsce, jednak cie-
szący się coraz większym zainteresowaniem, a nawet już pewnym prestiżem. 
Na atrakcyjność tej profesji, wpłynął z pewnością rozwój przedsiębiorczości28 
i rynku usług szkoleniowych oraz możliwość pozyskania dotacji na rozpoczę-
cie działalności gospodarczej z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 

Pomimo dużego zainteresowania działalnością trenerską, wykonywa-
nie tego zawodu w Polsce nie zostało jeszcze uregulowane przepisami praw-
nymi, nie uwzględnia go także Klasyfikacja Zawodów i Specjalności29. Ta ostat-
nia uwaga z pewnością wkrótce straci swą aktualność, bowiem przeszkolonych  
i odpowiednio przygotowanych ludzi do wykonywania tego zawodu jest coraz 
więcej, a ich funkcje społeczne są wręcz nie do przecenienia z punktu widze-
nia strategii gospodarczej kraju. Mamy tu na myśli więc zarówno ich znacze-
nie w skali makro, jak i mikro. Zatem, mówimy tu o znaczeniu zarówno dla 
tej dużej gospodarki (gospodarki kraju), jak i dla biznesu oraz dla tych pod-
stawowych sfer naszego codziennego życia. Myślimy tu więc o tych wszyst-
kich tzw. „zwykłych” ludziach – przeszkolonych na różnego rodzaju kursach  
26 „Trener – osoba prowadząca szkolenie. Jego zadaniem jest nie tyle przekazanie wiedzy, ile trenowanie 

odpowiednich zachowań i umiejętności słuchaczy. Podczas zajęć często odgrywane są scenki 
wskazujące, jak w praktyce należy zachować się w określonych sytuacjach, na przykład podczas 
przemówień publicznych, rozmów handlowych czy w relacjach z pracownikami”. Zob.  J. Gontarz-
Smartnik, (red.), (2009), op. cit., s. 35.

27 „Trener biznesu może świadczyć swoje usługi indywidualnie w ramach własnej działalności 
gospodarczej, bądź pracować w firmie szkoleniowej. Ta pierwsza forma działalności jest polecana, 
kiedy już trener zdobędzie dostateczne doświadczenie, renomę i stałych klientów. Współpraca 
z firmami szkoleniowymi może opierać się w oparciu o tradycyjną umowę o prace lub umowy 
cywilno – prawne. Dobrym źródłem informacji o nowych zleceniach są portale internetowe i strony 
firm szkoleniowych, gdzie z dnia na dzień pojawiają się nowe, interesujące propozycje dla trenerów 
biznesu specjalizujących się, przede wszystkim w szkoleniach miękkich”. Zob. Informacja o zawodzie 
Trener biznesu, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, grudzień 2012 r., 
s. 9.

28 Prawdopodobnie po raz pierwszy – jak już wspomniano wcześniej – w literaturze przedmiotu pojęcia 
„przedsiębiorca” użył R. Cantillon, który to zauważył, iż istniejące pomiędzy rynkami różnice cen, 
stwarzają okazję, aby (jak to się do dziś mówi) „kupić tanio i sprzedać drogo”. Zjawisko to uznał 
więc za szansę dla tych, którzy zidentyfikują i wykorzystają te różnice – nazwał ich wówczas 
przedsiębiorcami. Pomimo, że spostrzeżenie to nie było na ówczesne czasy niczym nowym (kupcy 
zachowywali się tak przecież od setek lat) – to R. Cantillon jako pierwszy dostrzegł i opisał fakt, 
że kupcy hurtowi i detaliczni kupują towary po cenie „pewnej”, by następnie sprze dać je po cenie 
„niepewnej”. Por. Barreto, 1989, s. 34.

29 Por.  Informacja o zawodzie Trener biznesu, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 
w Tarnowie, grudzień 2012 r., wstęp.
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i szkoleniach oraz ich codziennej pracy, a nawet prywatnym (jednak już nieco 
innym niż wcześniej) życiu. 

5. Trener biznesu – predyspozycje, role i funkcje społeczne

W jaki sposób możemy zacząć naszą karierę w zawodzie trenera biznesu? 
Tak samo jak przy wyborze każdego innego zawodu, musimy na początku 
naszej drogi  przemyśleć, czy dysponujemy odpowiednimi dla tego zawodu 
predyspozycjami. Jeżeli chodzi o kwalifikacje, które są nie mniej ważne w tym 
zawodzie – (te akurat możemy nabyć) to umiejętności, takie jak przemawia-
nie i radzenie sobie w trudnych sytuacjach, choć już trudniej, jednak możemy 
w sobie wyćwiczyć. Jednakże nie możemy tego samego poczynić już z osobo-
wością trenera oraz cechami jego charakteru. Jeżeli osoba nie jest sumienna, 
rzetelna i nie charakteryzuje się dużą samodyscypliną, to nie ma możliwości 
nauczenia się więcej ponad to, co zdziałała sama natura. Tender musi bowiem 
być osobą komunikatywną, kreatywną, zorganizowaną.  Musi podchodzić do 
swojej pracy z pasją oraz posiadać chęć nieustannego dokształcania się. Rea-
sumując, nie każdy posiada więc odpowiednie predyspozycje, aby pracować  
w zawodzie trenera, a zwłaszcza trenera biznesu.

Jak wiadomo, w powyższym kontekście odpowiedzialna i ciężka skąd-
inąd „(…) praca trenera, dokonuje się w obszarze procesów interpersonalnych 
– relacji międzyludzkich, jak również procesów intrapersonalnych – mental-
nych, emocjonalnych i duchowych. Nawet jeżeli dobrze określimy cele beha-
wioralne i mentalne, czyli zmiany w zachowaniu i myśleniu, dla danego szko-
lenia, ono i tak bezustannie odbywa się w ramach relacji międzyludzkich  
i przez to może wpływać na wszystkie aspekty osoby uczestnika, również te sub-
telne, głębsze, niedostrzegalne na poziomie zachowania. Potrzebna jest więc 
uważność na wpływ, w jaki w sposób zamierzony oraz niezamierzony („z tła”) 
trener oddziałuje na całą osobę uczestnika szkolenia. Dlatego tak ważne jest, 
aby nie ranić, nie manipulować, nie osłabiać poczucia własnej wartości uczest-
ników, nie zostawiać ich w poczuciu niewiedzy lub niekompetencji, w poczu-
ciu braku zrozumienia lub akceptacji i nie modelować <<złych>> moralnie 
postaw”30. Tylko wówczas jako trenerzy osiągniemy zamierzony cel zarówno ten 

30 J. Pocica, Etyczny wymiar pracy trenera, [w:] Vademecum trenera, (red.) A. Kuźniak, Stowarzyszenie 
konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, Kraków 2010, s. 27.
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podstawowy – jaki jest wpisany w program danego szkolenia, jak i ten ogólno-
społeczny – wynikający z ogólnych założeń co do przedsiębiorczości, wpisują-
cej się w priorytety gospodarcze31 naszego kraju.

Niebagatelne znaczenie w realizacji powyższych priorytetów ma edukacja 
dorosłych i poradnictwo zawodowe32, stanowiące odpowiedź na pytania co do 
uzdrowienia gospodarki, której podstawową bolączką są współczesne wyzwa-
nia rynku pracy.   

Zatem tym „głównym celem pracy trenerów biznesu, których aktywność 
i kompetencje oddziałują poniekąd także na ogólny stan przedsiębiorczości  
i aktywności zawodowej społeczeństwa, jest kształtowanie i rozwijanie kompe-
tencji miękkich. Do jego podstawowych zadań należy prowadzenie szkoleń, m.in.  
z zakresu: asertywności, zasad komunikacji interpersonalnej, negocjacji, umie-
jętności menedżerskich, zarządzania zmianą oraz organizacji czasu, neurolin-
gwistycznego programowania umiejętności przywódczych, jak również radze-
nia sobie ze stresem. Trenerzy biznesu realizują także specjalistyczne szkolenia 
adresowane do określonej grupy klientów jak np. techniki skutecznej sprze-
daży dla handlowców”33. Tak szeroki zakres szkoleń, które realizują trenerzy 
biznesu siłą rzeczy powoduje, że „(…) praca trenera biznesu nie jest zajęciem 
stabilnym i regularnym, trwającym w ściśle określonych godzinach. Domi-
nują tutaj elastyczne godziny pracy oraz częste wyjazdy nawet kilkudniowe, 
jeżeli szkolenie realizowane jest w siedzibie zleceniodawcy. Trener pracuje 
także w razie potrzeby w weekendy. Prowadząc szkolenie, musi on je również 
wcześniej przygotować, a następnie ocenić. Dochodzą więc do tego dodatkowe 
godziny pracy w domu. W trakcie szkolenia trener biznesu może być rów-
nież narażony  na konfrontacje ze znudzonymi i agresywnymi uczestnikami 

31 Należy w tym miejscu nadmienić, że „(…) analizując podejście do przedsiębiorczości i przedsiębiorców 
w ujęciu historycznym, można zauważyć wyraźną ewolucję poglądów wobec sektora małych 
przedsiębiorstw, tradycyjnie kojarzonego z przedsiębiorczością. J. Schumpeter w swej przełomowej 
rozprawie Teoria rozwoju gospodarczego, opublikowanej po raz pierwszy w 1911 roku, wskazywał na 
kluczową rolę przedsiębiorcy w procesie rozwoju gospodarczego”. Zob. J. Cieślik, Przedsiębiorczość 
dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydanie drugie zaktualizowane, Wydawnictwa 
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 17.

32 „Powiązanie problemów edukacji dorosłych i poradnictwa zawodowego jest niezwykle uzasadnione, 
chociaż edukacja dorosłych nie jest przecież tylko edukacja zawodową, a poradnictwo zawodowe 
obejmuje różne grupy osób, niekoniecznie dorosłych”. Zob. A. Stopińska-Pająk, Edukacja dorosłych 
i poradnictwo zawodowe wobec wyzwań rynku pracy, [w:] Edukacja dorosłych doradca zawodowy, 
rynek pracy, (red.) A. Stopińska-Pajak, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 2006, s. 9.

33 Informacja o zawodzie Trener biznesu, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej  
w Tarnowie, grudzień 2012 r., s. 3.
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szkolenia. Ze względu na częsty kontakt z ludźmi, rangę zawodu oraz stworze-
nie zaufania do swojej osoby, trener biznesu powinien dbać o swój wizerunek 
zewnętrzny – wygląd, ubiór oraz sposób zachowania”34. Zawód ten można więc  
(i należy) traktować jako wyjątkowy, który wiąże się z dużym zaufaniem spo-
łecznym, którego to trener absolutnie nie może zawieść. Cóż jednak, gdyby tak 
się stało? Z całą pewnością wpłynie to negatywnie na jego rynkową pozycję 
oraz ilość kolejnych zleceń. Firmy bowiem, które korzystają z usług instytucji 
szkoleniowych lub indywidualnie działających trenerów biznesu (tzw. „wolnych 
strzelców”), zwykle przed zleceniem szkolenia  dokładnie sprawdzają nie tylko 
ofertę szkoleniową – z jej programami, ale też rekomendacje kadry trenerskiej.  

Oczywiście, że wraz z rosnącym zapotrzebowaniem, także „(…) oferta szko-
leniowa dla firm dynamicznie się poszerza. Co za tym idzie, zwiększa się popyt 
na doskonale przygotowanych trenerów, którzy potrafią przekazywać swoją 
wiedzę i umiejętności nie tylko pracownikom, ale też trenerom wewnętrznym 
małych i średnich firm”35. Trenerzy, szkoląc bowiem pracowników danej orga-
nizacji, poniekąd szkolą też potencjalnych nowych trenerów, którzy pozyskaną 
od nich wiedzę będą już samodzielnie przekazywać innym ludziom. Zachodzi 
tu niebezpieczeństwo szkolenia przyszłej konkurencji danego trenera – z czego 
oczywiście przewidujący trenerzy doskonale zdają sobie sprawę. Między innymi 
z tego też powodu, nie ujawniają oni swego całego warsztatu oraz doświad-
czenia na jednym szkoleniu lub dla tych samych uczestników. Niemniej jed-
nak, nie jest to tak prosta, jakby się wydawało, droga do tego zawodu. Należy 
pamiętać bowiem, że (na szczęście dla trenerów) „(…) nie każda osoba ma pre-
dyspozycje do bycia trenerem biznesu. To praca, która angażuje emocjonalnie 
i polega na ciągłym kontakcie z ludźmi. Od relacji z uczestnikami szkoleń nie-
jednokrotnie zależy reputacja trenera i jego dalsza kariera. W trakcie szkolenia 
trener powinien umieć wzbudzić w uczestnikach: zainteresowanie, ciekawość 
oraz zmotywować ich do działania w danym zakresie. Wymaga to określonych 
umiejętności, a przede wszystkim: komunikatywności rozumianej jako zdol-
ność do nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych, umiejęt-
ności aktywnego słuchania oraz przekazywania wiedzy. Trener powinien być 
osobą ciekawą ludzi, otwartą, empatyczną, gotową do pracy nad sobą, ponie-
waż on sam jest podstawowym narzędziem swojej pracy. Niezbędna jest w tym 

34 Ibid., s. 4.
35 J. Gontarz-Smartnik, (2009), op. cit., s. 6.
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zawodzie odporność na sytuacje stresowe, inteligencja, kreatywność i elastycz-
ność w działaniu, jak również gotowość do improwizacji i twórczego przysto-
sowania się do często zmieniających się warunków”36.

Osoba mająca ambicje zostać dobrym trenerem, powinna więc mieć też 
coś z psychologa. Wiedza i umiejętności z tej dziedziny przysłużą się bowiem 
usprawnieniu komunikacji między trenerem a poszczególnymi uczestnikami 
szkolenia. Natomiast treningi z zakresu asertywności, negocjacji biznesowych 
czy też przywództwa, trudno sobie wyobrazić bez osobistego zaangażowania  
i pewnego doświadczenia prowadzącego i wiedzy (także z psychologii). To właś-
nie poprzez osobiste doświadczenie, możemy dużo zyskać w oczach klientów, 
jesteśmy wówczas dla nich bardziej wiarygodni. Teoretyczna (można powie-
dzieć nawet tzw. „książkowa”) wiedza z  marketingu czy zarządzania zasobami 
ludzkimi37 nie jest w stanie zastąpić doświadczenia, jakie to zdobywamy pod-
czas indywidualnych praktyk. Dlatego więc te osobiste przykłady, wyniesione 
z życia i prywatnego doświadczenia zawodowego są cennym dorobkiem tre-
nera, z którego mogą korzystać uczestnicy szkoleń, czerpiąc zeń to co jest naj-
ważniejsze. Najważniejszą jest wiedza, którą trener nabył i empirycznie zwery-
fikował, a później implementował do działalności biznesowej. 

6. Kompetencje dobrego trenera

Pierwszym i podstawowym zadaniem trenera jest pomoc ludziom w nauce 
oraz wykorzystaniu jej w praktyce, czyli własnych działaniach. Jak wiadomo, 
do celów dochodzimy małymi krokami. Osiągnięcie pożądanego efektu jest 
bowiem procesem długofalowym, dlatego też, tak jak każdy, tak i trener prze-
chodzi przez poszczególne etapy „drabiny kompetencji”, do których należą:

– nieświadomość niekompetencji – bardzo często działania, które wyko-
nujemy przynoszą odwrotne skutki do zamierzonych, przyczyną może być fakt, 
iż nie jesteśmy świadomi tego, że brakuje nam kompetencji w tym co robimy;

– świadomość niekompetencji – kolejnym szczeblem na drabinie jest 
36 Informacja o zawodzie Trener biznesu, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej  

w Tarnowie, grudzień 2012 r., s. 4-5.
37 Bowiem „(…) zasoby ludzkie są tym  specyficznym, wyraźnie wyodrębnionym przedmiotem 

zarządzania – zarządzania zasobami ludzkimi (human resources management – HRM)”  
M.K. Szpakowski, M. Szpakowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji edukacyjnej i pracy 
pedagoga, [w:] Pedagogiczne aspekty zarządzania organizacją. Tom I, (red.) M.K. Szpakowski,  
E. Dąbek, Wydawnictwo Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., Zamość 2014, s. 18.
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dojście do świadomości własnej niekompetencji, może się ona dokonać poprzez 
ocenę własnej pracy, jej efektów lub sugestię innych osób dotyczącą naszych 
umiejętności; 

– świadomość kompetencji – podejmując działania, w celu podniesienia 
swoich kwalifikacji jesteśmy świadomi tego, iż przełożą się one na efektywność 
naszej pracy;

– nieświadomość kompetencji – jest ostatnim poziomem na drabinie kom-
petencji, który osiągamy dzięki naszej pracy i praktyce, nabyte przez nas umie-
jętności są dla nas tak naturalne, że wykonując je, przestajemy o nich myśleć38.  

 Prowadząc więc zajęcia, trener, chcąc zaspokoić potrzeby uczestników 
szkolenia powinien być „(…) typem tak zwanego sprzedawcy, który potrafi 
pobudzić słuchacza do działania, zainteresować go określoną ideą, umieć odpo-
wiedzieć na pytanie, dlaczego potrzebne jest to szkolenie. Po drugie, powinien 
posiadać cechy wykładowcy, skupionego na precyzyjnym podawaniu informa-
cji i zainteresowanego przekazem jednokierunkowym. Po trzecie, musi mieć 
w sobie także coacha – zaangażowanego w interaktywny proces uczenia. Jest 
jeszcze czwarty typ, zwany enterteinerem, czyli showmanem. Ta umiejętność 
przydaje się do stymulowania słuchaczy w momentach, gdy poziom ich sku-
pienia zaczyna opadać”39.

 Moment ten jest niezmiernie ważny, a trener, który nie dostrzeże tego 
stanu wśród swoich słuchaczy, z pewnością wkrótce przekona się, jak wielki 
błąd popełnił. Nieumiejętność zainteresowania słuchaczy przekazywanymi treś-
ciami, może w przyszłości przełożyć się na niskie oceny trenera, wystawione 
przez uczestników. Z pewnością, uwagi oceniające trenera, będą dotyczyły jego 
przygotowania oraz umiejętności kreowania przyjaznej atmosfery na szkoleniu, 
wzajemnej sympatii oraz komunikatywności. Zatem „(…) jeśli chce się stworzyć 
przyjazną i swobodną atmosferę na treningu, dobrze jest pracować w swobod-
nych ubiorach, bez garniturów oraz krawatów, które jak niektórzy mawiają, 
odcinają dopływ tlenu do mózgu. Warto też używać anegdot oraz dowcipów, 
traktując je jako narzędzia dydaktyczne. Nie tylko budują one atmosferę swo-
body i otwartości, ale też ułatwiają zapamiętywanie omawianych sytuacji. O ile 

38 Zob. L. Rae, Techniki doskonalenia umiejętności trenerskich, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2006,  
s. 26-27.

39 J. Gontarz-Smartnik, (red.), (2009), s. 24.
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oczywiście są związane z omawianym tematem”40. Nie można jednak pozwo-
lić sobie na jakąkolwiek przesadę w tym zakresie, która to przekroczy tę sub-
telną granicę – taktu i dobrego wychowania. Nie mówiąc już o czysto ludzkiej 
skromności i pokorze, bez których trudno zjednać sobie sympatię nie tylko 
wśród uczestników szkolenia, ale także w życiu codziennym.

Dlatego też, mając na uwadze powyższe wskazówki, realizując swój cel, 
którym jest nie tylko zadowolenie, ale też efektywność prowadzonego szkole-
nia, należy pamiętać, że „(…) w realistycznym treningu biznesowym, warto 
kroczyć najprostszą i najbardziej efektywną drogą do celu edukacyjnego. Naj-
prostszą, czyli taką, dzięki której można najszybciej znaleźć konkretne rozwią-
zanie zasygnalizowanej przez grupę lub uczestnika sytuacji. Bo od strony war-
sztatu trenerskiego taka metodologia pracy jest jedną z najbardziej wymaga-
jących pod względem technicznym i psychologicznym. Wymaga ona, oprócz 
wielu różnorodnych umiejętności, ograniczenia przez trenera swoich gwiazdor-
skich zapędów. Uprawianie takiego gwiazdorstwa w czasie prowadzonego przez 
siebie treningu często sprawia, że elokwentny i błyskotliwy trener może zdomi-
nować i onieśmielić grupę oraz spowodować, że uczestnicy będą się krępować 
występowania przed <<mistrzem>> z obawy przed kompromitacją. W real-
nym treningu biznesowym trener <<gra na grupę>>. To uczestnicy mają 
być w centrum zainteresowania”41. Uda się to tylko wtedy, gdy trener będzie 
posiadał swego rodzaju autorytet wśród słuchaczy. Jest to ważne, bowiem „(…) 
zarówno w pracy trenera, jak i coacha42 trzeba umieć zbudować swój autorytet 
i zaufanie podopiecznych, a także potrafić zmotywować każdego, niezależnie 
od pozycji, jaką zajmuje w firmie, jak bardzo narzeka czy nie wierzy w możli-
wość zwiększenia własnej efektywności”43. Można więc powiedzieć, że trener 
(podobnie zresztą jak i coach) powinien posiadać podstawową wiedzę nie tylko 
z pedagogiki, ale także zarządzania i psychologii. Oczywiście, że im bardziej 
bogata jest to wiedza, tym skuteczniej można zaangażować słuchaczy, a nawet 
nimi manipulować. Dotykamy w tym miejscu ważnego i delikatnego obszaru, 
jakim jest etyka w biznesie. W tym miejscu, należy zdecydowanie podkreślić, że 
40 J. Holwek, Prowadzenie warsztatów szkoleniowych. Podręcznik trenera biznesu, Wydawnictwo 

Helion, Gliwice 2012, s. 53.
41 Ibid.
42 „Coach – często błędnie utożsamiany jest z trenerem. Coach pomaga podopiecznemu odkrywać w sobie 

wiedzę i możliwości, pobudza <<coachowaną>> osobę do poszukiwania własnych rozwiązań”. Zob. 
J. Gontarz-Smartnik, (red.), (2009), op. cit., s. 35.

43 Ibid., s. 25.
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wszelkiego rodzaju „(…) manipulowanie informacją, emocjami, sytuacją skie-
rowane na osiągnięcie celów trenera kosztem celów uczestników; rywalizacja 
z uczestnikami, wykazywanie im swojej wyższości, pozostawianie ich w poczuciu 
mniejszej wartości; niedotrzymywanie i pozostawienie bez komentarza obietnic 
złożonych przed lub w trakcie szkolenia; zmienianie programu szkolenia zaak-
ceptowanego przez klienta w trakcie jego trwania bez uzgodnienia z uczestni-
kami/klientem i bez merytorycznego uzasadnienia”44 kłóci się z ogólnie przy-
jętym wzorcem etycznych zachowań wykładowcy, nauczyciela czy coacha i tre-
nera biznesu. Etyka w pracy pedagoga jest tym kluczowym elementem jego 
zawodowej misji. 

7. Samodoskonalenie w zawodzie trenera biznesu  
– znaczenie i wskazówki

Udzielając wskazówek kandydatom lub dopiero początkującym trene-
rom biznesu, należy podkreślić, że „w realistycznym treningu trener jest dla 
grupy partnerem, który wspólnie z nią pracuje nad rozwiązywaniem proble-
mów, poszukiwaniem nowych sposobów działania; nie warto oceniać uczest-
ników podczas treningu i łączyć procesu edukacji z procesem oceny;  warto 
budować komfortową i swobodną atmosferę na treningu, w której łatwiej jest 
uczestnikom złapać dystans do rzeczywistości, uruchomią  wyobraźnię, wyzwolą 
potencjał intelektualny; główną rolą trenera, w realistycznym treningu, jest 
przeprowadzenie grupy przez edukacyjne doświadczenie”45. Doświadczenia 
te powinny zostać wzmocnione poprzez nieustanne samodoskonalenie trenera, 
którego praktyczny początek stanowi pierwsze spotkanie ze swoim potencjal-
nym klientem. Przygotowując się do tego spotkania, trener powinien m.in. 
„(…) uwzględnić kilka rad:

1. Sprawdź, jaki masz styl komunikacji i zastanów się, który element może 
stanowić przeszkodę w skutecznym komunikowaniu się z rozmówcą reprezen-
tującym inny (odmienny) styl.

2. W trakcie rozmowy diagnozuj styl komunikacji preferowany przez 
klienta i dostosuj się do niego.

3. Odpowiedz sobie na pytanie, w czym jesteś specjalistą, abyś mógł 

44 J. Pocica, (2010), op. cit., s. 38.
45 J. Holwek, (2012), op. cit., s. 57.
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w łatwy sposób uzasadnić rozmówcy swoją rolę i prawo do zadawania pytań.
4. Zaopatrz się w podpisaną przez kierownictwo organizacji klauzulę 

poufności, aby mogła Cię wspierać w trudnych chwilach budowania atmosfery 
wzajemnego zaufania.

5. Poproś przełożonego pracownika o wyznaczenie terminu spotkania. 
Za jednym razem załatwisz sprawę komunikacji do kierownictwa (o zabraniu 
pracownika na rozmowę, o oderwaniu go od jego codziennych obowiązków) 
i sprawdzisz komunikację pomiędzy nimi.

6. Idź na spotkanie z drugim trenerem – konsultantem. Będzie on Two-
imi uszami i pisarzem. Jednocześnie zapewnisz sobie kontrolę nad zakresem 
poruszanych tematów – kolega dopilnuje, abyś nie zapomniał o jakimś waż-
nym zagadnieniu.

7. Zadawaj pojedyncze pytania. Zacznij od ogólnych, a potem przejdź do 
szczegółowych. Nie zapomnij o powitaniu rozmówcy i „wstępie” – zbudowaniu 
klimatu rozmowy.

8. Słuchaj i nie pouczaj. Mów tak, aby podtrzymać rozmowę i daj szansę 
klientowi powiedzieć to, o co go prosiłeś, zadając pytanie.

9. Parafrazuj, parafrazuj, parafrazuj. Klient musi mieć pewność, że go 
dobrze zrozumiałeś.

10. Nie przesłuchuj, a rozmawiaj. W trakcie całej rozmowy należy dbać 
o jej klimat. Nie tylko na początku.

11. Nie zdzieraj z rozmówcy ostatniej koszuli. Daj mu szansę wyjść z twa-
rzą. Nawet w sprawach trudnych dla klienta staraj się nie naciskać, a pokazuj 
pozytyw tego, że będziesz mógł skorzystać z przekazywanej Ci poufnej wiedzy.

12. Proś o to, co uznajesz za konieczne, a nie o wszystko, o czym pomy-
ślisz. Jedną z najważniejszych umiejętności jest umiejętność samoogranicze-
nia. Wbrew pozorom, nadmiar informacji szkodzi. Jest zbyteczny, bo zabiera 
zbyt dużo czasu.

13. Stosuj techniki skutecznego wywierania wpływu, ale czyń to w taki 
sposób, aby nikt nie miał poczucia, że jest manipulowany. Taki zarzut spowo-
duje zbudowanie muru niechęci, zamiast mostu do porozumienia.

14. Pamiętaj o uprzejmym zakończeniu i podziękowaniu za poświęcony 
czas”46. 
46 J. Brudecki i in., Rozmowa jako kluczowe narzędzie trenera-konsultanta w procesie identyfikacji 

i analizy potrzeb, [w:] Vademecum trenera, (red.) A. Kuźniak, Stowarzyszenie konsultantów 
i Trenerów Zarządzania MATRIK, Kraków 2010, s. 82-83.
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Ważnym jest także posiadanie pewnych „(…) umiejętności szkoleniowych 
m.in.:

• budowanie dobrego kontaktu,
• kontraktowanie zajęć,
• narzędzia komunikacyjne,
• wpływ dynamiki grupy na efekty uczenia się,
• posługiwanie się informacją zwrotną,
• styl komunikowania się z innymi i jego wpływ na efekty edukacyjne,
• elementy psychologii uczenia się dorosłych,
• wybór projektów szkoleniowych do opracowania,
• zakontraktowanie treningu zadaniowego – w tym pracy seminaryjnej 

nad wiedzą merytoryczną,
• potrzebną do przygotowania szkoleń”47.
Jeszcze – niezwykle „(…) istotne dla procesu samodoskonalenia jest podej-

ście szkoleniowców do ewaluacji48 prowadzonych przez siebie kursów. Ocena 
szkolenia powinna być tak samo ważna dla trenera, jak dla przedsiębiorcy. 
Celem oceny efektywności treningu jest sprawdzenie, czy pogram spełnił zało-
żone cele, jakie są mocne i słabe strony szkolenia, którzy uczestnicy najmniej 
lub najwięcej skorzystali z programu. Ewaluacja pozwala stwierdzić, czy pro-
gram był właściwie dobrany do celów i grupy. Trenerowi pozwala natomiast 
spojrzeć na siebie krytycznym okiem i dostarcza podpowiedzi, jakie elementy 
szkolenia należy udoskonalić”49.

8. Przedsiębiorczość a kariera w zawodzie trenera biznesu

Patrząc na historię polskiej przedsiębiorczości warto jeszcze zwrócić uwagę 
na fakt „(…) że do połowy lat osiemdziesiątych można było osiągnąć wielkie suk-
cesy w zarządzaniu, nie wymawiając nawet słów <<uczyć się>> (…). Dziś coraz 
większa grupa ludzi działających w sektorze publicznym i prywatnym uważa 
koncepcję organizacji uczącej się za doskonały wzorzec struktury i zachowań 
47 Program kursu trenerskiego „Trener Biznesu – Biznes Trenera”.  Projekt „Trener na wolnym 

rynku – inspiracje, trendy, wsparcie”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

48 „Ewaluacja – ocena całkowitej wartości programu, systemu lub szkolenia pod względem osiągnięcia 
założonych celów i korzyści dla uczestników, a także celów strategicznych i korzyści dla 
przedsiębiorstwa”. Zob. J. Gontarz-Smartnik, (red.), (2009), op. cit., s. 35.

49 Ibid., s. 25.
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organizacji w XXI wieku”50. Ten trend stanowi też szansę rozwoju naszego 
zawodu – trenerów biznesu. Co prawda, w opinii autorów, tzw. przedsiębiorczości 
w pełni nie można się nauczyć. Musi ona być w samym człowieku, trener powi-
nien jednak potrafić ją wydobyć, wzmocnić i we właściwy sposób nakierować. 
Później wystarczy tylko ciężka praca, edukacja i odrobina szczęścia, a sukces 
biznesowy jest niemal pewny (chciałoby się zażartować). 

Nauka jednak dowodzi, że „(…) mimo postępu badań, od lat trwają spory 
dotyczące źródeł przedsiębiorczości u jednostek. Tradycyjnie, do lat siedem-
dziesiątych dominował pogląd, że jest to cecha wrodzona, dziedziczny talent 
drzemiący w danej rodzinie. W toku wieloletnich badań, na znaczeniu zyskał 
pogląd o edukacyjno-środowiskowym pochodzeniu zdolności do projektowania 
i rozwijania biznesu. Według propagatorów tego podejścia, przedsiębiorczość 
można w człowieku wykształcić w wyniku odpowiedniego treningu i nauki”51.

Jak zatem można wejść do tego zawodu, tj. zawodu „Trenera biznesu”? 
Osobiste doświadczenia autorów dowodzą, że trzeba albo posiadać dobre kon-
takty z klientami52 (którymi podzieli się z nami np. doświadczony szkolenio-
wiec, będący naszym mentorem53, najlepiej który to też zgodzi się, abyśmy prak-
tykowali u jego boku), albo zaczynać od zera – założyć własną instytucję szko-
leniową lub ewentualnie zatrudnić się w jakiejś firmie szkoleniowej – wyjaśnia 
Andrzej Szastok z Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu (PTTB). „Gdy jed-
nak zdecydujemy się na własną działalność, trudno nam będzie zdobyć klien-
tów, bo zanim otrzymamy zlecenie na prowadzenie szkolenia, pojawią się pyta-
nia o doświadczenie i referencje”54. 

Rozpoczynając zatem budowanie swojej kariery w branży szkolenio-
wej, należy mieć na uwadze (na co zwraca uwagę Zdzisław Wołk), że kariera 
50 S. Jarmuż, T. Witkowski, Podręcznik trenera. Praktyka prowadzenia szkoleń, Biblioteka Moderatora, 

Wrocław 2004, s. 19
51 K.B. Matusiak, M. Mażewska, Pierwsza praca – Pierwszy biznes. Vademecum przedsiębiorczości, 

Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005, s. 9.
52 „Mówiąc o kontaktach z klientem, musimy patrzeć na nie jako na proces skupiający się na identyfikacji 

i analizie potrzeb szkoleniowych czy realizacji projektu szkoleniowego oraz związany z całokształtem 
działań marketingowych”. Zob. M. Kulig i in., Kontakt z klientem – wstęp do tematu, [w:] Vademecum 
trenera, (red.) A. Kuźniak, Stowarzyszenie konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, Kraków 
2010, s. 52.

53 „Mentor – inaczej zwany jest opiekunem. Pomaga innym w rozwoju osobistym poprzez naukę. Jest 
poważanym nauczycielem, wzorem i doradcą, często nie tylko w sprawach zawodowych, ale też 
życiowych”. Zob. J. Gontarz-Smartnik, (red.), (2009), op. cit., s. 35.

54 J. Gontarz-Smartnik, (red.), Trener: różne szkoły, ale jeden zawód – dla wybranych, [w:]  Jak się 
wyszkolić by szkolić innych. Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera, Wydanie I, PARP, 
Warszawa 2009, s. 7.
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(podobnie jak rozwój zawodowy), jest kategorią dynamiczną, podlegającą per-
manentnym zmianom. Zauważmy chociażby, że rozwój zawodowy stanowi pewną 
cechę osobową – dotyczy pracującej jednostki, a kariera ma charakter procesu, 
któremu to ta jednostka podlega (w miarę doświadczania pracy zawodowej). 
Rozwojem zawodowym nazwiemy więc nabywanie coraz to nowszych dyspo-
zycji zawodowych, które z kolei umożliwiają rozwiązywanie coraz to bardziej 
złożonych problemów w pracy zawodowej. Kariera natomiast – to zajmowanie 
kolejnych pozycji w strukturze zawodowej55.

Planując56 zatem, a później już budując tę karierę trenera biznesu (często 
równolegle też jako młodego przedsiębiorcy), należy pamiętać, że „(…) roz-
poczęcie działalności gospodarczej pociąga za sobą ryzyko określonych zobo-
wiązań i konsekwencji finansowych. Nie może być zatem działaniem nie prze-
myślanym, bez przygotowania merytorycznego i wiedzy na temat funkcjono-
wania rynku. Decyzja o założeniu firmy jest uzależniona od indywidualnych 
pragnień osiągnięcia sukcesu. Przyszły sukces wymaga bowiem wiedzy doty-
czącej przedmiotu oferty rynkowej (biznesowe know-how), pasji działania oraz 
umiejętności zarządzania biznesem i wiedzy ekonomiczno-prawnej. Jednocześ-
nie minimalizacja ryzyka założycielskiego jest tak w interesie jednostki, jak 
i całego społeczeństwa. Więcej nowych firm, to miejsca pracy, bardziej konku-
rencyjny rynek, większe dochody podatkowe sektora publicznego oraz bogatsza 
oferta produktów i usług, dzięki którym wszystkim żyje się dostatniej”57. Aby 
jednak tak się stało, należy zrobić ten pierwszy krok w świat przedsiębiorczo-
ści i biznesu. Czyniąc go, nie należy jednak nigdy zapominać o etyce. Wspo-
mniano o tym już wcześniej, niemniej warto w tym miejscu przytoczyć jeszcze 
ważną myśl J.M. Bocheńskiego: „(…) takie są wyniki moich rozmyślań o etyce58. 
Odrzucam zarówno etykę obowiązku, jak i etykę natychmiastowej przyjemno-
ści. Myślę, że dobre i moralne może być tylko to, co daje mi ostatecznie stosun-
kowo największe zadowolenie. A to zadowolenie znajdę tylko (w zasadzie), o ile 
moje działanie będzie zgodne z trojakimi potrzebami ludzkiego zwierzęcia: 
55 Z. Wołk, Rozwój zawodowy na tle życia. Życie człowieka jako proces rozwojowy, „Problemy 

Profesjologii”,  2005, Nr 1, s. 41.
56 Należy pamiętać jednak, że „skuteczne planowanie polegające na patrzeniu w przyszłość, 

perspektywicznym kształtowaniu rzeczywistości, jest równie ważne dla przedsiębiorstw będących 
w okresie inkubacji, czy też w fazie dynamicznego rozwoju”. Zob. A. Paździor, (2011), op. cit., wstęp.

57 K.B. Matusiak, M. Mażewska, (2005), op. cit., wstęp.
58 Pojęcia moralności i etyki często stosujemy zamiennie jako tożsame, tymczasem (wg różnych autorów) 

różni je poziom szczegółowości/ogólności. Por. J. Brzeziński i in., Etyka zawodu psychologa, PWN, 
Warszawa 2009.
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osobistymi, rodzinnymi i stadnymi. Wreszcie, idąc za wielowiekowym doświad-
czeniem ludzkości i nauką mędrców, myślę, że mój czyn będzie dobry, o ile da 
mi możność mocnego działania w dostępnej mi dziedzinie i o ile nie będzie 
skażony przesadą”59.

Niech powyższe słowa pozostaną bez komentarza, do indywidualnej inter-
pretacji i przemyślenia wszystkich początkujących trenerów biznesu, którym 
to, życząc samych sukcesów na zawodowej drodze życia, powyższą publikację 
dedykujemy. 

9. Podsumowanie

Powyższe opracowanie, choć w tak syntetycznej formie, podejmuje jed-
nak ważne zagadnienia, które w opinii autorów powinny pozwolić lepiej poznać 
nie tylko samo pojęcie, ale też arkana zawodu – trenera biznesu. Biorąc pod 
uwagę bogate praktyczne doświadczenia, którymi dzielą się autorzy, można 
mieć przekonanie, że udzielane wskazówki pozwolą (zwłaszcza młodym trene-
rom) lepiej odnaleźć się w złożoności tejże problematyki oraz skuteczniej radzić 
sobie z wyzwaniami, których nie mało jest (jak dowodzą autorzy) na edukacyj-
nej drodze trenerów. Wieloletnia praktyka w prowadzeniu specjalistycznych 
kursów i szkoleń, które na zlecenie różnego rodzaju organizacji prowadzili 
autorzy oraz wnikliwa analiza literatury przedmiotu, pozwala na refleksję, 
że zasadnym jest publikacja swych empirycznych doświadczeń oraz wniosków 
i uwag na łamach tejże książki.

Pozostając zatem w nadziei uzupełnienia widocznych braków publika-
cji w tej specjalistycznej dziedzinie, swe rozważania kierujemy zwłaszcza do: 
studentów pedagogiki, doradców zawodowych, nauczycieli przedsiębiorczości, 
trenerów i coachów. 

59 J.M. Bocheński, Etyka, Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów 2009, s. 27.
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10. Summary

Business coach-educator or manager?
– Practitioners’ reflections

This chapter is of social role which was devoted to a relatively new job 
in todays’ job market which is a Business Trainer. 

Starting from the analysis of the issue, by theory and research of litera-
ture until the personal experience of the authors  the complexity of the issues 
is presented. Not by coincidence the authors focused on empirical experience 
especially in the field of enterprise. Here we learn that enterprise is a key in  
a business trainer’s work. Self-improvement and knowledge are very impor-
tant factors too. 

The importance of knowledge and its role in efficiency (evaluation – 
confirmed), conducted trainings  are described in one of the chapters of the 
book. Due to the fact  the authors emphasise (as in the case of competencies) 
the problem of many un-experienced trainers. Unemployment as the basic 
social problem discussed in the book is a major challenge for our country. As 
it turns out specialist – education in which business trainers play an important 
role is a kind of antidote which could  help to solve it.

 Therefore we will find a lot of practical tips and insights in the text 
which the authors want to share with hoping to develop that still new and not 
enough explored field of science.

Keywords: Business coach, pedagogy, training, communication, kno-
wledge, enterprise.
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Rozdział II
Globalny indeks innowacyjności

1. Wstęp

Celem zasadniczym tekstu jest charakterystyka określonych determinan-
tów technologii teleinformatycznych, ocena wpływu MSP na innowacyjność oraz 
prezentacja wybranych rezultatów globalnego indeksu innowacyjności. Przed-
stawiono również syntetycznie wyniki rankingu 20 regionów świata o najwięk-
szym współczynniku PCT.  

2. Determinanty nowej ekonomii – technologia teleinformatyczna

Nowa Ekonomia1 oparta jest głównie na sieci. Okazuje się więc iż aktu-
alnie już coraz więcej osób zgadza się z poglądem, że rozwój i rozprzestrzenia-
nie się technologii teleinformatycznych zmienia w sposób gruntowny teorię 
i praktykę w takich dziedzinach, jak biznes, zarządzanie, ekonomika i marke-
ting oraz znacząco poprawia innowacyjność kreatywnych działań. Takie ter-
miny jak telepraca, portal, marketing wirusowy, globalizacja, efekt sieciowy, 
e-handel, wirtualna korporacja, nowo rozpisane prawo Moora, wchodzą na 
stałe do słownika świata biznesu. Określenia te powstały w celu opisania tego 
nowego środowiska prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej. Ozna-
czają one zjawiska, które już zostały „uchwycone” w aparat pojęciowy. Obecnie 
można wyodrębnić  pewne  elementarne  cechy nowego paradygmatu, w który 
1 www.globalinnovationindex.org.
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wchodzi aktualnie e-gospodarka światowa:
• informatyzacja,
• globalizacja,
• łączność sieciowa wszystkiego i wszystkich,
• suwerenność klientów,
• kluczowa rola wiedzy (forsite KI),
• elektroniczny  obieg dokumentów np. w inteligentnych systemach 

logistycznych. 
Naturalną konsekwencją rozwoju technologii i przechowywania informa-

cji o towarach w formie elektronicznej  jest stworzenie technologii przepływu 
dokumentów za pośrednictwem inteligentnych systemów informatycznych (np. 
propozycja firmy Mulic Technology). Duża różnorodność towarów oraz stale 
powiększająca się rozległość rozwiązań logistycznych „wprowadziła”  system 
znakowania towarów i ich automatycznej identyfikacji (QR kody). Polega on 
na „automatycznym identyfikowaniu obiektów na podstawie odczytanej infor-
macji, dokonywanym w systemie komputerowym przy użyciu wyspecjalizowa-
nych urządzeń elektronicznych (czytników), przy wykorzystaniu bazy danych 
o tych obiektach. Można więc założyć, że technologie teleinformatyczne stano-
wią szkielet i podstawę Nowej Ekonomii. 

Systemy informatyczne stosowane są w biznesie od długiego czasu, dotąd 
służyły one jednak głównie usprawnieniu dotychczasowych praktyk np. wg 
koncepcji TOP-DOWN. Dopiero włączenie ich w zintegrowaną, globalną sieć 
tworzy nową jakość i poprawia goodwill2.

Obecnie przetrwanie, a zwłaszcza rozwój organizacji w coraz większym stopniu 
uzależnione są również od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego personelu. Stra-
tegiczne kompetencje pracowników nabierają więc szczególnego znaczenia jeżeli służą 
osiąganiu celów gospodarczych nakreślonych przez przedsiębiorstwa. Ze względu na 
innowacje i rozwój nowych technologii konieczna jest prawidłowa komunikacja inter-
personalna z uwzględnieniem potencjału każdego pracownika, a nowe technologie i era 
cyfrowa zmuszają do ustawicznego uczenia się (thinkagain). Należy jednak stwierdzić, 
że dynamiczny rozwój nowych innowacyjnych technologii oraz narzędzi np. TBE™, 
RTE, czy technik klasy coaching może przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa, 
2 Więcej na ten temat: M. Smoleń, Goodwill a kapitał intelektualny w dobie Digital, [w]: 

Lewarowa siła personelu MSP (rezultaty międzynarodowych badań), (red.) M. Tkać, M. 
Babiak, K.W. Krupa, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012, s. 11- 40. ISBN 978-83-
7338-744-7. 
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ale może być również poważnym zagrożeniem konkurencyjnym ze strony tych organi-
zacji,  które są w stanie bardziej skutecznie wykorzystać pojawiające się możliwości. 
Model CRW oraz kreatywny kapitał intelektualny zazwyczaj traktujemy jako 
wyjątkowo skuteczne akceleratory nowej ekonomii (efekt rethinking). Opisują 
one nowe środowisko biznesu, w którym informacja i wiedza, dzięki techno-
logiom teleinformatycznym, stają się podstawowym motorem rozwoju ekono-
micznego oraz  zasadniczym kryterium przesądzającym o biznesowym suk-
cesie lub porażce jednostek, firm, regionów i całych gospodarek. Jednocześ-
nie umożliwiają bifurkację w określonej sytuacji biznesowej lub koherentność 
celów. Obecnie w dobie gospodarki opartej na wiedzy, kwalifikowana informa-
cja i stargetowe umiejętności KI tworzą wartość dodaną oraz podnoszą wydaj-
ność i efektywność gospodarowania. Są więc bardzo pożądanym akcelerato-
rem rozwoju i tzw. ucieczki do przodu szczególnie MSP. 

3. MSP i Globalny Indeks Innowacji

3.1. Innowacyjność MSP

W ostatnich latach znacząco wzrósł udział sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw (MSP) w gospodarce narodowej. Zgodnie z licznymi opiniami 
ten sektor traktuje się jako dynamiczny nośnik innowacji. Proces restrukturyza-
cji polskiej gospodarki, przyczynił się do wyzwolenia dużych pokładów przed-
siębiorczości i innowacyjności obywateli naszego kraju (streaming innovation). 
Wprowadzenie zasady wolności gospodarczej oraz uruchomienie na szeroką 
skalę procesów prywatyzacyjnych przedsiębiorstw państwowych w szybkim tem-
pie zaowocowało powstaniem i rozwojem kreatywności sektora małej i średniej 
przedsiębiorczości. Innowacyjność w nich zintensyfikowała np. inicjatywa KIG-
NET (WWW.kignet.pl). Co w konsekwencji spowodowało również m.in. wzrost 
zatrudnienia w tym sektorze. Małe i średnie firmy stanowią około 99, 8% ogól-
nej liczby przedsiębiorstw w Polsce3 i pełnią ważną funkcję w gospodarce, wpły-
wając na takie kwestie, jak wzrost gospodarczy, czy obniżenie poziomu bezrobo-
cia. Ramowe stargetowe programy Unii Europejskiej również preferują działa-
nia na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. W konsekwencji po raz 
pierwszy w ramach całej UE podjęto próby skoordynowania prac, które miały 
3 Dane za stroną internetową: http://www.parp.gov.pl/files/ 74/81/380/9282.pdf . (Dostęp 01.05.2011 r.).
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na celu poprawę sytuacji ekonomicznej najmniejszych firm. W dość szybkim 
czasie rozwiązano wiele istotnych kwestii prawnych, takich jak m.in. przepisy 
regulujące systemy podatkowe, a także opracowano formalne ramy form wspar-
cia sektora MSP (był to „Zintegrowany Program na Rzecz MSP”), w głównej 
mierze w zakresie inwestycji, a także eksportu. Strategiczną ideą tych przedsię-
wzięć jest  podejście inteligentnie i innowacyjnie łączące inicjatywy, które rozwi-
jano na szczeblach wspólnotowych, krajowych oraz regionalnych np. NT Hills4 
oraz I3SME5. Wyniki 6. Wspólnotowego  Przeglądu Innowacji (Sixth  Com-
munity Innovation Survey)6 wskazują jednak na  bardzo  niską jeszcze aktyw-
ność  innowacyjną  polskich  przedsiębiorstw.  O  ile  w  UE27  aktywna  inno-
wacyjnie była w ubiegłych latach ponad połowa (51,6%) ogółu przedsiębiorstw, 
o tyle w Polsce  udział  ten  był  niemal  o  połowę  niższy  (27,9%).  Mniejszą  
innowacyjność  niż  polskie  wykazywały  jedynie przedsiębiorstwa  łotewskie.  
W  zajmujących  czołową pozycję Niemczech, odsetek  przedsiębiorstw aktyw-
nych innowacyjnie sięgał 80%. Na  pozytywne  podkreślenie  zasługuje  jed-
nak  stosunkowo  duża  skłonność  polskich  przedsiębiorstw aktywnych inno-
wacyjnie do nawiązywania współpracy z innymi przedsiębiorstwami lub insty-
tucjami. Współpracę  taką  prowadziło  39,3%  spośród  nich,  w  tym  18,8%  
z  partnerami  z  innych  krajów  unijnych, kandydujących lub należących do 
EFTA, 4,2% z partnerami z USA, a 2% z partnerami z Chin (gdzie dominu-
jące jest obecnie bardzo twórcze Yi Zu)  lub Indii. We wszystkich przypadkach 
był to odsetek wyższy od średniej unijnej (odpowiednio 34,2%,  11,2%, 3,2% 
i 1,8%).  Dane   z ubiegłych  lat wykazują   jednak jeszcze malejące   zaintere-
sowanie wprowadzaniem   innowacji produktowych i procesowych w polskim 
przemyśle i usługach. W przedsiębiorstwach przemysłowych o liczbie pracują-
cych 10 i więcej osób, udział przedsiębiorstw innowacyjnych wynosił jedynie 
18,1% w poprzednich latach i był o 5,1 p.p. niższy niż w latach wcześniejszych.  
W sektorze usług kształtował się on na poziomie 14% i spadł w porównaniu 
z poprzednim okresem o 7,2 p.p7.  

4 Więcej w: http://nthills.pl/.
5 Więcej w: www.i3sme.eu.
6 Sixth Community Innovation Survey, More than half of EU27 enterprises are innovative. Eurostat 

Newsrelease  166/2010, 10.11.2010.  
7 Raport POLSKA 2011.  Gospodarka–Społeczeństwo–Region, s. 45, PDF.

Globalny indeks innowacyjności



47

3.2. Globalny Indeks Innowacji 

Raport globalnego Indeksu Innowacji pojawia się w momencie niepewno-
ści na świecie wynikającej z wzrostu nierówności społecznych i kryzysu gospo-
darczego zagrażającego wielu krajom.  Obecnie istotny jest również kryzys 
ekologiczny grożący wszystkim. Dla wielu środowisk i osób, w tym polityków, 
naukowców i społeczności jest już jasne, że część winy za tą sytuację leży w rodza-
jach preferowanych celów, które narody uznają za najważniejsze. 

Globalny Indeks Innowacji  (GII) analizuje i mierzy dwa zasadnicze zja-
wiska, które dotyczą innowacyjnych wejść, jako czynników sprawczych (insty-
tucjonalne, dotyczące kapitału ludzkiego, badań naukowych, infrastruktury, 
marketingowych i biznesowych doświadczeń) oraz rezultatów innowacyjnych 
w zakresie wiedzy i technologii, a także kreatywności, w tym szczególnie: wie-
dzy niematerialnej i prawnej, kreatywnych wyrobów i usług, innowacyjności 
sieciowej online (rys. 1). 

 

 

 

Globalny Indeks Innowacyjnoœci 

Wspó³czynnik Efektywnoœci Innowacji 

Innowacyjne wejœcia Innowacyjne wyjœcia 

 

Rys. 1. Schemat analizy globalnego indeksu innowacji
Źródło: The Global Innovation Index 2013 p. 6
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Tab. 1. Globalny indeks innowacji8

Źródło: The Global Innovation Index 2013 p. 11

Tabela 1 przedstawia wybrane rezultaty pomiaru GII w 2012 roku. Pierw-
sze miejsce w tej stratyfikacji zajmuje Szwajcaria z rezultatem 66.59 punktów, 
przy efektywności 1 co daje jej 12 miejsce w światowym rankingu efektywności. 
Na liście tej pierwsze cztery miejsca zajmują kraje Europy o wysokim docho-
dzie (wg nomenklatury Banku Światowego – High Income). Polska w GII upla-
sowała się na 49 miejscu i uzyskała 40.12 punktów. W zakresie rankingu efek-
tywności uplasowaliśmy się na 110 miejscu z rezultatem 0.68. Bezpośrednio 
wyżej przed naszym krajem są między innymi: Rumunia, Barbados i Chile.

8 www.globalinnovationindex.org.
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Tab. 2. Absorpcja  innowacji

Źródło: The Global Innovation Index 2013 p. 12

Kazimierz W. Krupa, Pavlo Skotnyy, Wojciech Krupa
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Tab. 3. Eksport innowacji

Źródło: The Global Innovation Index 2013 p. 13

Absorpcja rezultatów innowacji należy do szczególnie ważnych aspektów 
realnej „ucieczki do przodu” globalnych korporacji. Globalny Indeks Innowa-
cji mierzy również ten aspekt (tab. 2). Najwyższy wskaźnik 72.27 punktów uzy-
skał Singapur, kolejno Hong Kong (70.65) i USA  (69.19). Analogiczne miejsca 
zajęły one w stratyfikacji dochodów. Uzyskały one również najwyższe miejsca 
w rankingu swoich regionów. Polska w zestawieniu rezultatów innowacji zna-
lazła się na 39 miejscu z rezultatem 47.84 punktów bezpośrednio przed Czar-
nogórą a po Qatarze. Daje nam to 26 miejsce w stratyfikacji  regionu EUR i 36 
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miejsce w uzyskanym poziomie dochodów. Z zestawienia zaprezentowanego 
w tej tabeli wynika że cztery kraje naszego regionu tj. Litwa, Łotwa, Węgry, 
Słowacja uzyskały minimalnie lepszy  rezultat od Polski w zakresie całkowitej 
absorpcji innowacji.  

Wiele państw świata uzyskuje wyraźnie wysokie dochody z eksportu inno-
wacyjnych rozwiązań (tab. 3). Osiem pierwszych miejsc w rankingu uzyskanych 
efektów eksportu innowacji przedstawionym w GII zajmują kraje europejskie. 
Są to: Szwajcaria, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania, Malta, Luksemburg, 
Islandia i Finlandia. Niemcy są na dziesiątym miejscu z rezultatem 51.88 punk-
tów. Polska w tej stratyfikacji zajmuje 64 miejsce z rezultatem 32.42 punktów 
(daje to dopiero 33 rezultat w Europie) po Jordanii a przed Kolumbią i Mace-
donią. Generalnie można stwierdzić iż kraje HI uzyskują zdecydowanie lepsze  
rezultaty w obszarze eksportu innowacji od pozostałych.

Globalny indeks innowacji wraz z współczynnikiem efektywności wska-
zuje iż kraje High Income oraz Upper-midle income uzyskały w 2012 roku 
rezultaty GII znacznie większe od średniej i oscylujące powyżej 30 i 40 punk-
tów. W tej grupie państw znajduje się również Polska.

 
Opublikowany Global Innovation Index 2013 zawiera również wykaz 20 

regionów świata o największym wskaźniku funkcjonujących traktatów o współ-
pracy patentowej. Wskazuje on iż na pierwszych pięciu miejscach są głów-
nie regiony z Azji, w sumie cztery: Southern-Kanto, Kinki z Japonii, Guang-
dong z Chin i Capital Region z Korei południowej. Kolejne dwa miejsca zajęły 
regiony: Baden-Württemberg i Bawaria z Niemiec. Żaden polski region w tym 
zestawieniu nie jest odnotowany. 

Szczególnie szybkim wzrostem w ostatnich latach wyróżnia się w tym 
rankingu Guangdong z Chin, stolicą którego jest miasto Guangzhou (Kan-
ton). Kanton wraz z Singapurem obecnie realizuje  projekt SSGKC (Sino-Sin-
gapore Guangzhou Knowledge City) (http://www.ssgkc.com/), głównie w wspól-
nej współpracy w zakresie software.  

Kazimierz W. Krupa, Pavlo Skotnyy, Wojciech Krupa
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4. Streszczenie

Globalny Indeks Innowacji  jest bardzo ważny. Analizuje on i mierzy dwa 
zasadnicze zjawiska, innowacyjność oraz kreatywności. GII dotyczy szczegól-
nie: wiedzy niematerialnej i prawnej, kreatywnych wyrobów i usług, innowa-
cyjnych sieci.

5. Summary

The Global Innovation Index

The Global Innovation Index is very important. It analyzes and measu-
res the two major phenomena, innovation and creativity. GII concerns in par-
ticular: knowledge of intangible assets, creative products and services,  inno-
vative network.
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Rozdział III
Etyczne aspekty zarządzania 

organizacjami pozarządowymi

1. Streszczenie

Etyka jest ważnym wymiarem życia człowieka. Zarządzanie organiza-
cjami pozarządowymi jest zadaniem, misją, ale i wyborem w działaniu na rzecz 
poprawy jakości życia osób potrzebujących. Przywódca musi być wzorem dla pra-
cowników, klientów i społeczeństwa. Wymiar etyczny jest zakorzeniony w moral-
ności człowieka jako osoby. Pracownik kierujący się prawością sumienia to czło-
wiek, który w życiu prywatnym ma niezachwianą hierarchię wartości. W kie-
rowaniu organizacjami pozarządowymi etyka odgrywa doniosłą rolę, bowiem 
jest głęboko zakorzeniona w jej założeniach. Świadczyć w pełni na rzecz osób 
potrzebujących, zagrożonych, chorych, cierpiących można tylko przy poszano-
waniu wartości wyższych. Osoba zarządzająca w tym względzie ma kluczowe 
znaczeniem, ponieważ jest pierwszym wyznacznikiem jakości działalności takiej 
organizacji. Etyka jest nierozerwalnie związana z wartościowym zarządzaniem 
organizacjami pozarządowymi. Uczciwość, człowieczeństwo, sprawiedliwość 
to elementy, które skutecznie degradują zagrożenie, jakim jest korupcja. Kli-
mat sprzyjający realizacji norm moralnych w pracy zawodowej to atmosfera 
zaufania, żywych relacji interpersonalnych, otwartości, życzliwości, poczucia 
bezpieczeństwa. Duże znaczenie ma komunikacja między liderem a osobami 
i organizacjami współpracującymi. Drugi człowiek zawsze musi być upatry-
wany jako podmiot.

Andrzej Gołębiowski, Magdalena M. Kępa
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2. Wstęp

Zarządzanie upatrywane jako kierowanie nierozerwalnie związane jest  
z zagospodarowywaniem czasu pracy konkretnych jednostek, tworzących kon-
kretną organizację. Aspekty etyczne we wspomnianej działalności są wymia-
rem aksjologicznej strony zarządzania organizacjami. Kierowanie konkretnymi 
placówkami wymaga wdrażania moralnych elementów zarządzania, nastawio-
nego na poszanowanie godności oraz podkreślenie podmiotowości drugiego 
człowieka. Każda organizacja składa się z osobowych jednostek, których praca 
skierowana jest na potrzeby skategoryzowanych odbiorców. Wyznacznikiem 
podejmowanych decyzji winien być zawsze etyczny aspekt mający na celu dobro 
drugiego człowieka. Wspomniane zagadnienie odgrywa doniosłą rolę  w funk-
cjonowaniu organizacji pozarządowych, które koncentrują się wokół sfery spo-
łecznych potrzeb. Z kolei etyka jest tą dziedziną, która pozwala wyznaczyć ele-
menty moralnie ujemne oraz to, co jest moralnie dodatnie. Współczesny świat 
potrzebuje precyzyjnie zhierarchizowanych norm, które regulowałyby podej-
mowanie decyzji w kontekście funkcjonowania zawodowego, społecznego oraz 
prywatnego. Ukształtowana postmodernistycznie ukształtowana rzeczywistość 
zaciera granice między dobrem a złem,  a tym samym między wolnością a ego-
izmem, dlatego bardzo ważnym wymiarem jest kształtowanie moralnego krę-
gosłupa zasad, który odnosiłby się nie tylko do sfery osobistej, ale i zawodo-
wej. Warto sobie uświadomić, że zarządzanie organizacjami pozarządowymi  
to misja moralności, etyki, wsparcia, ale także formalna działalność, którą rzą-
dzą jasno sprecyzowane procedury. 

Celem niniejszego materiału jest próba ukazania etycznego wymiaru 
zarządzania organizacjami pozarządowymi. Autorzy podejmują próbę nakre-
ślenia aksjologicznej perspektywy działalności organizacji trzeciego sektora 
w sferze publicznej.

3. Znaczenie funkcjonowania organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe są bardzo ważnymi elementami działalności 
społecznej funkcjonującymi zarówno w Polsce, jak Ina całym świecie. Zwraca-
jąc uwagę na historyczne uwarunkowania tytułowego określenia, współczesne 
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organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność na rzecz dobra społecz-
nego zakorzenione są w odległych wiekach. Wytworzyły się z poczucia wspól-
noty łączącego pewną grupę ludzi tworzących społeczność lokalną1. Starożyt-
ności nie były obce problemy społeczne, niemniej jednak działalność Kościoła, 
a tym samym pojawienie się chrześcijaństwa stało się przełomem w działalności  
na rzecz ludzi ubogich i potrzebujących2. Działalność charytatywna dostrze-
galna jest również w świecie współczesnym. Trudno byłoby sobie wyobrazić 
historię oraz świat współczesny bez moralnego wsparcia i empatii wobec tych 
ludzi, których życie szczególnie boleśnie doświadcza lub przez nieporadność 
maja problem w pełnieniu ról społecznych. 

Istnieją zamienne określenia wspomnianego terminu. Otóż określenie 
„organizacje pozarządowe” jest terminem stosowanym wymiennie z nazwą „III 
sektor” oraz „NGO”3. Wspomniane określenia oznaczają „organizacje sforma-
lizowane, które działają na rzecz społeczeństwa. Działania te mogą być ukie-
runkowane na określoną grupę społeczną, np. bezrobotnych, chorych czy nie-
pełnosprawnych, lub też na konkretne przedsięwzięcie (…). Wszystkie te dzia-
łania, realizowane przez podmioty funkcjonujące formalnie (zarejestrowane), 
są działaniem jednostek III sektora”4. Nie da się ukryć, że działania organi-
zacji pozarządowych docelowo zmierzają do ludzi potrzebujących. Ich funk-
cjonowanie zmierza w kierunku potrzeb współczesnego społeczeństwa, które 
okryte blaskiem wyidealizowania w swoim wnętrzu kryje troski, niesprawied-
liwości, cierpienia oraz choroby. 

Generalnie funkcjonowanie III sektora można utożsamić z działaniem 
stowarzyszeń, fundacji, związków, federacji, organizacji kościelnych. Odnosi się 
przede wszystkim  do działalności społecznej, działalności kulturalnej i eduka-
cyjnej, działalności integracyjnej oraz działalności zawodowej, działalności hob-
bystycznej i działalności związanej  z bezpieczeństwem5. Działalność organizacji 
pozarządowych tworzy szeroki wachlarz oddziaływań na wszelkie sfery funk-
cjonowania jednostki społecznej. Stanowi swego rodzaju wsparcie w dążeniu do 
osiągnięcia egzystencji na optymalnym poziomie. Etyka ma w tym względzie 
1 M.H. Kurleto, Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, Wydawnictwo Leksis 

Neksis, Warszawa 2008, s. 15.
2 Ibid., s. 16.
3 E. Kotnis-Górka, M. Wysocki, Organizacje pozarządowe. Zarządzanie, kreowanie wizerunku 

i współpraca  z mediami w III sektorze, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011, s. 7. 
4 Ibid., s. 7. 
5 Ibid., s. 8-9.
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kardynalne znaczenie, bowiem jest wyznacznikiem poszanowania godności 
każdego człowieka, bez niepotrzebnych kategoryzacji. 

Do omawianych organizacji pozarządowych zaliczyć można stowarzysze-
nia, związki stowarzyszeń, fundacje, organizacje samorządu zawodowego, orga-
nizacje samorządu gospodarczego, związki zawodowe, organizacje pracodaw-
ców, kościelne organizacje  i instytucje społeczne mające osobowość prawną 
oraz partie polityczne6. 

Wyznacznikiem współczesnych społeczeństw jest to, że ich przestrzeń 
wypełnia ogromna liczba organizacji, które są odpowiedzialne za sprawowa-
nie rozmaitych funkcji  i realizację różnorodnych zadań. Organizacje poza-
rządowe stanowią łatwo dostrzegalny przejaw funkcjonowania społeczeństwa 
obywatelskiego, a także są jedną z podstawowych przejawów jego aktywności, 
dynamiki7. Społeczeństwo obywatelskie jest w swej naturze ujęte jako pomo-
cowe, zwrócone ku dążeniu do dobra wspólnego społeczności. Wzajemne wspar-
cie jest potrzebą każdych czasów. Otwarcie się człowieka na człowieka stanowi 
ponadczasowy i uniwersalny aspekt w kreowaniu lepszego świata.

Odnosząc się do organizacji pozarządowych w kontekście relacji społecz-
nych  i rządowych warto podkreślić, że „składają się z ważnych i wpływowych 
podmiotów działających w zakresie gospodarki i społeczeństwa. NGO jawią się 
jako organizacje kształtujące rządową politykę i praktyki, wpływające na struk-
tury prawne i instytucjonalne oraz działalność przedsiębiorstw i korporacji”8. 
Organizacje pozarządowe wpisały się  w społeczną świadomość jako skierowane 
w stronę działań pomocowych. Ich działalność nie jest obca w szeroko rozu-
mianych kręgach społecznych, rządowych oraz biznesowych. 

Warto zauważyć, że działalność organizacji pozarządowych jest dynamicz-
nym przejawem rozwoju społeczeństwa. Obserwuje się, że „organizacje spo-
łeczne znajdują się  w sytuacji powstawania nowego obszaru działań – ekono-
mii społecznej – będącego odpowiedzią na nowe problemy i wyzwania”9. Eko-
nomia społeczna jest nowatorskim rozwiązaniem w funkcjonowaniu instytucji 
pomocy społecznej, jak i wszelkich organizacji nakierowanych między innymi 

6 M.H. Kurleto, op. cit., s. 50.
7 D. Moroń, op. cit., s. 69. 
8 M. Yaziji, J. Doh, przeł. M. Morel, Organizacje pozarządowe a korporacje, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2011, s. 41. 
9 P. Błędowski i in., Państwo, samorządy, organizacje pozarządowe i wspólnoty lokalne wobec ubóstwa  

i wykluczenia społecznego. Raport z badań, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2007, s. 97. 
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na walkę z ubóstwem, bezrobociem, cierpieniem oraz wykluczeniem społecz-
nym. W dziedzinie funkcjonowania organizacji pozarządowych także może 
mieć swój wkład. Wymaga wdrażania całościowego, holistycznego elementu  
w funkcjonowanie oddziaływań pomocowych. 

Organizacje pozarządowe jako sfera niezależnej i dobrowolnej obywatel-
skiej aktywności, intuicyjnie sytuowanej pomiędzy państwem a rynkiem nazy-
wana jest także sektorem non profit10. Kardynalnym podmiotem w społeczeń-
stwie obywatelskim jest obywatel. Za sprawą podejmowanych działań buduje 
społeczeństwo obywatelskie. Obywatel najczęściej nie działa sam, natomiast 
współdziała z innymi obywatelami, kreując zbiorowe podmioty społeczeństwa 
obywatelskiego. Szczególnym wzorem wspomnianych zbiorowych podmiotów są 
organizacje pozarządowe11. Obywatel jako jednostka tworzy konkretną grupę 
społeczną, konkretną zbiorowość ludzką. Wspólnymi siłami może przekształ-
cać rzeczywistość wszechobecna wokół siebie. Wyznacznikiem oddziaływań jest 
wrażliwość, empatia, potrzeba dostrzegania wpływu na społeczność lokalną 
i narodową.

Tym niemniej należy mieć na uwadze, że „obywatel poza tym, że przy-
sługuje mu katalog uprawnień, ma też określone obowiązki wobec państwa 
i współobywateli. Każdy obywatel jest również obowiązany również szanować 
wolności i prawa innych oraz troszczyć się o wspólne dobro”12. Świadomość 
dbania obywatela o dobro wspólne społeczności pełni  w tym względzie donio-
słą rolę. Tylko pełne wolności i samoświadomości działanie może być przykła-
dem etycznego zarządzania organizacją pozarządową, która jawi się jako swego 
rodzaju alternatywa w działaniach na rzecz ludzi potrzebujących. 

Przy analizowaniu funkcjonowania organizacji pozarządowych należy 
mieć  na uwadze, że występują w nich wszystkie elementy systemu zarządzania, 
a mianowicie planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie, zarządzanie 
zasobami oraz kontrolowanie13. W zarządzaniu każdą organizacją wymienione 
elementy winny być wcielane  w życie. Osoba kierująca instytucją powinna sku-
tecznie realizować misję, nie zapominając  o ponadczasowych i uniwersalnych 
wartościach w dążeniu do realizacji zamierzonych celów. 

10 D. Moroń, Organizacje pozarządowe – fundament społeczeństwa obywatelskiego, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 13.

11 Ibid., s. 69. 
12 Ibid., s. 65.
13 E. Kotnis-Górka, M. Wysocki, op. cit., s. 30.
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Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na współpracę organizacji pozarzą-
dowych  z mediami, które są „niezwykle wrażliwym składnikiem społeczeństwa 
obywatelskiego, są jakby strukturą pośredniczącą między władzą a obywatelem. 
To dzięki nim możliwe jest publiczne wyrażanie opinii, debata, krytyka, pre-
zentowanie rozwiązań i wizji rozwoju”14. Media mogą korzystnie wpłynąć na 
wizerunek organizacji pozarządowych. Ważnym elementem współpracy między 
trzecim sektorem a siłą medialną jest kierowanie się prawdą oraz rzetelnymi 
informacji. Media mają służyć krzewieniu, promocji konkretnej organizacji. 

Jak już podkreślono, najważniejszym aspektem działania w organiza-
cji pozarządowej jest aktywność jej członków. Wśród osób współpracujących 
z organizacjami trzeciego sektora wymienić możemy następujące kategorie 
„członkowie, wolontariusze, funkcyjni, pracownicy”15. Każda z wymienionych 
grup ma kardynalny wpływ na budowanie etycznego charakteru organizacji. 
Warto uświadamiać poszczególnym jednostkom potrzebę kierowania się war-
tościami w wykonywaniu swoich obowiązków. Osoba zarządzająca organizacją 
trzeciego sektora jest szczególnie predestynowana do moralnego kierowania 
wspomnianą instytucją.  Menadżer winien odznaczać się chęcią budowania swo-
jego wizerunku realizowanie etycznego podniesienia do społeczeństwa, innych 
organizacji, pracowników oraz jednostek na rzecz których prowadzi działania. 

Należy zauważyć, że „współczesne dowartościowanie roli organizacji non 
profit jako podmiotów współdziałających z administracją związane jest z rene-
sansem zasady subsydiarności i idei decentralizacji. Zgodnie z ową filozofią, 
efektywna polityka w sferze zaspokajania potrzeb obywateli nie może być pro-
wadzona wyłącznie przez władze centralne, ponieważ jej podstawą są sprawne 
i dobrze identyfikujące problemy samorządy i organizacje obywatelskie”16. 
Pomocniczość i działania docelowo skierowane na konkretne organizacje  i jed-
nostki są współczesną domeną funkcjonowania trzeciego sektora.

Funkcjonowanie organizacji pozarządowych jest zakorzenione w zapotrze-
bowaniu XXI wieku na wzajemne wsparcie. Nie da się ukryć, iż historia powsta-
wania wspomnianych organizacji sięga starożytności. Owe połączenie przeszło-
ści z teraźniejszością stanowi dążenie do perspektywy przyszłościowej zwróco-
nej na działania samopomocowe. Zarządzanie organizacjami pozarządowymi 

14 Ibid., s. 98.
15 D. Moroń, op. cit., s. 124.
16 Ibid., s. 148.
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jest czynnością pełniąca doniosłą rolę  w pokonywaniu barier międzyludzkich. 
Etyczne uwarunkowania kierowania instytucjami trzeciego sektora są wymia-
rem nierozerwalnie związanym z dostrzeganiem drugiej osoby jako podmiotu.

 
4. Etyczne aspekty w kierowaniu instytucjami trzeciego sektora

Działalność organizacji pozarządowych cechuje się powinnością posiada-
nia dużej odpowiedzialności społecznej organizacji oraz zmniejszaniem praw-
dopodobieństwa wystąpienia zagrożeń korupcyjnych17. Oddziaływania o cha-
rakterze etyczno-moralnym stoją na straży praworządności i rzetelnej odpo-
wiedzialności w kierowaniu organizacjami non profit. Nie ma innej drogi do 
osiągania prawego, głębokiego, nastawionego na dobro drugiego człowieka 
wymiaru funkcjonowania organizacji pozarządowych. Zagadnienie obiekty-
wizmu  i sprawiedliwości odgrywa w tym względzie szczególną rolę, ponieważ 
wyznacza tor zarządzania każdą organizacją społeczną, a szczególnie trzecim 
sektorem.

Warto w tym miejscu skupić się wokół zdefiniowania pojęcia etyki zawo-
dowej. W dzisiejszym świecie winna mieć ona charakter ponadpaństwowy  
i powszechny. Współczesne czasy potrzebują jasno sprecyzowanych norm moral-
nych  i prawnych. Wspomnienie dwa komponenty wzajemnie się przenikają 
i uzupełniają. Muszą być skierowane na dobro osoby ludzkiej, wspomagać jej 
funkcjonowania w społeczeństwie, chronić jednostki. Łatwo zauważyć, że nie 
mają nic wspólnego z ograniczeniem czy utrudnianiem ludziom i organiza-
cjom egzystowania. Należy unikać sprowadzania etyki  do zrytualizowanych, 
technicznych, czy wręcz hermeneutycznych czynności. Nie można pozwolić, by 
stała się ona tylko teoretycznym aktem zarządzania organizacjami. 

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym Kra-
jowej Izby Gospodarczej podkreśla, że „etyka w działalności gospodarczej to 
zespół norm rzetelnego  i odpowiedzialnego postępowania przedsiębiorców we 
wzajemnych relacjach z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami 
oraz społecznością, władzą lokalną i państwową, norm zgodnych z obowiązują-
cym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi”18. Zagadnienie 

17 J. Kowalczyk, Odpowiedzialność społeczna i przeciwdziałanie korupcji w zarządzaniu organizacją, 
Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2009, s. 5.

18 Ibid., s. 10.
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moralności w zarządzaniu organizacjami jest niezwykle aktualnym zapotrzebo-
waniem. Skupia w sobie budowanie prawidłowych relacji, podmiotowe korzy-
stanie z własnych praw i wykonywanie powierzonych obowiązków. 

Nie da się ukryć, że organizacje często uciekają się do najłatwiejszego 
sposobu, jakim jest łamanie ogólnie przyjętych zasad postępowania etycznego. 
Ten sposób rozumowania może prowadzić do przekonania, że etyczne zarzą-
dzanie organizacją koliduje z interesami biznesowymi19. Należy zauważyć, że 
etyka biznesu koncentruje się wokół trzech elementów, a mianowicie „prob-
lemu pracy, etycznych problemów etyki i promocji oraz etyki  w działaniach 
konkurencyjnych”20. Wymienione elementy tworzą całość oddziaływania bizne-
sowego. W żadnym z nich nie można pozwolić sobie na relatywizm czy gene-
ralizację. Istnieją jasno ustalone zasady moralno-prawne, których łamać nie 
można. Nie ma również możliwości stworzenia swojej własnej moralności. Należy 
mieć świadomość, że moralność jest jedna, taka sama wobec wszystkich. Nie 
ma ona nic wspólnego z osiąganiem zysku  za wszelką cenę, dążeniem do celu 
za sprawą oszustwa czy też stosowania niemoralnych taktyk zmierzania do suk-
cesu czy manipulowania.

Etyka wyznacza punkt odniesienia, ogranicza niebezpieczeństwo wystą-
pienia chęci władzy wszechobecnej, za wszelką cenę. Należy pamiętać, że „firma 
działająca etycznie  to przede wszystkim etyczni pracownicy na każdym stano-
wisku, to również inwestycja  w pracowników: dotrzymywanie obietnic, jasne 
ścieżki rozwoju, właściwe pensje, dobre relacje pomiędzy pracownikami”21. 
Warto zauważyć, że etyczny wymiar organizacji, a przede wszystkim trzeciego 
sektora obejmuje wszystkie płaszczyzny funkcjonowania takiej instytucji. Każdy 
człowiek, na każdym stanowisku w omawianych organizacjach winien pracować 
nad etycznym charakterem swoich oddziaływań w wykonywaniu obowiązków. 
Osoba zarządzająca organizacja pozarządową winna być wzorem w etycznym 
gospodarowaniu swoimi kompetencjami. Stanowi ona punkt odniesienia pra-
cowników, którzy potrzebują przykładu oraz odpowiednich motywacji na dro-
dze samowychowania moralnego w sferze zawodowej, jak i prywatnej. Być etycz-
nym pracownikiem to być etycznym człowiekiem, któremu obce są próby zma-
nipulowania rzeczywistością dla osiągnięcia materialnych, prestiżowych celów. 

19 Ibid., s. 11. 
20 Ibid., s. 12. 
21 Ibid., s. 13. 
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Trudność w zarządzaniu organizacją pozarządowa polega między innymi  
na dysproporcjach w zaplanowaniu konkretnych pieniędzy, ponieważ na ogół nie 
ma wiedzy ile z tych środków uda się w trakcie roku pozyskać22. Wspomniana 
niepewność może stać się katalizatorem do dokonywania relatywnych wybo-
rów, mających na celu zabezpieczenie finansowe organizacji. Nie można sobie 
pozwolić na rozchylanie standardów moralnych. Jeden krok może okazać się 
przekroczeniem granicy prawego sumienia. Warto zauważyć,  że ważną czyn-
nością w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych jest pozyskiwanie spon-
sorów, aplikowanie  o środki zewnętrzne czy tez prężnie działający wolontariat. 

Rekrutacja wolontariuszy do pracy w konkretnej organizacji trzeciego sek-
tora winna być procesem pragnącym wyłonić ludzi o nieposzlakowanej moral-
ności i wysokim poziomie empatii. Są to osoby, które pragną w sposób bezin-
teresowny oddać się działaniom na rzecz innych ludzi, dlatego „wolontariat 
w stowarzyszeniu powinien być zorganizowany tak, aby żaden z wolontariu-
szy się nie nudził, aby każdy znał swoje miejsce i zakres obowiązków. (…) nie-
zbędna jest osoba koordynatora wolontariatu”23. Wolontariusz zatem winien 
mieć skrystalizowane etyczne podejście do powierzonych obowiązków, a nade 
wszystko  do drugiego człowieka. Natomiast osoba koordynująca winna mieć 
wykształcone w sobie wysokie poczucie moralności i powinności. Jak już wie-
lokrotnie podkreślono na łamach niniejszego rozdziału, to ludzie tworzą orga-
nizację i od nich zależne jest zaangażowanie w jej funkcjonowanie. Winni 
zatem kształtować się w etyczno-moralnym przysposobieniu  do wykonywania 
poleceń. Tylko wtedy, kiedy każdy członek organizacji poczuje więź  i powin-
ność, przynależność wobec konkretnej instytucji będzie mógł w pełni wdrażać 
moralne odniesienia w jej rozwoju. Pomocą w tej dziedzinie są wszelkie szko-
lenie, kursy organizowane przez instytucje, ale również wzajemne spotkania 
mające na cele integrację zespołu i życzliwy, profesjonalny kontakt z osobami 
zarządzającymi. Organizacja to pewna wspólnota osobowa. Jej cechą charak-
terystyczną jest to, że należy budować w niej relacje, zarówno wobec siebie jako 
podmiotu, jak i wobec instytucji. Wspomniana instytucja jako zasadę w dzia-
łaniu przyjmuje pomocniczość.

 „Zasada pomocniczości (subsydiarności) zakłada takie zorganizowa-
nie państwa,  w którym kompetencje i zdolność do działania są przypisane 

22 E. Kotnis-Górka, M. Wysocki, op. cit, s. 32.
23 Ibid., s. 78. 
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w pierwszej kolejności zorganizowanym grupom społecznym. W przypadku, 
gdy działania tych grup społecznych okazują się niewystarczające, w drugiej 
kolejności kompetencje te przechodzą na bardziej złożone instancje wyższe 
(samorządowe), by wreszcie – jeżeli żadna instytucja społeczna lub samorządowa 
nie jest skuteczna – przejść w ręce państwa”24. Zdefiniowana zasada subsydiar-
ności jest swego rodzaju gestem mającym wdrażać poczucie bezpieczeństwa 
oraz ochronę wobec społeczeństwa. Jest ofiarowaniem wsparcia, ale i pewnym 
wymogiem  na drodze do uzyskania samodzielności., tym niemniej wymaga 
ona pokrzepienia ze strony władzy. Dlatego „realizacji zasady pomocniczości, 
a zarazem wzrostowi jej znaczenia  w rozwoju zdecentralizowanego dialogu 
obywatelskiego powinien służyć nałożony przez ustawę o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie obowiązek uchwalania przez samorządy corocz-
nych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi”25. Tym nie-
mniej organizacje pozarządowe często oddają się wzajemnej współpracy, two-
rząc bogate relacje, które mogą mieć nieformalny charakter, ale często ulegają 
formalizacji. Przyczyną może być między innymi tworzenie wspólnej reprezen-
tacji, przepływ środków finansowych czy realizacja uzgodnionych celów26. Bez 
względu na wymiar formalny czy też nieformalny warto dążyć do współpracy 
między instytucjami trzeciego sektora. Wzajemne odniesienia  w zarządzaniu 
organizacjami trzeciego sektora mogą przynieść wiele korzyści, być pożytkiem 
dla większego grona odbiorców, a nade wszystko stanowić moralna ostoję otwar-
cia się  na innych i czerpania od siebie wzajemne, co najlepsze. Współpraca 
jest swego rodzaju profesjonalnym skupieniem się na życzliwości i rzetelności 
w połączeniu wspólnych sił dla osiągnięcia dobra wspólnego, bez udziału oso-
bistego materialno-ekonomicznego zysku. 

Organizacje pozarządowe skupiają się na płaszczyźnie aktywności oby-
watelskiej,  a to obywatele jak łatwo można wywnioskować są podstawowymi 
podmiotami społeczeństwa obywatelskiego oraz siłą napędową trzeciego sek-
tora. Organizacje non profit pozwalają  na realizację zainteresowań i pasji, 
zajmują się rzecznictwem interesów, a także świadczeniem usług27. Wracając 
do wizji państwa subsydiarnego warto zauważyć, że wyłania się tu zależność 
między sektorem publicznym a pozarządowym. Celem są partnerskie relacje  
24 M. Halszka Kurleto, op. cit., s. 36-37.
25 Ibid., s. 45.
26 D. Moroń, op. cit., s. 107.
27 Ibid., s. 166. 
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i współdziałanie przynoszące wymierne korzyści, zarówno społeczne, jak i eko-
nomiczne28. Niemniej jednak hamulcem tego procesu bywa między innymi 
brak równowagi, homeostazy pomiędzy rozwojem sektora non profit a tem-
pem zmian politycznych.  Barierą jest także nierównomierny rozwój wszystkich 
sektorów i skierowanie większej uwagi na zmiany  w sektorze gospodarczym 
niż na rozwój polityki społecznej29. Bariery w działaniu organizacji pozarzą-
dowych są wszechobecne, niemniej jednak należy zwracać uwagę na wszel-
kie przejawy współpracy i wspierania wspomnianych instytucji. Jak już wspo-
mniano należy kierować się wizją dobra wspólnego. Istnieje bardzo dużo uwa-
runkowań, które mają wpływ  na zarządzanie organizacją w trzecim sektorze. 
W tej materii można zauważyć,  że „menadżerowie, którzy chcą postępować 
uczciwie, mogą być przytłoczeni ilością sprzeczności etycznych (…) trudno jest 
przestrzegać abstrakcyjnych zasad, dlatego menadżerowie nierzadko ignorują 
je całkowicie”30. Owa ignorancja jest pierwszym krokiem w kierunku amoral-
nego postępowania w dziedzinie zawodowej. Konsekwencją złożoności moral-
nej w przypadku osób zarządzających jest odczuwanie dysonansu poznawczego, 
ambiwalencji emocjonalnej czy też niepewności w dziedzinie dylematów etycz-
nych. Ponadto cechą charakterystyczna jest także rozpraszanie i skupianie całej 
obecnej energii na minionym postanowieniu. Tym niemniej konflikt etyczny  
może osłabiać szybkość działania oraz może sprawić, że osoba odmówi przyję-
cia na siebie odpowiedzialności za podejmowanie decyzji  w sferze moralnej31. 
Zgodność zewnętrzna oraz wewnętrzna tworzą świat danej osoby. Moralność 
winna być zapisana głęboko w sercu człowieka, natomiast jej zewnętrzne prze-
jawy winny być ukojone aktem wolicjonalnym i dobrowolnym. Konkretna jed-
nostka,  w tym przypadku osoba zarządzająca winna widzieć sens wcielania 
aksjonormatywnych aspektów w swoje postępowanie jako człowiek, współpra-
cownik, szef. 

Warto zasygnalizować, że „korporacje międzynarodowe coraz częściej 
podlegają kontroli i ocenie etycznej, a także muszą sprostać licznym proble-
mom w swoim środowisku. Międzynarodowe przedsiębiorstwa muszą stawić 

28 Ibid., s. 166.
29 M. Załuska, Społeczne uwarunkowania angażowania się w działalność organizacji pozarządowych, 

[w:] Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, (red.) M. Załuska, J. Boczoń, 
Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1998, s. 98. 73-101

30 M. Yaziji, J. Doh, op. cit., s. 68. 
31 Ibid., s. 73-74. 
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czoło złożoności etycznej  i instytucjonalnej (…)”32, niemniej jednak zawsze 
warto być wiernym jasno zhierarchizowanemu i przyjętemu systemowi wartości. 

Moralność i praca człowieka są ze sobą komplementarnie związane. 
Należy mieć  na uwadze, że tam, gdzie występuje pojęcie osoby ludzkiej, poja-
wia się także zagadnienie moralności. Zjawisko to ma również swoje przełoże-
nie w dziedzinie kierowania organizacjami pozarządowymi, bowiem „wartości 
moralne pracy wskazują przede wszystkim na źródło pracy – jest nim człowiek 
jako osoba. Moralne doskonalenie człowieka przez jego pracę pogłębia swoją 
treść w sytuacjach społecznych pracy, w których następuje afirmacja innych 
osób i budowanie więzi międzyludzkich”33. Funkcjonowanie w kręgu organi-
zacji pozarządowych to tworzenie rzeczywistości, wewnętrznego świata firmy. 
Stajemy się odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale za całokształt działalności 
organizacji. To my tworzymy płaszczyznę wcielania w życie określonych war-
tości, norm i zasad.. 

Oddając się refleksji poświęconej etycznym aspektom w zarządzaniu orga-
nizacjami pozarządowymi warto podkreślić, że „właściwe relacje pomiędzy kie-
rownictwem organizacji a pracownikami – oparte na wzajemnym zaufaniu – 
tworzą sprzyjające środowisko pracy,  w którym pracownik czuje się bezpieczny, 
ma odpowiednie warunki do rozwoju własnej osobowości i w pełni utożsamia 
się ze swoja organizacją”34. Tym niemniej „właściwe relacje pomiędzy kierowni-
ctwem i pracownikami organizacji, a także wzajemne relacje pomiędzy pracow-
nikami, tworzące określone wzorce etyki postępowania, spełniają istotną rolę  
we wszystkich aspektach i elementach zarządzania (…)”35. Pożądanym rodza-
jem kierowania organizacją pozarządową jest przywództwo, które jest sposo-
bem, w jaki liderzy tworzą  i umożliwiają realizację myśli i wizji organizacji36. 
Do głównych cech przywódców należy kierowanie przez dawanie przykładu, 
wprowadzanie demokratycznych stosunków w firmie, partnerska współpraca 
i dobra komunikacja, doradzanie i motywowanie pracowników, współpraca 
z otoczeniem, stawianie realnych do osiągnięcia celów oraz tworzenie warunków 

32 M. Yaziji, J. Doh, op. cit., s. 80.
33 W. Furmanek, Humanistyczne wymiary pracy człowieka, [w:] Aksjologiczne horyzonty wychowania 

człowieka XXI wieku, (red.) Z. Frączek, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004, 
s. 63-90.

34 J. Kowalczyk, op. cit., s. 14.
35 Ibid., s. 18.
36 Ibid.

Etyczne aspekty zarządzania organizacjami pozarządowymi



67

samorealizacji pracowników37. Dobry menadżer, lider, przywódca to przede 
wszystkim osoba otwarta na innych, pełna kreatywności i chęci do wdrażania 
innowacyjności. Jest to człowiek, który wykorzystuje potencjał tkwiący w orga-
nizacji, w jej członkach, jak również umie wydobyć ze swej osobowości te cechy, 
które mogą wpłynąć na rozwój zamierzonych celów zawodowych. 

Potrzeba etycznego kierowania organizacjami w trzecim sektorze wynika 
przede wszystkim z charakteru funkcjonowania owych instytucji, ich misji czy 
też silnego udzielania się w nich ludzi w sposób bezinteresowny. Można zatem 
rzec, że „podjęcie służby  na zasadzie wolontariatu wiąże się niekiedy z posta-
wami heroicznego zaangażowania,  to jednak zawsze spotyka się z uznaniem 
własnego otoczenia i rodziny”38. Zdarza się,  że realizacja powołania do dzia-
łalności woluntarystycznej traktowane jest jako zakamuflowane zmierzanie do 
uzyskania własnych korzyści39. Współczesny świat przepełniony jest podejrzli-
wością, dążeniem za wszelką cenę do osiągnięcia sukcesu, który często utożsa-
miany jest z byciem „ponad” drugim człowiekiem. Bardziej niż kiedykolwiek 
mamy tendencje do oceniania innych, kierowania się efektem pierwszeństwa, 
kreowania uprzedzeń. Nieustannie poddawani manipulacji ze strony mediów 
zaczynamy wierzyć  w nieczystość intencji drugiego człowieka w przypadku 
działań bezinteresownych. Warto pielęgnować w sobie wrażliwość i nieskazi-
telność myśli wobec dobra, które realizują inni ludzie na korzyć bliźnich. Na 
ryzyko restrykcyjnych, dogmatycznych opinii ze strony publicznej szczególnie 
narażony jest trzeci sektor. W związku z tym „wielkim wyzwaniem dla organi-
zacji pozarządowych i instytucji publicznych jest zmiana postaw dotyczących 
współdziałania i podniesienia poziomu wiedzy na temat aktywności inicjatyw 
społecznych. Najlepiej to robić poprzez bezpośrednie zachęcanie, czyli organi-
zować spotkania czy wykłady na temat wolontariatu”40. Warto skupić się także 
na takich formach propagowania działalności organizacji pozarządowych jak 
bezpośredni dobry przykład, bowiem podstawową barierę w rozwoju wspo-
mnianych organizacji tworzą nastawienia ludzi i brak wiedzy41. Wychodzenie 
ku ludziom, chęć budowania życzliwej relacji, zgoda ze sobą samych osób czyn-

37 Ibid., s. 17. 
38 M. Górecki, Idea, instytucjonalizacja i funkcje wolontariatu, Wydawnictwo Akademickie Żak, 

Warszawa 2013, s. 320-321.
39 Ibid., s. 321.
40 Ibid., s. 322.
41 Ibid., s. 323.
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nie zaangażowanych w pracę trzeciego sektora sprzyja roztaczaniu się pozy-
tywnego klimatu specyfiki samej organizacji. Osoba zarządzająca szczegól-
nie intensywnie wpływa na te relacje, które tylko w tonie wysokich czynników 
moralno-etycznych będą nabierały trwałego, szczerego charakteru. Moralność 
i zarządzanie to dwie kategorie, które połączone ze sobą w całość stworzą głę-
boką więź.

Osoba kierująca organizacją pozarządową musi mieć świadomość, że 
„wykształcenie zawodowe, wyznaczając miejsce jednostki w społecznym podziale 
pracy, określa jednocześnie możliwe systemy przyswajanych sobie postaw, wzo-
rów, zachowań i wartości, które posiadają istotny wpływ nie tylko na jej styl 
bycia, ale także na przyjmowaną koncepcje jej własnej drogi życiowej, osobi-
stego dobra i sensu życia”42. W kwestii pracy zawodowej warto mieć na uwadze, 
że przekonania normatywne i aksjologiczne wyznaczają, określają, nazywają 
jakość sposobu życia społecznego, w  jakim decyduje o jego realności skutecz-
ność panującej w nim praktyki techniczno-użytkowej, czynności praktycznych 
w wykonywanym zawodzie na określonym stanowisku43. 

Obecnie można zaobserwować, zwłaszcza w dużych organizacjach ogra-
niczenie odpowiedzialności jednostki za to, co i jak czyni. Bardzo dużą rolę 
odgrywa w tym miejscu sumienie moralne44, które czasami bywa zafałszowane, 
niemniej jednak posiadając jasno sprecyzowany punkt odniesienia nie ulega 
deformacjom. Tym niemniej „niezależnie od tego, jak rozumie się owe warto-
ści i powinności moralne, <<świat>> ten jest zawsze ściśle związany zarówno z  
intencjonalnymi zachowaniami i dążeniami człowieka, jak i z jego społecznym 
sposobem egzystencji”45. Na człowieka oddziałuje cały zespół bodźców, zarówno 
egzogennych, jak i endogennych. Niemniej jednak „podstawą moralności są 
zawsze zależne od człowieka relacje pomiędzy podmiotami, pomiędzy ludzkimi 
osobowościami”46. Budowanie swojego wewnętrznego świata wartości, życie 
według jasno ustalonych norm  i zasad moralnych zarówno w życiu pozazawo-
dowym, jak i zawodowym mają swój sens. Istnieje zasada komplementarności 
między budowaniem prywatnej sfery moralności, a tej społeczno-zawodowej. 

42 S. Dziamski, Kultura i etyka życia społeczno-zawodowego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza, Poznań 2005, s. 19-20. 

43 Ibid., s. 22.
44 Ibid., s. 49.
45 Ibid., s. 85.
46 Ibid. 
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Człowiek kształtuje siebie jako jednostkę całe życie. Jego dojrzałość indywidu-
alna ma zastosowanie w życiu społecznym i zawodowym. Jednostka całe swoje 
życie poznaje siebie samego, swoje reakcje. 

Moralność to szczególnie delikatna sfera ludzkiej egzystencji. W przy-
padku zarządzania organizacjami warto mieć świadomość, że istota owych 
działań polega  na „współdziałaniu współzależnych ze sobą ludzi znajdują-
cych się w różnych rolach  i funkcjach, które są wyznaczone instytucjonalnie 
przez panującą organizację społecznej praktyki. Głównym celem tej praktyki 
jest pozyskiwanie i wymiana dóbr, mających status społeczny i zapewniających 
cywilizacyjny byt danej wspólnoty”47. Czasami trudno sobie wyobrazić element 
etyczny w hermeneutycznych oddziaływaniach kierowania organizacjami, nie-
mniej owy walor jest potrzebny, wymagany, wręcz pożądany. 

Normatywny kontekst działań społecznych wskazuje na silne zakorze-
nienie  w aksjologii i etyce. W parze z wartościami idzie wymiar praktyczny. 
Obydwa elementy tworzą dwuwymiarowość oddziaływań organizacji pozarzą-
dowych48. Należy pamiętać,  że owe oddziaływania winny być skierowane na 
poprawienie jakości życia osób w kierunku których podejmowane są działania. 

Sens pracy organizacji pozarządowych zbliżony jest do treści działalno-
ści pracowników socjalnych. Kanon idei i wartości obydwu dziedzin wspiera-
nia potrzebujących winien być tożsamy, zatem „godność i wartość jednostek, 
szacunek dla ludzi, zdolność jednostek do zmiany, samostanowienie klienta, 
poufność i prywatność, stwarzanie jednostkom możliwości do realizowania 
swoich potencjałów, troska o zaspokojenie ogólnych ludzkich potrzeb jedno-
stek, zaangażowanie w zmianę społeczna i społeczna sprawiedliwość, troska 
o dostarczanie jednostkom adekwatnych środków i usług do zaspokajania ich 
podstawowych potrzeb, wzmocnienie klienta, równość szans, brak dyskrymi-
nacji, szacunek dla odmienności, gotowość do przekazywania profesjonalnej 
wiedzy i umiejętności innym”49 są cechami, które winny charakteryzować nie 
tylko osobę zarządzającą organizacjami pozarządowymi, ale każdego jej członka. 
Wszystkie oddziaływania winny być zwrócone  w kierunku zgodności, etyki 
i prawdy. Szczególnie ta ostatnia zależność wyznacza bieg oddziaływań trze-
ciego sektora oraz każdej innej instytucji świadczącej usługi na rzecz godnego 
47 S. Dziamski, op. cit., s. 93. 
48 A. Olech, Etos zawodowy pracowników socjalnych. Wartości, normy, dylematy etyczne, Wydawnictwo 

„Śląsk”, Katowice 2006, s. 33. 
49 Ibid., s. 39.
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egzystowania jednostki. 

5. Zarządzanie jako służba i powinność moralna

Etyka w zarządzaniu to ukazanie ludzkiego charakteru bycia menad-
żerem. Nie da się ukryć, że „cnoty moralne są cechami charakteru, dyspozy-
cjami, których potrzeba każdemu  z nas: pomagają nam one osiągnąć pomyśl-
ność w życiu i w biznesie. Cnoty moralne jednak zwiększają szanse naszego 
powodzenia, wady zaś zmniejszają je”50. Punktem wyjścia  w rozważaniach nad 
etycznymi aspektami zarządzania organizacjami pozarządowymi jest uświa-
domienie sobie, że cnoty moralne i kierowanie się wartościami nie utrudniają 
czy też ograniczają prowadzenia działań administracyjno-biurowych. Ich zada-
niem jest ochrona zarówno sumienia, jak i sprawiedliwego działania w kwe-
stii decyzji zawodowych. 

W skrajnych przypadkach przejawy człowieczeństwa i poczucie sprawied-
liwości mogą się wydawać przeszkodami w procesie nastawionym na zysk oraz 
ostre współzawodnictwo. Z człowieczeństwem związane jest współczucie, a ten 
przejaw ludzkiego spojrzenia na świat czasami bywa otaczany negatywizmem. 
Coraz częściej obecna  w relacjach jest obojętność, która pozornie chroni przed 
uzewnętrznieniem siebie, swoich ludzkich, życzliwych działań51. Współczesne 
czasy ukazują łatwość zamykania się ludzi  w sobie. Kryzys otwartości, zaufania 
jest znamiennym elementem ludzkich dążeń.  W zarządzaniu coraz ważniej-
szy staje się zysk, niemniej nigdy nie powinien przysłonić drugiego człowieka. 
Specyfika działalności organizacji pozarządowych ukazuje potrzebę wdrażania 
ofiarnego stylu bycia wobec innych ludzi. Między innymi stowarzyszenia oraz 
fundacje nakierowane winny być „walkę” o drugiego człowieka. 

W kierowaniu organizacjami ważną cechą jest uczciwość, która wiąże 
się  z szacunkiem, a nie nadużywaniem zaufania pracowników52. Osoba kieru-
jąca organizacją jest odpowiedzialna za osoby współpracujące. Jest przedsta-
wicielem, przywódcą, który tworzy ramy oddziaływania danej instytucji. Tym 
niemniej apogeum odniesień w sferze etycznej jest fakt, że „właściwe moralne 
traktowanie jest prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem motywującym 
50 J. Jackson, przeł. R. Pucek, Biznes i moralność, Warszawa 1999, s. 3. 
51 J. Jackson, op. cit., s. 105.
52 Ibid., s. 169.
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pracowników”53. Zgodność słów i czynów, przykład własnego życia są elemen-
tami, które mocno oddziałują na każdego człowieka. Raz jeszcze warto przy-
pomnieć, że jako jednostki funkcjonujemy w społeczeństwie i oddziałujemy 
na siebie zarówno sposób zamierzony, jak i niezamierzony. Całokształt naszej 
osobowości ma wpływ na wszystkich ludzi, których spotykamy, dlatego też tak 
ważnym elementem jest moralność nie tylko  w budowaniu relacji z najbliż-
szymi, ale także w sferze biznesowej i pracowniczej. 

Pracodawcy mają moralny obowiązek do przestrzegania słusznych praw. 
Uczciwość nie pozwoli im na wprowadzanie pracowników w błąd. Osoby uczciwe 
zarządzające organizacjami pozarządowymi posiadają cnotę człowieczeństwa54. 
Prawdziwi liderzy dbają  o swoich pracowników, klientów oraz organizacje z któ-
rymi współpracują. Prawdziwi liderzy widzą w człowieku podmiot, cel i treść 
godności. Celem organizacji pozarządowych jest służba, wspieranie, zwrócenie 
uwagi na tych, którzy potrzebują szczególnej pomocy. Nie może być tu miejsca 
na współzawodnictwo, brak zaufania oraz kierowanie się nieetycznymi kate-
goriami walki o korzyść.

Nie można pominąć, że „czynności prospołeczne, czyli mające na celu 
czyjeś dobro, mogą być motywowane zewnętrznie lub wewnętrznie”55. Tym nie-
mniej niesienie pomocy  w sposób profesjonalny zobowiązuje pomagającego 
do odpowiedzialności, która odnosi się do powstrzymywania się od działania 
przeciwko cudzym interesom i potrzebom. Wartością kardynalną powinna być 
swoboda wyboru, dlatego osoby pomagające winny wystrzegać się czynienia 
z osób, którym pomagają swoich podwładnych oraz nakłaniania ich  do podej-
mowania działań z konieczności w imię ich dobra56. Autokratyczne uświada-
mianie powinności, komenderowanie jest czynnikiem zniekształcającym pro-
ces komunikacji interpersonalnej. Nie powinien mieć miejsca ani w przypadku 
relacji z podwładnymi, ani współpracy z innymi organizacjami, ani w komuni-
kacji z potencjalnymi biorcami usług oferowanych przez konkretną organiza-
cję trzeciego sektora. Punktem odniesienia jest poszanowanie godności osoby 
ludzkiej przez sam fakt, że jest ona człowiekiem, wyeliminowanie uprzedzeń 
oraz przyjęcie jednostki takiej, jaką ona jest ze wszystkimi zaletami i wadami, 

53 Ibid., s. 173.
54 Ibid, s. 172. 
55 A. Kanios, Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 33.
56 Ibidem, s. 37-38.
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słabościami i walorami.
Stosowanie zasad moralnych w zarządzaniu będzie łatwiejsze, jeśli uświa-

domimy sobie, że „każda organizacja jest na tyle skuteczna na ile skuteczne 
są jej procesy. Każdy  z celów organizacji może być zrealizowany w założonym 
czasie i przy założonych środkach jedynie wtedy, gdy procesy w organizacji 
są logicznie wykonywane”57.  Zarządzanie procesem zawiera w sobie aspekty 
takiej, jak planowanie, monitorowanie, sterowanie procesem oraz doskonale-
nie procesu58. Jasno sprecyzowane działania ułatwiają etyczne kierowanie orga-
nizacją. Każdy pracownik zna swoje miejsce w placówce, czuje się bezpieczny, 
ulega pozytywnej motywacji ze strony przełożonych. 

Jednym z wielu zagrożeń w kierowaniu się etyką zawodową uważanym  
za niebezpieczną patologię społeczną jest proces przewartościowywania postaw 
ludzkich  w kierunku traktowania korupcji jako czegoś naturalnego i nie godzą-
cego w postawę etyczno-moralną człowieka59. Relatywizm ułatwia traktowanie 
niebezpiecznych zjawisk jako naturalnego przymiotu współczesnego świata. 
Korupcja, jako „żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie, bez-
pośrednio lub pośrednio, łapówki lub jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści 
lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obo-
wiązku lub zachowanie wymagane od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną 
korzyść lub jej obietnicę”60 jest bezdyskusyjnie destrukcyjnym przejawem zabi-
jania wymiaru etycznego organizacji. 

Rozważając etyczne aspekty zarządzania organizacjami pozarządowymi 
należy właściwie rozumieć znaczenie w instytucji osoby kierującej. Otóż, menad-
żer to osoba posiadająca wysokie kompetencje, które umożliwiają sprawowanie 
funkcji zarządczej  w organizacji. Osoba taka odznacza się ogromną możliwoś-
cią oddziaływania na życie społeczne61. Tym niemniej wynikiem jego pracy jest 
ukazanie, że „model zarządzania przedsiębiorstwem oparty na sformalizowa-
nej wewnętrznej dyscyplinie przesądza także  o charakterze odpowiedzialności 
za podjęte decyzje i jej skutki, zarówno gospodarcze, jak  i moralne”62. Cechy 
osobowościowe menadżera w pewnym stopniu ukazują możliwość sprawnego 

57 J. Kowalczyk, op. cit., s. 44.
58 Ibid., s. 48.
59 Ibid., s. 64.
60 J. Kowalczyk, op. cit., s. 70. 
61 S. Dziamski, op. cit., s. 100.
62 Ibid., s. 104. 
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pod względem prawno-moralnym postępowania. Wspomniane cechy winny 
być przypieczętowane prężnie rozwijającym się procesem samowychowania, 
samokształcenia oraz samopoznania. Dokonywanie introspekcji jest istotnym 
elementem poznania siebie, które znajduje swoje uzasadnienie w sferze osobi-
stej, intymnej, jak i społeczno-zawodowej. 

Sukces całego zespołu uzależniony jest od drobnych sukcesów pojedyn-
czych organizacji. Ich suma potęguje efekt jednostkowy. Wspólna eliminacja 
zagrożeń dla organizacji wpływa korzystnie na dążenie do osiągnięcia zamie-
rzonego celu63.  Na wspomniany sukces organizacji pozarządowej składa się 
wiele czynników, niemniej wykwalifikowana i moralnie zakorzeniona osobo-
wość przywódcy ma jedno z decydujących znaczeń. 

Ostatecznie można uznać, że dobra praktyka opiera się na stosowaniu 
cnót moralnych. Są one cechami charakteru, których potrzebujemy, aby jak 
najlepiej wykorzystać szansę  na dobre życie. Mają zasadnicze znaczenie dla 
nas wszystkich, ponieważ odnoszą się  do natury człowieka. Niemniej jednak 
należy mieć na uwadze, że wszyscy ulegamy uczuciu gniewu, ale też wszyscy 
możemy nauczyć się nad nim panować64. Każda osoba, również zarządzająca 
organizacją musi mieć świadomość swoich ludzkich zdolności do popełniania 
błędów, kierowania się emocjami. Świadomość ta winna odnosić się również do 
przekonania, że każda jednostka może skutecznie kontrolować swoje odruchy, 
budować swoją wizję rzeczywistości i kreować obraz własnej osoby. 

Podstawą w etycznym, a tym samym sprawnym zarządzaniu każdą orga-
nizacją jest budowanie  prawidłowego procesu komunikacji interpersonalnej, 
która leży u podstaw wszelkich procesów komunikowania. Podstawowym warun-
kiem w prawidłowym porozumiewaniu się jest  dobra znajomość siebie oraz 
umiejętność rozumienia i nadawania znaczenia. Odnosi się to do komunikacji 
intrapersonalnej (wewnętrznej), która jest fundamentem komunikacji interper-
sonalnej (zewnętrznej)65. Sprawne, mające u swych podstaw etykę kierowanie 
wymaga zrozumienia sensu podejmowania działań o charakterze moralnym. 
Wybór etycznego postępowania nie może być narzuconym odgórnie przymu-
sem. Jego sens kryje się dobrowolności wyboru, personalnym dostrzeżeniu 
wartości jego wdrażania w postępowanie. 
63 M. Załuska, op. cit., s. 100. 
64 J. Jackson, op. cit., s. 198. 
65 M. Wolicki, Wybrane problemy współczesnej psychologii, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego, Stalowa Wola 2008, s. 145.
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Należy działać w taki sposób, aby unikać syndromu wypalenia zawodo-
wego, który „może przybierać dwa oblicza. Po pierwsze może być to rodzaj ogó-
lnego stresu społeczno-kulturowego (…). Po drugie, może być rodzaj specyficz-
nego stresu zawodowego, związanego ściśle z konkretnymi warunkami pracy, 
zmaganiem się z zagrożeniami  i odpowiedzialnością”66. Wypalenie zawodowe 
jest zagrożeniem, które coraz częściej jest dostrzegane w świecie współczesnym. 

Niemniej jednak wiedza, umiejętności i postawy to trzy wymiary, które 
umożliwiają precyzyjne opisanie charakteru i specyfiki każdego zawodu67. Te 
trzy wymiary są komponentem w oddziaływaniach lidera organizacji pozarządo-
wej, który jest największym ogniwem trzeciego sektora. Dlatego „kształtowanie 
świadomości pracowników na wszystkich poziomach zarządzania organizacją, 
tak istotne w systemie ochrony przed zagrożeniami korupcyjnymi, jest niemoż-
liwe bez zdecydowanego udziału w tym procesie najwyższego kierownictwa”68. 
Akt ten związany jest z przestrzeganiem zasad moralności, bowiem „zarządzanie 
wtedy jest najbardziej skuteczne, gdy jest ono pojęte szeroko, a więc nie tylko 
jako bezpośrednie, ale także pośrednie kierowanie procesami decyzyjnymi 
firmy, które angażuje całą kadrę kierowniczą przedsiębiorstwa, jej doświad-
czenie, wiedzę  i umiejętności”69. Okrycie wspomnianych czynności etycznym 
zrozumieniem  i przestrzeganiem norm moralnych jest kwintesencją trafnych 
decyzji oraz działań na rzecz rozwoju organizacji. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że „społeczne innowacje i przedsięwzięcia, 
które kładą nacisk na integrację celów ekonomicznych i społecznych, zyskały 
spore znaczenie w świecie filantropii i w środowisku korporacji. Przedsiębiorcy 
społeczni są coraz bardziej doceniano za różnorodny i wartościowy wkład dla 
społeczeństwa. Na podstawie tradycyjnych modeli biznesowych oferują krea-
tywne rozwiązania złożonych i uporczywych problemów”70, można rzec, że są 
wyjściem ku współczesnym potrzebom. Mimo zarzutów o działalności mającej 
za cel zaspokojenie egoistycznych celów działają na rzecz drugiego człowieka. 
Generalizacja w tym względzie jest nieuzasadniona i zupełnie niepotrzebna. 
Kierując się uprzedzeniami można zatracić w sobie obiektywizm i wiarę w bez-
interesowność czynów drugiego człowieka. Lider organizacji pozarządowej 
66 Ibid., s. 182.
67 A. Olech, op. cit., s. 189.
68 J. Kowalczyk, op. cit., s. 110.
69 S. Dziamski, op. cit., s. 104.
70 M. Yaziji, J. Doh, op. cit., s. 243.
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winien mieć świadomość potrzeby dbania o nieskazitelny wizerunek instytucji, 
którą reprezentuje. Wysokie morale osobiste  i świadomość potrzeby prawdzi-
wego, podmiotowego rozwijania organizacji jest punktem wyjścia w dążeniu 
do ofiarowania działań pomocowych na rzecz osób wymagających wsparcia.

6. Podsumowanie

W świetle powyższych uwag, odnosząc się do celu sformułowanego we 
wstępie, trzeba stwierdzić, iż etyczne aspekty w zarządzaniu organizacjami poza-
rządowymi przybierają różną postać. Zawsze odwołują się do hierarchii warto-
ści, moralnych zasad wcielanych w postępowanie oraz aksjologicznych założeń 
w wykonywanej pracy. Zarządzanie to szczególnie odpowiedzialna funkcja. Przy-
wódca staje się wzorem nie tylko dla współpracowników, ale również dla bene-
ficjentów oraz pierwszym ogniwem reprezentującym organizację w środowisku 
lokalnym. W trakcie zarządzania może pojawić się wiele zagrożeń wskazujących 
przede wszystkim na egoistyczne i korupcyjne popędy, niemniej strzeżony świat 
wartości potrafi jasno wyznaczyć granicę między prawnym  i etycznym niesie-
niem dobra, a pokusą zaspokajania egoistycznych potrzeb czy zamiarów. Każdy 
zwód wymaga kierowania się określonym zbiorem zasad, który na ogół nazy-
wany jest kodeksem. Szczególnie intensywnie moralny sposób życia i wykony-
wania zawodu jest dostrzegany w przypadku osób zarządczych. Samopoznanie 
jest istotnym elementem budowania etycznego kręgosłupa zasad. Organizacja 
pozarządowe są szczególnym typem instytucji, które winny być nastawione na 
podmiotowe, godne, obiektywne, rzetelne, pełne prawdy niesienie wsparcia 
i pomocy jednostkom oraz grupom społecznym. Można zatem rzec, że kiero-
wanie organizacjami pozarządowymi to wyzwanie, misja, zadanie, ale  i szcze-
gólny rodzaj powołania społecznego.

7. Summary

The ethical aspects of management the non - governmental organizations

It is the ethicist important dimension of the man’s life. The management 
is the non - governmental organizations the task, mission, but and the adop-
tion in working on thing of improvement of quality life persons are in need. 
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Leader has to be example for workers, customers and society. Ethical dimen-
sion be rooted in man’s morality as person. The acting with integrity of con-
science worker then the man who in private life has unflinching the hierar-
chies of value. In control non - governmental organizations ethics rises momen-
tous part, as it is rooted in her foundations deeply. To testify fully on thing 
of are inneed’s persons, menaced, invalid, can suffering near respect higher 
values only. Manageress in this regard person has key with meaning, because 
it is first determinant of quality of activity of such organization. It is ethicist 
connected from valuable management with non - governmental organizations 
inseparably. Honesty, human nature, justice then elements, which effectively 
break threat, what corruption is. The favourable in professional work the real-
ization of moral norms climate, then the atmosphere of confidence, alive inter-
personal reports of, frankness, of kindness, feeling of safety. Large meaning 
has between leader transport and persons and co-operating organizations. 
Second man has always to be chosen as subject.
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dr Dawid Misiak 
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Rozdział IV
Zarządzanie przez superwizję w oświacie

1. Streszczenie

Osoby pracujące w zawodach, w których wchodzą w bliskie relacje inter-
personalne narażone są w sposób szczególny na wypalenie zawodowe. W przy-
padku pracowników oświaty głównym problemem są trudności wychowaw-
cze oraz wypalenie zawodowe. Od wielu lat psychoterapeuci oraz pracownicy 
pomocy społecznej posiadają jako narzędzie radzenia sobie w trudnych sytua-
cjach zawodowych – superwizję. Jest to metoda oparta głównie na pracy w gru-
pie. Dlatego też celem artykułu jest ukazanie możliwości zastosowania super-
wizji w  zarządzaniu w oświacie.

Słowa kluczowe: superwizja, oświata, wypalenie zawodowe, zarządzanie.

2. Wstęp

Superwizja jest obecna w zawodzie psychologa oraz w zawodach społecz-
nych. Coraz częściej pracownicy oświaty świadomi trudów swej pracy chcieliby 
korzystać z dobrodziejstw płynących z superwizji. Praca z dziećmi i młodzieżą 
oraz współpraca z rodzicami jest obarczona dużym ryzykiem wypalenia zawo-
dowego. Jedną z form pomocy może być superwizja.

Metoda ta może być poniekąd wykorzystywana w zarządzaniu w oświa-
cie. Praca superwizyjna odbywać się może indywidualnie lub grupowo. Aspekt 
grupowy może być wykorzystywany jako forma spotkania przełożonych z pra-
cownikami celem poznanie potrzeb, problemów i oczekiwań osób zatrudnio-
nych w oświacie. 

Zawody związane z oświatą należą do tych specjalności, w których kon-
takt interpersonalny, zaangażowanie oraz emocje odgrywają znaczącą rolę. 
Praca w oświacie wiąże się z licznymi trudnościami wynikającymi ze współpracy 
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z uczniami, którzy wywodzą się z różnych środowisk społecznych. Przyczynia 
się to do zwiększonego ryzyka wystąpienia wypalenia zawodowego. W pracy 
nauczyciela działają stresory o charakterze biopsychicznym, społeczno-kulturo-
wym oraz strukturalno organizacyjnym, które lokują się na trzech poziomach: 
samego nauczyciela, instytucji oświatowej (np. szkoła) oraz środowiska (otocze-
nia nauczyciela). Każdy człowiek posiada odmienną odporność psychiczną. 
Dlatego też różnie przeżywane jest wypalenie zawodowe, jak również różne 
jest jego nasilenie.

Na wypalenie zawodowe w szczególności narażone są osoby wykonujące 
zawody społeczne w dziecinie oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej oraz usług. 
Bardzo bliska zaangażowana relacja z drugim człowiekiem stanowi warunek 
działania oraz warunkuje rozwój i sukces zawodowy. Jednak jest to reakcja 
obustronna. Są to zawody, gdzie angażuje się własna osobowość jako poniekąd 
narzędzie pracy. Dlatego też z jednej strony mogą być one źródłem satysfakcji 
zawodowej i osobistej, z drugiej jednak źródłem długotrwałego stresu, a co za 
tym idzie zniechęcenia i rezygnacji (wypalenia zawodowego). Ryzyko wypale-
nia w tych zawodach wzrasta wraz z dehumanizacją pracy.

Osoby pracujące w oświacie posiadają różnorodność adaptacyjną oraz 
odporność na sytuacje, z jakimi spotykają się w instytucji oświatowej. Jedni 
przechodzą przez swoją ścieżkę kariery bez większych kłopotów, inni natomiast 
po kilku latach pracy zaprzestają nauczania, gdyż nie umieją sobie poradzić 
z uczniami lub wymogami współczesnego systemu edukacji. Wiek XXI to okres 
głębokiej transformacji – również w edukacji. Po pierwsze, w Polsce poszukuje 
się nowego przystosowanego do współczesności modelu systemu edukacyjnego. 
Przeprowadza się liczne reformy, za których przesłaniem część nauczycieli nie 
nadąża. Powoduje to brak możliwości przygotowania sobie długofalowej stra-
tegii edukacyjnej, a co za tym idzie frustrację. Po drugie uczniowie są coraz 
bardziej świadomi swoich praw (rzadziej obowiązków). Nauczyciel jest obecnie 
ograniczony w stosowaniu dyrektywnych metod edukacyjnych. Jako pedagog 
ma być osobą dynamiczną, kreatywną oraz umiejącą przekazywać wiedzę sto-
sownie do percepcji uczniów w klasie. Jest to oczywiście coś pożądanego. Jed-
nak nauczyciel czasami może nie być w stanie taką osobą. Jako człowiek, który 
wykonuje zawód społeczny, będący dużym obciążeniem psychicznym może nie 
wiedzieć i nie umieć rozładować kumulujące się napięcie.

Pracownicy oświaty potrzebują jednak czasu, aby sprostać wymogom im 
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stawianym. Poprzez nawarstwianie się różnych emocji dochodzą do okresu, gdy 
nie wytrzymują wymogów, przed jakimi stawia ich system edukacyjny. Dlatego 
też szkolnictwo wymaga realizacji pilnych, ale przemyślanych oraz komplekso-
wych działań o charakterze prewencyjno-korekcyjno-zwalczającym. Nauczyciele 
jako przedstawiciele jednej z profesji społecznej winni być objęci pomocą psy-
chologiczną. Pomoc może być taka, jaką posiadają np. psychoterapeuci, pra-
cownicy pomocy społecznej – superwizja. 

3. Wypalenie zawodowe nauczycieli

Wypalenie zawodowe jest przedmiotem analizy badawczej od ponad 40 
lat. Duży wkład w proces poznawczy wypalenia zawodowego wniosła Christ-
ina Maslach, autorka najbardziej znanego narzędzia pomiaru wypalenia zawo-
dowego jako triady elementów: emocjonalnego wyczerpania, depersonalizacji 
oraz poczucia osiągnięcia. W. Schaufeli oraz D. Enzmann opracowali cztery 
specyficzne czynniki progresji wypalenia zawodowego: ekspansja sektora spo-
łecznego, wzrost intelektualnych obciążeń, spadek prestiżu zawodowego oraz 
nierealistyczne oczekiwania zawodowe1. Natomiast S. Tucholska zwróciła uwagę 
na takie czynniki jak: wzrost indywidualizacji w społeczeństwie oraz nieko-
rzystne warunki zatrudnienia, które przyczyniają się do powstawania wypa-
lenia zawodowego2.

W pracy naukowej pierwszym, który użył terminu wypalenie był ame-
rykański psychiatra Herbert Freudenberger. Odniósł on ten termin do stanu 
wyczerpania człowieka, który było następstwem stawiania nadmiernych ocze-
kiwań. Pracując w ośrodku dla narkomanów wraz z młodymi wolontariu-
szami zauważył stopniowa utratę przez nich energii, aż do wystąpienia obja-
wów psychosomatycznych. Nie przedstawił on scalonej koncepcji wypalenia 
zawodowego, lecz luźno sformułowane zasady. Według niego wypalenie zawo-
dowe to porażka wynikająca z trudności w utrzymaniu idealistycznego wize-
runku samego siebie. Osoby, które cechuje dynamizm, oddanie i zaangażowa-
nie w wykonywaną pracę są nastawieni na osiąganie konkretnych wyników. 
Gdy nie osiągają wyznaczonych celów popadają w rozpacz i frustrację. Wtedy 
1 W. Schaufeli, D. Enzmann, The burnout companion to study and practice. A critical analysis, London 

1998.
2 S. Tucholska, Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i jego 

osobowościowych uwarunkowań, Lublin 2009.
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to mogą przechodzić proces zwany 4D: brak zaangażowania (disengagement), 
dystans (distancing), otępienie (dulling) oraz martwota (deadness). Skutkiem tego 
jest wyczerpanie emocjonalne3.

W tym samym okresie wypaleniem zawodowym zaczęła zajmować się 
Christina Maslach. W jej koncepcji znaczące były dwa pojęcia: zdystansowana 
troska (detached concern)4 oraz dehumanizacja (dehumanization in self-defence)5. 
Ch. Maslach sformułowała, więc wypalenie zawodowe w kategorii relacji spo-
łecznej pomiędzy osobami. Jedna osoba zawodowo daje pomoc, natomiast druga 
tę pomoc przyjmuje. Na skutek przeprowadzony badań wyodrębniła ona trzy 
wymiary wypalenia zawodowego: wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja 
oraz poczucie zawodowej satysfakcji. W wyniku tego stworzyła kwestionariusz 
wypalenia zawodowego MBI (Maslach Burnout Inventory). Te czynniki wpły-
nęły na definicję wypalenia zawodowego zaproponowaną przez Ch Maslach: 
„wypalenie zawodowe jest syndromem emocjonalnego wyczerpania, deperso-
nalizacji i braku satysfakcji zawodowej, który może wystąpić u osób wykonu-
jących zawody opierające się na kontaktach z ludźmi. Stanowi ono następstwo 
doświadczanego stresu, włącza się w kontekst relacji społecznych, wpływa na 
sposób widzenia samego siebie i innych”6. Niewątpliwie nauczyciele, jako grupa 
społeczna, która swa pracę opiera na relacjach z innymi ludźmi (dzieci i ich 
rodzice), jest szczególnie narażona na wypalenie zawodowe. Z jednej strony 
nastawienie na nauczanie młodych ludzi, a z drugiej strony oczekiwania rodzi-
ców, które mogą być odmienne od koncepcji oświatowej. 

Podobne stanowisko zaprezentowali B. Buunk i W. Schaufeli, którzy wypa-
lenie zawodowe ujęli w ramy dawca – biorca. Uważali, iż jednostronne anga-
żowanie się dawcy oraz brak pozytywnych komunikatów zwrotnych od biorcy 
wyzwala negatywne emocje. Dlatego też depersonalizacja jest mechanizmem 
obronnym dawcy. Badacze ci zaproponowali dwustopniowy model wymiany 

3 H.J., Freudenberger, Staff burn-out, „Journal of Social Issues” 1974/30, s. 159-165.
4 Zdystansowana troska odnosiła się do perfekcyjnego w zawodzie lekarza połączenia współczucia 

i zaangażowania wraz z dystansem emocjonalnym.
5 Obronna dehumanizacja polega na ochronie samego siebie przed przytłaczającymi emocjami poprzez 

reagowanie na osoby znajdujące się w obrębie zawodowego oddziaływania przedmiotowo, a nie 
podmiotowo.

6 E. Lisowska, Rozpoznawanie i przewidywanie wypalenia zawodowego nauczycieli. Studium 
pedagogiczne, Kielce 2012, s. 16; Ch. Maslach, Wypalenie się. Utrata troski o człowieka, [w:] Ph. 
Zimbardo, F.L. Ruch (red.), Psychologia i życie, Warszawa 1988, s. 623-628; Ch. Maslach, Wypalenie 
– w perspektywie wielowymiarowej, [w:] Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, 
(red.) H. Sęk, Warszawa 2000, s. 13-31.
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społecznej, gdzie wypalenie zawodowe jest brakiem wzajemności na poziomie 
interpersonalnym oraz organizacyjnym (zakład pracy)7. Brak właściwego kon-
taktu interpersonalnego wynikać może z niedojrzałości uczniów oraz niewłaś-
ciwych postaw rodzicielskich8. Z drugiej strony brak perspektyw rozwoju zawo-
dowego, wynagrodzenie nieadekwatne do posiadanych kwalifikacji i umiejęt-
ności oraz brak wsparcia ze strony pracodawcy (superwizja) mogą przyczynić 
się do rozwoju wypalenia zawodowego. 

W ujęciu egzystencjalnym wypalenie zawodowe ujęła Ayala Pines. Zwró-
ciła uwagę na to, iż zjawisko to wskazuje na porażkę człowieka w poszukiwaniu 
egzystencjalnego znaczenia. Nauczyciel oczekuje, iż to, co robi jest potrzebne 
i ważne, a tym samym nadaje sens jego życiu. Wypalenie pojawia się wraz 
z poczuciem, iż nie spełniło się oczekiwań pokładanych w danym pracowniku. 
Nauczyciel wykorzystujący różne metody aktywizujące na lekcji, starający się 
w przystępny sposób przekazać uczniom wiedzę w pewnym momencie uświa-
damia sobie, iż jego wysiłki nie przynoszą oczekiwanych wyników. Pojawia się 
więc frustracja i rozczarowanie. Wyjątkową ideą tego naukowca jest twierdze-
nie, że „wypalić się mogą tylko osoby o wysokim poziomie motywacji – aby się 
wypalić trzeba najpierw «płonąć». Gdy się na początku pracy zawodowej «nie 
płonie», można doświadczyć stresu, alienacji, depresji, kryzysu egzystencjal-
nego, zmęczenia, ale nie wypalenia. Im silniejsza motywacja, tym szczytniej-
sze cele osobiste”9. Oświata jako instytucja powołana do edukowania, ze swej 
natury skupia osoby, które w sposób szczególny są zaangażowane w jej cele. Są 
to osoby, które ciągle podnoszą swe kwalifikacje, doskonalą swój warsztat peda-
gogiczny oraz posiadają motywacje do odnoszenia sukcesów przez swych pod-
opiecznych. Dlatego tez nauczyciele narażeni są nie tylko na stres czy depre-
sję, ale również na wypalenie zawodowe.

Kolejny naukowiec, C. Cherniss wypracował koncepcję wypalenia zawo-
dowego zwaną modelem negatywnych zmian osobowości. Wyróżnił osiem czyn-
ników stresotwórczych: niewystarczająca informacja wstępna, duże obciąże-
nie pracą, monotonia pracy, wąski zakres pracy, utrata lub brak autonomii, 
nieliczenie się z wartościami wyznawanymi przez jednostkę, niedostateczne 

7 E. Lisowska, op. cit.
8 J. Kielin, Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów 

z placówek specjalnych, Gdańsk 2002.
9 A. Pines, Wypalenie – w perspektywie egzystencjalnej, [w:]  Wypalenie zawodowe. Przyczyny, 

mechanizmy, zapobieganie, (red.) H. Sęk, Warszawa 2000, s. 32-57.
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przywództwo, które nie zna właściwych modeli zarządzania (brak wsparcia) 
oraz społeczna izolacja. Czynniki te powodują u nowych stażem pracowników 
brak pewności siebie oraz utratę wiary we własne kompetencje. Również ważną 
rolę odgrywają czynniki personalne. Szczególnie istotny jest bilans wymagań 
oraz wsparcia spoza zakładu pracy. Obowiązki pozazawodowe, zadania wykony-
wane w domu, przy braku wsparcia (superwizji) mogą stać się źródłem stresu, 
który znacząco będzie wpływał na jakość wykonywanej pracy10. 

Model, który jest niejako podsumowaniem zaproponowali W. Schaufeli 
i D. Enzmann. Według przyjętej przez tych naukowców definicji wypalenie 
zawodowe jest „przewlekłym, negatywnym stanem psychicznym wywołanym 
pracą zawodową, pojawiającym się u ludzi w «normie», których początkowo 
charakteryzuje poczucie wyczerpania, a następnie zniechęcenia, zmniejszenie 
skuteczności działań, obniżenie motywacji oraz negatywne postawy i zacho-
wania utrudniające przystosowanie w pracy. Symptomy te rozwijają się stop-
niowo i mogą być przez dłuższy okres niedostrzegane przez jednostkę. Stan ten 
powodowany jest brakiem zgodności między aspiracjami zawodowymi a rze-
czywistymi warunkami pracy. Wypalenie ma często charakter samowzmacnia-
jącego się procesu, o czym decydują nieadekwatne strategie radzenia sobie”11.

W. Schaufeli i D. Enzmann zwrócili uwagę na trzy zasadnicze aspekty 
wypalenia zawodowego: silna motywacja, niesprzyjające środowisko pracy oraz 
niewłaściwe strategie zaradcze. Czynniki te wzajemnie się wzmacniają two-
rząc tzw. model sekwencyjno – dynamiczny. Duża motywacja do pracy sprzyja 
osiąganiu sukcesów zawodowych, jednocześnie jest czynnikiem sprzyjającym 
wypaleniu. Wykorzystanie niewłaściwych strategii zaradczych (np. wycofanie 
się fizyczne lub psychiczne) uruchamia mechanizm strat tym samym prowa-
dzi do wypalenia zawodowego. Zastosowanie strategii funkcjonalnych, których 
celem jest rozwiązanie problemu umożliwi pracownikowi osiągnięcie zamierzo-
nego celu (lub jego urealnioną weryfikację), a co za tym idzie na nowo urucho-
mienie mechanizmu zysków. W. Schaufeli i D. Enzmann zwrócili uwagę na tak 
charakterystyczne dla wypalenia zawodowego błędne koło, które powoduje, iż 
symptomy wypalenia mogą być również przyczynami i skutkami. Dlatego tez tak 
10 M. Sekułowicz, Wypalenie zawodowe nauczycieli pracujących z osobami z niepełnosprawnością 

intelektualną. Przyczyny, symptomy, zapobieganie, przezwyciężanie, Wrocław 2002; por. S. Tucholska, 
Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych 
uwarunkowań, Lublin 2009; S. Tucholska, Ryzyko wypalenia w zawodzie nauczyciela, „Psychologia 
w szkole”, 2004/2, s. 95-108.

11 W. Schaufeli, D. Enzmann, op. cit., s. 36.

Zarządzanie przez superwizję w oświacie



85

ważnym jest wprowadzenie do oświaty superwizji pracowników, podczas któ-
rej można by nakreśli to błędne koło i spowodować odwrócenie jego skutków. 

Interesującą kategoryzację procesu wypalenia zawodowego zapropono-
wali naukowcy skupieni w American Psychological Association. Wskazali oni na 
pięć etapów. Pierwszy etap to „miesiąc miodowy” (honeymoon), czyli okres fascy-
nacji pracą, przepełniony idealistycznymi wyobrażeniami, gdzie pojawia się 
energia, euforia oraz entuzjazm. Drugi etap to „przebudzenie” (awakening), 
gdzie pracownik postrzega, iż jego idealistyczna wizja pracy mija się z rzeczy-
wistością. Dlatego też, aby sprostać swojej wizji idealnego pracownika, zaczyna 
pracować intensywniej. Stara się również, aby ten idealistyczny obraz nie został 
naruszony. Trzeci etap to „szorstkość” (brownout), gdy realizacja zadań zaczyna 
wymagać więcej czasu i poświęcenia. Na tym etapie na skutek nadmiernego 
wysiłku włożonego w sprostanie postawionym sobie wymaganiom, zaczynają 
być zaburzone relacje ze współpracownikami oraz uczniami. Czwarty etap to 
„wypalenie pełnoobjawowe” ( full scale burnout), gdzie rozwija się pełnoobja-
wowe wyczerpanie psychofizyczne. Na tym etapie pojawiają się stany depre-
syjne, poczucie osamotnienia, pustki i bezsensu egzystencjalnego oraz chęć 
porzucenia pracy. Piąty etap to „odradzanie się” (phoenix phenomenon), czyli 
okres terapii ze skutków, jakie wywołało wypalenie zawodowe12.

Bazując na hierarchicznej analizie skupień wyników uzyskanych przez 
badanych nauczycieli za pomocą kwestionariusza MBI, Helena Sęk wyróż-
niła cztery stopnie wypalenia zawodowego tej grupy pracowniczej. W pierw-
szej grupie znaleźli się nauczyciele z niskimi wynikami we wszystkich pod-
skalach. W kolejnej grupie nauczyciele uzyskali wysokie wyniki w podskali 
wyczerpania emocjonalnego, przy niskich wskaźnikach w zakresie deperso-
nalizacji i osobistego zaangażowania zawodowego. Osoby te określić można 
jako wyczerpane emocjonalnie. Grupa trzecia charakteryzowała się wysokimi 
wskaźnikami wyczerpania emocjonalnego i osobistego zaangażowania zawo-
dowego oraz niskim wskaźnikiem depersonalizacji. Czwarta grupa to osoby 
wypalone zawodowo. Wszystkie skale były wysokie. Wyniki badań pokazały, 
iż nie wszyscy nauczyciele wypalają się w takim samym stopniu. Jest to zro-
zumiałe z punktu widzenia aspektów psychologicznych, gdyż każdy człowiek 

12 E. Bilska, Jak Feniks z popiołów, czyli syndrom wypalenia zawodowego, „Niebieska Linia” 2004/4,  
s. 19-23.
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posiada inną odporność psychologiczną13.
W literaturze przedmiotu wypalenie zawodowe ukazywane jest jako pro-

ces, dlatego też trafniejszym jest używanie zwrotu wypalanie się. W procesie 
tym można wyróżnić cztery etapy. Po pierwsze: przedwypalenie, czyli proces 
negatywnych zmian, który rozpoczyna poczucie rozczarowania oraz utraty 
oczekiwań związanych z pracą. Na początku pojawia się napięcie. Nauczyciel 
dostrzega sprzeczność między własnymi zasobami a wymaganiami, jakie sta-
wiane mu są w pracy. Następnie dochodzi do przeciążenia. Występują tu epi-
zody emocjonalnych napięć, poczucie zmęczenia i wyczerpania. W konsekwen-
cji pojawia się proces wypalania.

Po drugie wypalanie się, czyli proces, który na skutek rozczarowania 
aspektami występującymi w środowisku pracowniczym prowadzą do znacznym 
zmian w pojmowaniu sensu i celu wykonywanej pracy. Doświadczenie zawo-
dowe i doznanie rozczarowań prowadzą do stagnacji. Rozpoczyna się powolna 
utrata energii życiowej i entuzjazmu do pracy. Nauczyciel przestaje angażować 
się w wykonywane zadania, koncentruje się na własnych potrzebach. W tym 
momencie zaczyna również akcentować aspekt materialny związany z wykony-
waną pracą. Na tym etapie widać również strategie ucieczkowe, czyli tenden-
cje do skracania czasu pracy, wydłużanie przerw, spóźnianie się czy wcześniej-
sze wychodzenie z pracy14. 

Po trzecie wypalenie, czyli pojawiająca się długotrwała apatia prowadząca 
nawet do wycofania się fizycznego i psychicznego z wykonywanej pracy. Wzrasta 
obojętność wobec osiągnięć uczniów oraz obwinianie środowiska. Charaktery-
styczne na tym etapie są zdawkowe kontakty zawodowe, pojawia się wycofanie 
fizyczne w aspekcie fizycznym, które prowadzi do oporu przed wykonywaniem 
pracy, niechęć do wchodzenia w relacje ze współpracownikami oraz ograni-
czenie do minimum kontaktów z uczniami. Skutkiem tego jest cynizm, ruty-
nowe postępowanie, emocjonalna obojętność i odosobnienie oraz zobojętnienie. 

Po czwarte odradzanie się, czyli leczenie z wypalenia. Stan ten jest 
13 H. Sęk, Wypalenie zawodowe. Psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania, Poznań 1996; H. Sęk, 

Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego w modelu społecznej psychologii poznawczej, 
[w:] H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, Warszawa 2000,  
s. 83-112; H. Sęk, Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Społeczne i podmiotowe uwarunkowania, [w:] 
J. Brzeziński, Z. Kwieciński (red.), Psychologiczno-edukacyjne aspekty przesilenia systemowego, 
Toruń 2000, s. 99-114; H. Sęk, Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Uwarunkowania i możliwości 
zapobiegania, [w:] H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, 
Warszawa 2000, s. 149-167.

14 C. Cherniss, Professional burnout in the human service organization, New York 1980.

Zarządzanie przez superwizję w oświacie



87

przejściowy, tzn. iż można powrócić do pierwotnego zapału do pracy. Jest to 
jednak pewien proces, który rozłożony jest w czasie. Fazę tę można określić rów-
nież interwencją. W przypadku wypalenie zawodowego najlepszą formą może 
być interwencja z zewnątrz w formie pomocy psychologicznej, a w ciężkich sta-
nach wypalenia zawodowego połączonego z depresją również pomocy psychia-
trycznej. Istotnym jest, aby zwrócić uwagę, iż wypalenie zawodowe jest proce-
sem. Dlatego też, gdy pojawiają się pierwsze niepokojące symptomy, można już 
wtedy zacząć interwencję. Superwizja wydaje się najlepszą metodą, która może 
zapobiegać rozwinięciu się typowego wypalenia zawodowego, a tym samym być 
formą terapii dla osób związanych zawodowo z oświatą.

4. Trudności wychowawcze

Kolejnym aspektem, który wymaga interwencji są trudności wychowaw-
cze, z jakimi borykają się nauczyciele. Jednym z aspektów, który przyczynia się 
do wypalenia zawodowego pracowników oświaty są trudności wychowawcze lub 
też nieumiejętność sprostania poza standardowym zachowaniom niektórych 
uczniów. Trudności wychowawcze są zjawiskiem niemal codziennym w życiu 
szkoły. Stosunkowa powszechność tego zjawiska sprawia, że jest to problem 
stale aktualny w pracy wychowawczej. Przez trudności wychowawcze będziemy 
rozumieć takie zachowania dziecka, które są niezgodne z normami społecz-
nymi i ideałem wychowania, które nie poddają się zwykłym oddziaływaniom 
wychowawczym. Za trudne wychowawczo uznamy, więc takie dziecko, którego 
zachowania w znacznym stopniu i w sposób trwały odbiegają od wyznaczo-
nych na jego wiek standardów. Jednakże trudności wychowawcze to nie tylko 
niewłaściwe zachowania pewnej grupy uczniów, lecz również nieumiejętność 
pracy nauczyciele w obliczu grupy uczniów, którzy wykazują zachowania, na 
które nie jest przygotowany nauczyciel. 

Trudności natury wychowawczej nie powstają spontanicznie, ale podczas 
długiego procesu, w trakcie, którego poszczególne ogniwa narastają stopniowo 
na tle określonych warunków. Warunki te mogą mieć charakter subiektywny, 
gdy tkwią w samym człowieku, w jego właściwościach umysłowych lub fizjolo-
giczno-somatycznych. Mogą mieć również charakter obiektywny, gdy tkwią poza 
człowiekiem. Przyczyny trudności wychowawczych można ująć w dwie grupy 
czynników. Pierwsza grupa to czynniki endogenne, a więc te, które powodują 
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uszkodzenie układu nerwowego, a w konsekwencji zaburzenia rozwoju i trud-
ności wychowawcze. Czynniki te dzieli się na dalsze podgrupy w zależności 
od czasu ich zadziałania. Trudności warunkowane czynnikami endogennymi 
powodującymi uszkodzenia układu nerwowego mogą mieć bardzo zróżnicowany 
charakter. Najczęściej powodują one niedorozwój umysłowy, nadpobudliwość 
nerwową, nadmierną ruchliwość lub zahamowanie i spowolnienie ruchowe. 
Zaburzenia te są zwykle uporczywe, ale nie zawsze nieodwracalne. Należy jed-
nak pamiętać, że konieczna jest w tych warunkach interwencja lekarska. Druga 
grupa to czynniki egzogenne, polegające na szkodliwym wpływie otoczenia 
i wadliwym oddziaływaniu wychowawczym. Składają się na nie: wady w funk-
cjonowaniu rodziny, niedociągnięcia i błędy wychowawcze oraz negatywny 
wpływ środowiska rówieśniczego15.

Błędy w funkcjonowaniu rodziny mogą mieć różny stopień nasilenia, 
poczynając od sporadycznych niewłaściwych reakcji wobec dziecka, które jed-
nak stają się istotną przyczyną trudności wychowawczych, zwłaszcza w zetknię-
ciu z niekorzystnymi warunkami, a na zupełnym braku opieki i zaniedbaniu 
kończąc. Mówiąc o braku opieki, trzeba wziąć pod uwagę nie tylko zaniedba-
nia związane z materialnym zabezpieczeniem dziecka, ale w równym stopniu 
braku w zakresie zaspokojenia jego potrzeb psychicznych. Rodzina powinna 
dawać dziecku poczucie bezpieczeństwa poprzez okazywanie mu, że jest chciane, 
kochane i potrzebne. Oprócz zaniedbania i braku zainteresowania dzieckiem 
wyróżnia się jeszcze inne negatywne zachowania rodziców, które można zgru-
pować w pewne typy, czy style wychowania.

Wychowanie autokratyczne, które polega na tym, że w swoich oddziały-
waniach rodzice kierują się własnymi potrzebami i ambicjami, nie licząc się na 
ogół z potrzebami i możliwościami dziecka. Jest ono traktowane bezosobowo, 
przedmiotowo, stawia mu wysokie wymagania i rygorystycznie je egzekwuje 
głównie w oparciu o kary i zastraszenia. Dziecko nie mogąc sprostać wygórowa-
nym wymaganiom, pozbawione swobody zaczyna szukać sposobów uniknięcia 
niekorzystnych warunków. W zależności od właściwości psychicznych dziecka 
pojawia się bądź bunt w postaci reakcji agresywnych, nieposłuszeństwo, bądź 
zachowanie umożliwiające ucieczkę, a więc kłamstwo, ucieczki z domu, wreszcie 
u dzieci ze słabym typem układu nerwowego, zaburzenia nerwicowe. Te nega-
tywne reakcje w stopniu szczególnie nasilonym występują w okresie dorastania 
15 M. Sobocki, Trudności wychowawcze w szkole, Warszawa 1989.
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dzieci, które czują się dorosłe i niezależne. Rodzice autokratyczni nie doceniają 
tych zmian, nie respektują indywidualności, własnych celów i upodobań dora-
stających dzieci, doprowadzając do napięć i konfliktów. W wyniku tego zerwane 
lub ograniczone zostają więzi między rodzicami i dziećmi, rodzice tracą auto-
rytet i możliwości wpływu na własne dzieci16.

Przeciwieństwem do autokratycznej i nadmiernie wymagającej postawy 
rodziców jest styl nadmiernie chroniący. Ma on miejsce zwłaszcza wobec dzieci 
pierworodnych, jedynaków, bardzo długo oczekiwanych lub chorowitych we 
wczesnym dzieciństwie. Postawa ta przejawia się w nadmiernej troskliwości, 
wyręczaniu dziecka w czynnościach, które samo z powodzeniem może wykonać, 
w izolowaniu przed rówieśnikami w obawie przed złym wpływem, w podejmo-
waniu za dziecko decyzji, do których zdaniem rodziców nie jest zdolne. Taka 
atmosfera przesadnej troski sprzyja kształtowaniu niesamodzielności, bierności 
i lękliwości. Dziecko, które ograniczono w samodzielnym zdobywaniu doświad-
czeń jest niezaradne, ma gorsze kontakty z innymi dziećmi. Zadania, z któ-
rymi spotyka się w szkole, czy w zabawie w grupie rówieśniczej stają się nie-
wykonalne, są przyczyną niepowodzeń, które doprowadzają do utraty wiary 
we własne siły i możliwości, kompleksu mniejszej wartości. Inne zachowania 
wynikające z takiej postawy rodzicielskiej może wywołać u dziecka zachowa-
nie typu „rozpieszczone dziecko” - a więc nadmierną pewność siebie, poczucie 
większej wartości, niepowściągliwość, zuchwalstwo, zarozumiałość, awanturo-
wanie się, tyranizowanie matki, nastawienie egoistyczne i wygórowane wyma-
gania względem rodziców17.

Trzecim stylem wychowania jest tzw. styl liberalny. Jest on bliski pozba-
wienia opieki, gdy dziecko jest zdane na siebie i wszystko mu wolno. Często 
wiąże się też z niekonsekwencją wychowawczą, gdy rodzice przypominają sobie 
o swoich obowiązkach i zaczynają nadrabiać wychowawcze zaległości stosuje 
nagle rygory i ograniczenia18.

W domu dla prawidłowego funkcjonowania dziecka niezbędne jest zaspo-
kojenie potrzeb uczuciowych. W szkole dziecko oczekuje zdobycia uznania i zna-
czenia. Funkcjonując w gronie rówieśników może się z nimi porównywać i ma 
szansę zdobycia pozycji i znaczenia w grupie. To, czy oczekiwania te zostaną 

16 J. Kielin, op. cit., s. 88-93.
17 Ibid., s. 94-98.
18 Ibid., s. 82-87.
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zaspokojone, czy nie, zależy w znacznym stopniu od zachowania nauczyciela 
wobec uczniów. Stawianie nadmiernych wymagań powoduje, że jest ono przez 
nauczyciela krytykowane i poddawane negatywnej ocenie. W podobnej sytua-
cji znajduje się uczeń, którego kryteria ocen są niezgodne z kryteriami stawia-
nymi przez nauczyciela. Poczucie braku uznania i sukcesu sprawiają, że ucz-
niowie zaczynają niechętnie odnosić się do szkoły i nauczyciela. Zaniedbują 
szkolne obowiązki, lekceważą polecenia i wymagania, agresywnie odnoszą się 
do nauczycieli, starając się w ten sposób zwrócić na siebie uwagę i zdobyć uzna-
nie rówieśników.

Zachowania takie mają miejsce przede wszystkim wobec nauczycieli, któ-
rzy stawiając nadmierne wymagania, nie chcą, czy nie potrafią pomóc uczniom 
w ich spełnieniu, których wymagania stawiane uczniom są niezgodne z tym, 
jakie wychowawca stawia sobie.

Uczniowie respektują nawet bardzo wysokie wymagania, o ile wiążą się 
one z konsekwencją, życzliwością oraz dużą wiedzą i umiejętnościami wycho-
wawcy. W przeciwnym wypadku zawsze stają się one w większym lub w mniej-
szym stopniu przyczyną konfliktów między nauczycielami i uczniami. Z nad-
miernymi wymaganiami idzie w parze karzący stosunek nauczyciela wobec 
ucznia. To z kolei powoduje reakcje agresywne ucznia, w związku, z którymi 
nauczyciel stosuje dalsze sankcje. Tworzy to sytuację „błędnego, koła”, która 
sprzyja utrwaleniu negatywnych zachowań uczniów19.

Błędne jest rozumienie sprawiedliwości jako jednakowego traktowania 
wszystkich uczniów. Stosowanie jednakowych wymagań wobec wszystkich spra-
wia, że wielu uczniów nie mogąc im sprostać ze względów psychicznych czy 
fizycznych, jest narażonych na odrzucenie przez rówieśników i negatywne oceny 
ze strony nauczycieli. Niedostrzeganie tego jest dużym niedopatrzeniem ze 
strony nauczyciela. Powoduje rozgoryczenie, poczucie krzywdy, niechęć wobec 
szkoły i utratę motywacji do podejmowania dalszych wysiłków, czy to w celu 
poprawy nauki, czy zachowania20.

Innym przejawem nieliczenia się z indywidualnością uczniów są sposoby 
przeprowadzania lekcji. Zajęcia prowadzone stereotypowo, nieangażujące zain-
teresowań ani aktywności ucznia są nudne, prowokują uczniów do ich przeła-
mania zwykle w formie zachowań niedozwolonych, prowadzą do zniechęcenia 

19 K. Pospiszyl, E. Żabczyńska, Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, Warszawa 1981.
20 R. Rener, H. Wenke, Pedagogika planu daltońskiego, Łódź 2011.
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nauką i szkołą.
Trzecią kategorią zewnętrznych przyczyn trudności wychowawczych są 

negatywne wpływy środowiska rówieśniczego. Grupa rówieśnicza jest bardzo 
istotnym czynnikiem rozwoju, zwłaszcza społecznego dziecka. Uczestnictwo 
w życiu grupowym daje możliwość zaspokojenia potrzeb afiliatywnych, kontak-
tów społecznych, uznania i znaczenia. Z wiekiem w miarę rozluźniania się kon-
taktów z dorosłymi grupa staje się coraz ważniejsza i coraz bardziej potrzebna. 
Stąd dziecko chcąc przynależeć do grupy musi dostosować się do norm i zwy-
czajów, jakie w niej panują. Zależność ta warunkuje wpływ grupy na jednostkę. 
Jest ona tym większa im bardziej dziecko jest wyizolowane i nie znajduje opar-
cia w innych grupach lub środowisku dorosłych. W takich warunkach najczęś-
ciej dochodzi do powstania trudności wychowawczych21.

Przyczyny trudności wychowawczych tkwiących w środowisku szkol-
nym można dokładniej podzielić na: przyczyny organizacyjne - obejmu-
jące swym zasięgiem niedostatki systemu szkolnego, programów nau-
czania i podręczników. Wśród niedostatków organizacyjnych sprzyjają-
cych narastaniu trudności wychowawczych wymienia się przede wszystkim: 
- nadmierne przeładowanie programu nauczania, któremu sprostać tylko mogą 
uczniowie najzdolniejsi lub osoby mogące liczyć na specjalną pomoc ze strony 
domowników, czy też wynajmujących korepetytorów; podręczniki pisane przez 
fachowców, lecz nieliczące się ze sposobem myślenia i uzdolnieniami uczniów, 
jak również ich zainteresowaniami i upodobaniami; dużą liczbę lekcji prowa-
dzonych w warunkach klasowo-lekcyjnych (pomijając metody aktywizujące, 
np., drama), które nie uwzględniają w wystarczającym stopniu psychospołecz-
nych potrzeb dzieci i młodzieży22.

Po drugie są to przyczyny psychologiczno-społeczne - wśród których na 
szczególną uwagę zasługują: nieznajomość ucznia przez nauczyciela, zaniżone 
oczekiwania nauczyciela wobec ucznia i niska jego pozycja społeczna w klasie 
szkolnej.

Trzecią grupą przyczyn są przyczyny pedagogiczne - które stanowią bar-
dzo groźną kategorię przyczyn, łączą się z przyczynami dydaktycznymi, a pole-
gają przede wszystkim na tym, że zbyt mało uwagi przywiązuje się do wyrabia-
nia w uczniach pozytywnej motywacji uczenia się. Znajduje to swój szczególny 

21 M. Sobocki, op. cit.
22 M. Sobocki, op. cit.
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wyraz w przymuszaniu uczniów do nauki szkolnej za pomocą różnych sank-
cji, gróźb, nakazów i poleceń23. Uczniowie natomiast powinni być tak kształ-
ceni, aby mogli czuć się swobodnie. Przyswajanie wiedzy nie powinno być obar-
czane sankcjami24.

5. Zarządzanie w oświacie

We współczesnym świecie w teorii i praktyce zarządzania oświatą istnieje 
spory zasób trendów i koncepcji. Zdaniem Danuty Elsner najodpowiedniej-
szym terminem dla określenia zaistniałego stanu i scharakteryzowania rzeczy 
jest termin pluralizm25. 

Danuta Elsner refleksję nad współczesnymi zmianami w oświacie propo-
nuje zacząć od sformułowania „megatrendów” istniejących w oświacie. Przed-
stawiają się one następująco:

• zwiększenie roli centralnej administracji w formułowaniu celów 
oświatowych, określaniu priorytetów oraz w rozliczaniu szkół i placówek za 
osiągnięte efekty,

• odzwierciedlenie zarówno lokalnych potrzeb, jak i globalnych trendów 
w programach nauczania, a także w organizacji całego systemu edukacji,

• zwiększenie autonomii szkół państwowych,
• nastawienie na jakość działań edukacyjnych o niespotykanej 

dotychczas skali i natężeniu,
• przeniesienie punktu ciężkości z nauczania prowadzonego w szkole 

na samodzielne uczenie się w domu lub w miejscu pracy dzięki rozwojowi 
telekomunikacji i techniki komputerowej, zwłaszcza w odniesieniu do oświaty 
ponadpodstawowej i oświaty dorosłych,

• włączenie do programu nauczania przygotowania do twórczego 
rozwiązywania problemów i wdrażania do permanentnego uczenia się,

• zwiększenie znaczenia nauk humanistycznych,

23 Ibid.
24 D. Misiak, Uniwersytet dla dzieci a prawo dziecka do rozwijania swoich zainteresowań, [w:] Dziecko 

w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka, (red.) J. Bałachowicz, 
Warszawa 2013, s. 194-206; D. Zawadzka, Krzywdzenie dzieci – współpraca szkoły z innymi 
instytucjami, [w:] Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka, 
(red.) J. Bałachowicz, Warszawa 2013, s. 144-163.

25 D. Elsner, Wprowadzenie, w: Elsner D. (red.), Współczesne trendy i koncepcje w zarządzaniu oświatą, 
Radom 1999.
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• zwiększenie udziału kobiet w zarządzaniu oświatą,
• zwiększenie roli rodziców i społeczności lokalnych w działaniach 

edukacyjnych,
• nastawienie na udzielanie szkołom pomocy w realizacji ich 

podstawowych zadań poprzez rozwój sieci instytucji usługowych działających 
na rzecz placówki26.

Jiri Kostasek, pisząc o rozwoju edukacji w erze postsocjalistycznej, 
zauważa, iż upadek minionego systemu spowodował eksplozję interesów par-
tykularnych, indywidualnych i grupowych. Rodzące się ciągle mechanizmy 
i struktury demokratyczne nie mają jeszcze w pełni wypracowanych i usank-
cjonowanych zachowań. Konsekwencje takiej sytuacji ponosi system edukacji 
oraz poszczególni nauczyciele, którzy niejednokrotnie blokowani są przy pró-
bach podejmowania zmian. Podstawą rozwoju prawdziwie demokratycznego 
systemu edukacji stają się przez to dwa założenia: 1) prawo do nauki i równy 
dostęp do oświaty; 2) prawo do wyboru kształcenia i wychowania. Oznacza to 
decentralizację edukacji, istnienie równolegle szkół państwowych, samorządo-
wych, prywatnych i kościelnych. Oczywiste staje się, że uczniowie i rodzice mają 
możliwość wyboru szkoły i że istnieje między szkołami konkurencja. Szkoła 
powinna więc dbać o kształtowanie swojego wizerunku w oczach społeczeń-
stwa, pracować tak, aby mieć pewność, że przygotowuje ucznia do życia w XXI 
wieku. Jest to dla szkoły i pracujących w niej nauczycieli zadanie niełatwe27.

Dlatego też istotnym w zarządzaniu oświatą jest dbałość o nauczycieli. 
Środowisko to powinno odczuwać wsparcie od państwa oraz samorządów lokal-
nych. Należy nauczycieli rozwijać na każdym etapie ich pracy zawodowej. Świat 
podlega ciągłym i dynamicznym zmianom, dlatego też nauczyciele powinni 
mieć wsparcie, dzięki któremu mogliby nadążać nad zmianami. 

Szkole nie wystarczą zmiany przypadkowe i cząstkowe. Konieczne są 
zmiany o charakterze systemowym (całościowym), które obejmą przemianę 
w kulturze całej szkoły. Można podsumować je następująco:

• zmiana paradygmatu,
• szkoła jako instytucja zmian,
• naczelne organy władzy jako partnerzy,

26 Ibid., s. 6.
27 J. Kostanek, Wizja rozwoju edukacji w erze postsocjalistycznej, [w:] Elsner D. (red.), Współczesne 

trendy i koncepcje w zarządzaniu oświatą, Radom 1999, s. 13-23.
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• rzeczywiste potrzeby,
• zmiana jako proces uczenia się,
• ciągła zmiana dokonywana małymi krokami (Kaizen)
• szkoła jako ucząca się organizacja.
Szkoła postrzegana powinna być jako organizacja, w której istnieje współ-

zależność między pięcioma elementami: otoczeniem, wartościami, strukturą, 
relacjami międzyludzkimi oraz strategiami. Efektywna i właściwie zarządzana 
szkoła to taka, która utrzymuje otwarte kontakty z otoczeniem. Kontakty te ab 
były wzajemnie korzystne, szkoła powinna przede wszystkim znać dobrze samą 
siebie (swoje słabe i mocne strony); powinna mieć wypracowaną własną politykę 
oświatową, wizję rozwoju. Dzięki temu będzie mogła nawiązywać kontakty we 
właściwy i możliwy do zaakceptowania dla danej grupy środowiskowej sposób28.

Interesujące wydaje się twierdzenie, że efektywność szkoły zależy w dużej 
mierze od sposobu zarządzania. Efektywny dyrektor placówki powinien mieć 
swoją wizję, umieć wzbudzić zaangażowanie nauczycieli i czuwać nad ich dosko-
naleniem, ustalać standardy, zapewniać wsparcie pracownikom i dbać o huma-
nitarną stronę placówki. Przyszłość oświaty, istota zarządzania, leży w umiejęt-
nym kierowaniu zmianami, które zmierzają do stworzenia modelu szkoły jako 
„uczącej się organizacji”29. 

Czynnikiem, który ma wpływ na osiągane przez szkołę rezultaty jest 
kultura szkoły – jej etos, panujący w niej klimat, normy i wartości, procedury 
i procesy regulujące pracę placówki na co dzień. Głównym składnikiem kultury 
instytucji jest umiejętność kierowania zmianami. Szkoła powinna być zawsze 
otwarta na rozwój, w którym proces zmian uznawany jest za część codziennego 
procesu nauczania (uczenia się), nie zaś za coś nadzwyczajnego. Dla osiągnię-
cia sukcesu placówki zasadnicze znaczenie mają kompetencje nauczycieli, któ-
rzy sami sobie narzucają wysokie standardy. Tylko wtedy uczniowie mogą zdo-
być wiedzę i umiejętności.

28 P. Dalin, H-G Rolff, Przyszłość szkolnictwa, w: Elsner D. (red.), Współczesne trendy i koncepcje 
w zarządzaniu oświatą, Radom 1999; M. Imai, Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe 
podejście do zarządzania, Warszawa 2006.

29 Ibid., s. 6.
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6. Nowoczesne systemy zarządzania w oświacie

Koncepcja szkoły, którą promuje P. Dalin i H.-G. Rolff bliska jest koncep-
cji zastosowania w edukacji zasad TQM (Total Quality Management) – total-
nego zarządzania jakością, którą głosi Amerykanin J.J. Bonstingl w swej książce 
Szkoły jakości30. Proponuje on szkołom skupienie zainteresowania nie na tra-
dycyjnym modelu nauczania i sprawdzaniu wyników poprzez testowanie, ale 
na czynnościach wspierających ciągłe doskonalenie się wszystkich osób zaan-
gażowanych w pracę szkoły: uczniów, nauczycieli, dyrekcji, pozostałego perso-
nelu, rodziców, członków społeczności lokalnej.

Podstawowym założeniem TQM jest twierdzenie, że szkoła istnieje po 
to, by pomagać w osiąganiu lepszych wyników, nie zaś by osądzać, krytykować 
czy szeregować. Uczeń powinien czuć się potrzebny. Nauczyciel w takiej szkole 
winien być pomocnikiem – nie sędzią; trenerem i doradcą – nie tylko wykła-
dowcą; partnerem – nie odizolowanym pracownikiem zamkniętym w czterech 
ścianach klasy. Filozofia jakości totalnej i jej praktyczne zastosowanie, czyli 
zarządzanie jakością totalną, pomaga w zrozumieniu, że „abyśmy sami mogli 
rosnąć, musimy pomagać rosnąć innym; abyśmy mogli do maksimum realizo-
wać swój potencjał, musimy pomagać innym w ich doskonaleniu (...). Japoń-
czycy nazywają takie osobiste oddanie wzajemnemu rozwijaniu się – kaizen. 
Głęboko zakorzeniony etos kaizen leży u źródeł imponującego rozkwitu Japo-
nii po wojnie. Ta sama idea jest też sercem, istotą jakości totalnej”31.

Klientami szkół są głównie uczniowie i ich rodzice. Należy w XXI wieku 
zrozumieć, iż wiedza jest towarem, a jej przekazywanie usługą. Kto będzie 
umiał właściwie przekazać wiedzę (sprzedać usługę, ten odniesie sukces). To 
uczniowie powinni odnosić główną korzyść z pracy szkoły. Nie chodzi o zdo-
bywanie stopni, ale o długoterminowe doskonalenie własne i innych. Poszcze-
gólni pracownicy szkoły są dla siebie nawzajem dostawcami i klientami, świad-
cząc sobie konieczne dla prawidłowego funkcjonowania szkół jakości usługi. 
W szkołach jakości uczenie się jest dla wszystkich – uczniów, nauczycieli, dyrek-
torów i pozostałego personelu – podróżą, nie zaś ciągiem punktów docelo-
wych. Podróż ta jest wartościowa sama w sobie, a jej nadrzędną jakością jest 

30 J.J. Bonstinlg, Szkoły jakości. Wprowadzenie do Total Quality Management w edukacji, Warszawa 
1999.

31 Ibid., s. 12.
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pragnienie wiedzy. Stałe doskonalenie się staje się częścią codziennego życia. 
Ważniejszy od wyniku uzyskanego przez uczniów staje się sam proces całoży-
ciowego uczenia się. To on musi być nieustannie, w sposób systemowy, ulep-
szany. Obowiązek dobrego świadczenia usług spoczywa na kierownictwie szkoły. 
To kierownictwo opracowuje nadrzędną strategię działania. „Filozofia jakości 
totalnej zakłada budowanie stosunków opartych na zaufaniu (...), umożliwia-
nie pracownikom ciągłego doskonalenia poprzez usunięcie barier blokujących 
ich naturalną radość i dumę z własnej pracy, zdobywanie środków potrzebnych 
do ustawicznego szkolenia (...)”32.

Dyrekcja placówki powinna przede wszystkim wytrzebić z instytucji strach. 
Należy odejść od taylorowskiego systemu posłuszeństwa i nakazów i zrozumieć, 
że prawdziwe przywództwo polega na instruktażu i poparciu, a nie na groże-
niu, ocenianiu i straszeniu. Edukacja powinna być przyjemnością a nie przy-
krym obowiązkiem. Własną drogę wypracowuje się poprzez dostosowanie się 
do konkretnych okoliczności, branie pod uwagę potrzeb i życzeń dostawców 
oraz klientów szkoły i społeczności.

Bliskim krewnym amerykańskiego Total Quality Management w dzie-
dzinie ciągłego doskonalenia szkół jako „uczących się instytucji” jest system 
Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. (WDN). Mówimy o nim wów-
czas, gdy grupa nauczycieli danej szkoły pracuje wspólnie nad konkretnymi 
tematami, buduje koncepcje dla własnej szkoły.

Cele WDN to:
• rozwój osobowości nauczycieli;
• poprawa komunikacji i współpracy w szkole;
• rozwój poczucia odpowiedzialności za własną pracę;
• rozwój procesów uczenia się i poprawa stylu pracy;
• tworzenie lepszego klimatu szkoły i rozwój życia szkolnego;
• pokonywanie problemów i trudności wychowawczych;
• rozwój kompetencji wychowawczych u nauczycieli;
• rozwój kompetencji dydaktycznych;
• rozwój motywacji i postaw innowacyjnych;
• rozbudowa organizacji wewnątrzszkolnej;

32 Ibid., s. 48.
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• integracja różnych obszarów działania33.

Powyższe systemy przyniosą pozytywny skutek, jeśli duży nacisk położy 
się na rozwój kadry pedagogicznej. Hal Rosenbluth, prezes Rosenbluth Inter-
national, napisał książkę pod wymownym tytułem „Po drugie klient. Zadowo-
leni pracownicy gwarancją sukcesu firmy”34, w której dowodzi, iż zadowolony 
pracownik jest bardziej wydajny oraz oddany swojej pracy. Należy więc połą-
czyć różne koncepcje z koncepcją superwizji. Wynika to z faktu, iż różne kon-
cepcje azjatyckie są efektywne jednak pomija się w nich częściowo dobro jed-
nostki ludzkiej. Dzięki wprowadzeniu superwizji do zarządzania oświatą można 
jednocześnie wprowadzać nowoczesne koncepcje zarządzania.

7. Superwizja w oświacie

Problemy wychowawcze w pracy nauczycieli pociągają za sobą wypalenie 
zawodowe. Jednak, gdy wystąpi to zjawisko należy pamiętać, iż nie musi być ono 
trwałe. Najgorszym rozwiązaniem byłoby zastąpienie wypalonego zawodowo 
nauczyciela innym pracownikiem. Należy wziąć pod uwagę, iż ten pracownik 
wcześniej osiągał dobre wyniki, angażował się w prace placówki oświatowej 
oraz zależało jemu na osiąganiu dobrych wyników przez uczniów. W pewnym 
momencie jego kariery zawodowej zadziało się coś, co sprawiło, że ten czło-
wiek tak oddany innym stał się kimś wycofanym. Dlatego też osoby z kadry 
zarządzającej powinny szukać odpowiedzi na pytanie: co takiego się zadziało 
w życiu wypalonego zawodowo nauczyciela?

Jednak wypalenie zawodowe często jest postrzegane jako osobisty problem 
danej osoby, a nie instytucji, w której osoba ta pracuje czy też specyfiki wyko-
nywanej pracy. Ch. Maslach tak pisze: „Powszechnie przyjęty pogląd mówi, że 
wypalenie zawodowe wynika z charakteru, zachowania czy wydajności danej 
osoby. Zgodnie z taką perspektywą, to ludzie są problemem, a rozwiązać go 
można zamieniając lub pozbywając się ich”35. W dalszej części publikacji można 

33 Wewnątrzszkolne doskonalenie Nauczycieli czyli WDN … mieniący się różnorodnością, opr. D. Elsner, 
zeszyt 74, Warszawa 1999.

34 H.F. Rosenbluth, D. McFerrin Peters, Po drugie klient. Zadowoleni pracownicy gwarancją sukcesu 
firmy, Kraków 2009.

35 Ch. Maslach, M. Leiter, The Truth Abort Bornout: How Organizations Cause Personal Stress and What 
to Do Abort It, New York 1997.
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przeczytać, iż „pracownicy mają coraz mniej wolnego czasu. Coraz dłużej pra-
cują. Zabierają pracę do domu, często pracując na komputerze, który sami zaku-
pili. Poświęcają coraz więcej czasu na zadania, które nie są dla nich satysfakcjo-
nujące, tzn. nie są dla nich przyjemne i nie mają psychologicznego wpływu na 
rozwój ich kariery. Dlatego też w konsekwencji zachodzą trzy aspekty: stajemy 
się chronicznie wyczerpani, stajemy się cyniczni i oderwani od pracy, czujemy 
się coraz bardziej nieskuteczni w naszych działaniach”36. Dlatego też można 
stwierdzić, iż wypalenie zawodowe rozpoczyna się w odpowiedzi na oczekiwa-
nia, presję i nakład pracy, które przekraczają możliwości danej osoby. Prowadzi 
to często do nieskutecznych prób pracownika w radzeniu sobie z pierwszymi 
objawami wypalenia zawodowego, gdyż jego zdolność do radzenia sobie z takim 
stanem nie jest adekwatna do poziomu stresu, którego doświadcza. W konse-
kwencji odbija się to na poziomie nauczania oraz na relacjach z uczniami.

Nauczyciele narażeni są każdego dnia na stres w pracy oraz w życiu pry-
watnym. Stres może spowodować, iż zacznie się powolny lub gwałtowny proces 
wypalania się zawodowego. Aby temu zapobiegać, gdyż według maksymy lekar-
skiej „lepiej zapobiegać niż leczyć”, można by wprowadzić do oświaty superwizję. 

Pojęcie „superwizja” pochodzi z ekonomii i na początku oznaczało nad-
zór przez kadrę kierowniczą. Później używane było głównie w związku z tzw. 
metodą Balinta37. Następnie superwizja została przyjęta przez psychoterapię 
oraz od niedawna w Polsce przez opiekę społeczną (zawody związane z pomocą 
socjalną). W krajach Europy Zachodniej superwizja w pedagogice oznacza pracę 
nauczycieli towarzyszącą zajęciom praktycznych. W Polsce można by porównać 
ją do hospitacji. Jednakże jest to pojęcie szersze. 

Superwizja jest metodą opartą na refleksji praktyków danej profesji 
w ramach, której oferowana jest edukacja i wsparcie dla przedstawicieli zawo-
dów opiekuńczych (społecznych). Ten rodzaj pomocy zorientowany jest na pro-
ces i zajmuje się głównie kwestiami zawodowymi związanymi z kontekstem 
36 Ibid.
37 Michael Balist zajmował się zgłębianiem stosunku pacjent – lekarz w grupach. Urodził się w 1896 

roku w Budapeszcie, a zmarł 1970 roku w Bristolu. Był psychoanalitykiem i zwolennikiem teorii 
relacji z obiektem. W latach 30. XX wieku Balint założył pierwszą grupę treningowo-badawczą 
(training cum research group) dla lekarzy ogólnych. Ta grupa stała się prekursorem dla grup Balinta, 
które mają na celu wyrobienie u lekarzy myślenia o psychosomatycznym podłożu danego schorzenia 
i analizę relacji lekarza z pacjentem. W 1950 Balint znów utworzył grupę dla lekarzy ogólnych 
wychodząc z założenia, że najczęściej używanym lekarstwem jest sam lekarz. W 1969 roku powstało 
Stowarzyszenie Balinta celem kontynuowania jego dzieła. R. Kretschmann, K. Kirschner-Liss, I. 
Lange-Schmidt, R. Miller, E. Rabens, J. Thal, M. Zitzner, Stres w zawodzie nauczyciela, Gdańsk 2003.
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instytucjonalnym. Superwizja Wpływa znacząco na poprawę efektywności pra-
cowników, na ich rozwój osobisty oraz umożliwia precyzyjniejsze określanie ich 
roli w środowisku pracowniczym38. Superwizja ma służyć wyczuleniu na trudne 
sytuacje zawodowe oraz ich wyjaśnieniu, wzmocnieniu osobowości i wzrostowi 
pewności w działalności zawodowej tak, aby wykonywanie określonej pracy 
dawało pozytywne wyniki i satysfakcję. 

Ważnym jest, aby odpowiednio wcześnie zauważyć niepokojące objawy 
i próbować im zaradzić poprzez podejmowanie aktywności fizycznej, terapii 
czy też uczestniczenie w superwizji. Można stworzyć w szkole model „koła zapo-
biegania wypaleniu zawodowemu”. Na podstawie tego możliwe jest oferowa-
nie pomocy w zależności od tego, jaki typ wsparcia w danym momencie jest 
potrzebny i odpowiedni. Zgodnie z modelem koła nauczyciel, który czuje się 
pusty lub przygnębiony może szukać pomocy np. u psychologa, natomiast ten, 
który poszukuje sensu swej pracy może zostać pokierowany na superwizję.

Uczestnicy superwizji prezentują, omawiają oraz poddają refleksji kwestie 
życia zawodowego oraz, gdy zachodzi tak potrzeba ćwiczą praktycznie metody 
postępowania. W centrum zainteresowania podczas superwizji, stoi każdora-
zowo jedna osoba, która opisuje swoje problemy, szuka porady oraz zastanawia 
się nad wprowadzeniem zmian. Pozostałe osoby z grupy superwizyjnej starają 
się wspomóc tę osobę swoim doświadczeniem. Głównym zadaniem takiej grupy 
jest, więc wyjaśnianie problemów oraz analiza możliwych rozwiązań, podczas 
gdy istotne rozwiązanie problemu następuje dopiero w momencie bezpośred-
niego zetknięcia się z nim w pracy zawodowej39. 

Superwizja w oświacie może przebiegać w następującym schemacie. Po 
pierwsze: początek, czyli zawiązanie się grupy superwizyjnej. W tym momencie 
następuje nawiązanie kontaktu oraz aklimatyzacja w grupie. Po drugie: przed-
stawienie problemu. Jeden z członków grupy przedstawia swój problem, który 
dotyczy jego pracy zawodowej lub życia osobistego, który rzutuje na pracę zawo-
dową w oświacie. Po trzecie: zrozumienie. Członkowie grupy zadają pytania, 
aby zrozumieć istotę problemu. Pytania mają za zadanie wydobyć jak najwięcej 
informacji, a nie oceniać daną osobę lub jej problem. Po czwarte: informacje 

38 B. Gogala, Superwizja jako sposób wspierania doradców zawodowych, [w:] Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy, Profesjonalne wsparcie dla doradców zawodowych – 
kto troszczy się o tych, którzy troszczą się o innych, Warszawa 2011, s. 35-41.

39 R. Kretschmann, K. Kirschner-Liss, I. Lange-Schmidt, R. Miller, E. Rabens, J. Thal, M. Zitzner, op. 
cit., s. 66.
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zwrotne. Są to reakcje słuchaczy na przedstawiony problem i informacje usły-
szane. Mogą to być wrażenia, skojarzenia, odczucia i przemyślenia. Doświad-
czenie jest interpretowane, łączone z podobnymi doświad czeniami z przeszło-
ści, łączone z teorią, wartościami, przenoszone na poziom abstrakcji. Jeżeli do 
tej pory superwizja przebiegała po myślnie, na tym etapie pracownik zazwy-
czaj dochodzi do zrozumienia sytuacji. Moment osiągnięcia takiego zrozu-
mienia łatwo zauwa żyć. Bardzo często towarzyszy mu śmiech lub zauważalna 
zmiana nastroju. Ważne jest jed nak, aby zrozumienie to zwerbalizować, gdyż 
w ten sposób można je lepiej zapamiętać. Po piątek: analiza. Jest to rozpatry-
wanie możliwości, przedstawionych pomysłów, punktów widzenia i powiązań. 
Tutaj ma miejsce również interpretacja poszczególnych możliwych do zasto-
sowania rozwiązań. Po szóste: opracowanie. W tym punkcie następuje wypró-
bowanie różnych metod postępowania oraz możliwości interwencji. Do tego 
można wykorzystać odgrywanie scenek z zastosowaniem technik dramowych 
lub nawet psychodramy oraz symulacji wydarzeń. Po siódme: refleksje. Jest to 
ocena interakcji. Rozważa się jak dalece proponowane rozwiązania są możliwe 
do wprowadzenia w życie w warunkach szkolnych. Głównym elementem super-
wizji jest refleksja. Obejmuje ona procesy kognitywne i abstrakcyjne oraz emo-
cje, odczucia i doznania fizyczne. Na etapie refleksji należy przyjąć rolę obser-
watora i zadać sobie kluczowe pytania: dlaczego tak to się robi? Czy można 
to zrobić inaczej? Skupiając się na myślach, uczuciach i zachowaniu staramy 
się odkryć znaczenie doświadczeń. Refleksja jest również niekiedy definio-
wana jako zdolność myślenia o przeszłości, w teraźniejszości, dla przyszłości. 
Superwizor analizuje treść doświadczenia oraz jego przebieg. Należy śle dzić 
treść doświadczenia, starać się spojrzeć na nie z innej perspektywy, uważając 
jednocze śnie, aby nie sugerować możliwych rozwiązań problemu, ponieważ 
poddawanie rozwiązań kończy etap refleksji. Refleksję można prze prowadzić 
w oparciu o emocje i inne aspekty tego procesu, które ujawniają się w trakcie 
superwizji. Nazywa się to procesem równo ległym. Jedynie wykwalifikowany 
superwizor jest w stanie świadomie śledzić przebieg zda rzeń i jednocześnie być 
świadomym własnych uczuć i zachowań. Refleksję można prowadzić za pomocą 
różnych metod. Niektóre z nich opierają się na dialogu, a inne na podejściu 
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kreatywnym (rysowanie), dzięki czemu możliwe jest dotarcie do ukrytego zro-
zumienia.40 Po ósme: zakończenie. Na koniec następuje podsumowanie sesji 
superwizyjnej oraz reakcji uczestników. Po dziewiąte: działanie. W aspekcie tym 
osoba uczestnicząca w superwizji stosuje zaproponowane rozwiązania w pracy 
zawodowej. Wzrastające zapotrzebowanie na grupy superwizyjne41 dowodzi 
ich wysokiej skuteczności. Objawia się to wzmożonym zadowoleniem z pracy 
w oświacie, polepszeniem jakości pracy oraz ogólnym odciążeniem42.

Superwizja oprócz wspomnianego powyżej wsparcia daje również możli-
wość podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz intrapersonalnych i interper-
sonalnych43 nauczycieli. Przyczynia się ona do przejścia z poziomu zależnego, 
początkującego na poziom niezależnego specjalisty, czyli osoby, która potrafi 
podejmować autonomiczne decyzje, przyjmować odpowiedzialność, adaptować 
się do nowych warunków pracy oraz być człowiekiem szczerym i stanowczym. 
Ten model superwizji pełni dwie główne funkcje. Po pierwsze superwizja ofe-
ruje wsparcie oraz koncentruje się na stronie emocjonalnej interakcji z drugim 
człowiekiem. Pomaga pracownikom oświaty zdać sobie sprawę z własnych uczuć 
oraz ich wpływu na relacje, jakie tworzą w miejscu pracy. Służy tym samym 
40 Sposobem Michaela Carrola na osiągnięcie pogłębionej refleksji jest przejście przez cztery etapy. 1. 

To postawa bezrefleksyjna. 2. Poziom ten pozwala nabrać dystansu do sytuacji i stanąć w pozycji 
obserwatora. Pojawiają się tu uczucia i empatia dla sytuacji oraz perspektywa drugiej osoby. 3 Poziom 
ten niesie ze sobą zrozumienie, iż obie strony są odpowiedzialne za daną relację. 4. To oderwanie się 
od własnej osoby, (self-transcendence), co oznacza, że osoba zaczyna patrzeć na siebie i na to jak 
kształtuje sytuacje, w których się znajduje. 

41 W miejsce klasycznej superwizji można również wprowadzić tzw. naradę nagłej potrzeby. Jest to 
szczególny rodzaj opieki, a raczej grupa pedagogicznej samopomocy, której idea narodziła się 
z zapotrzebowania na forum współdziałające w rozwiązywaniu szczególnych problemów. Narady 
nagłej potrzeby nie zawsze dorównują poziomem superwizji, ale też nie schodzą poniżej określonego 
progu wymagań.

42 R. Kretschmann, K. Kirschner-Liss, I. Lange-Schmidt, R. Miller, E. Rabens, J. Thal, M. Zitzner, op. 
cit., s. 67.

43 Właściwy cykl szkolenia rozwoju osobistego powinien zacząć się od szkolenia intrapersonalnego, który 
skupia się do wewnątrz danej osoby, jej relacji samej z sobą. Podczas treningu człowiek doświadcza 
samego siebie, aby móc zweryfikować swoje słabe i mocne strony. Uczestnik treningu doświadcza 
poniekąd własnej terapii. Natomiast trening interpersonalny skupiony jest na zewnątrz. Nie jest terapią, 
lecz jego cele są edukacyjne. Dlatego też, aby wyjść na zewnątrz człowiek najpierw musi poukładać 
swój wewnętrzny świat. Jeśli człowiek posiada ograniczenia lub zaburzenia osobowości, to sam 
trening interpersonalny nic nie pomoże gdyż, aby żyć i działać na zewnątrz nie wystarczy nauczenie 
się kilku technik. W chrześcijańskiej Księdze religijnej czytamy: „Będziesz miłował bliźniego swego 
jak siebie samego” Mt 22,39b. Warto zwrócić uwagę na końcówkę tego zdania: „jak siebie samego”. 
Potwierdza to zasadę, że aby iść do ludzi (na zewnątrz) najpierw trzeba być pogodzonym sam ze 
sobą. Należy mieć właściwe poczucie własnej wartości, aby iść do „bliźniego”. Jeśli człowiek będzie 
posiadał niskie poczucie własnej wartości, to pójdzie do innych, ale nie po to by ich wspierać, lecz 
aby ich niszczyć (zniżać do swego niskiego poziomu). Natomiast, jeśli człowiek posiada właściwe 
poczucie własnej wartości to pójdzie do innych by nieść im pomoc.
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jako środek zapobiegawczy wypaleniu zawodowemu. W kontekście wsparcia 
superwizji daje nauczycielowi możliwość otrzymania potwierdzenia własnej 
wartości jako osoby i jako pracownika, poczucia, że nie jest się pozostawionym 
samemu sobie z problemami, przyjrzenia się osobistym kłopotom związanym 
z pracą i wyrażenia ich oraz skuteczniejszego planowania i wykorzystywania 
zasobów osobistych i zawodowych44.

Po drugie superwizja posiada aspekt edukacyjny, który obejmuje rozwi-
janie umiejętności i kompetencji. Daje on możliwość przyjrzenia się pracow-
nikowi oświaty własnym działaniom zawodowym oraz doskonalenia ich. Jako 
narzędzie edukacyjne, superwizja umożliwia nauczycielowi zastanowienie się 
nad treścią i przebiegiem własnej pracy, lepszego zrozumienia pracy w szkolni-
ctwie, zdobycia informacji zwrotnej o jakości dotychczasowej pracy oraz łatwiej-
szego przełożenia wiedzy teoretycznej na praktykę. 

Superwizja najczęściej złożona jest z około 15 – 20 sesji. Każda z nich 
trwa od dwóch do trzech godzin w zależności od liczby uczestników. Należy 
wiedzieć, iż grupa nieuchronnie przechodzi przez różne etapy rozwoju, dla-
tego też istotnym jest, aby superwizor posiadał wiedzę z zakresu dynamiki pro-
cesów grupowych. 

Osoba wyspecjalizowana w superwizji dla pracowników oświaty, powinna 
być obeznana z logoterapią (noo-psychosomatyką; noetyka)45, która wpisuje się 
w nurt terapii egzystencjalnej. Wynika to z faktu, iż proces wypalenia zawodo-
wego swymi początkami sięga zaburzeń sfery egzystencjalnej człowieka. Nauczy-
ciel traci powoli sens i cel pracy w oświacie. Na skutek tego zaczynają się jego 
kłopoty zawodowe. Psychologiczną koncepcję wartości sensu i celu życia rozwi-
nął V. Frankl46. Nosi ona miano trzeciej szkoły wiedeńskiej (po Freudzie i Adle-
rze). W Polsce prekursorem tej szkoły jest prof. Kazimierz Popielski47 (uczeń V. 
Frankla). Psychoterapeuci tego nurtu oprócz psyche i soma biorą również pod 
44 B. Gogala, Superwizja jako sposób wspierania doradców zawodowych, [w:] Ministerstwo Pracy 

i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy, Profesjonalne wsparcie dla doradców zawodowych – 
kto troszczy się o tych, którzy troszczą się o innych, Warszawa 2011, s. 35-41.

45 Termin noetyczny wywodzi się od greckiego słowa nous, które wyraża aktywność umysłową jednostki. 
W proponowanym ujęciu akcentuje się treść jego psychologicznego rozumienia oraz podkreśla 
egzystencjalne znaczenie. Wskazuje się na ważność odniesienia „ku” światu wartości oraz na 
doświadczenie poczucia sensu życia. K. Popielisk, Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna 
analiza poczucia sensu życia, Lublin 1994.

46 V. Frankl, Homo patiens, Warszawa 1976; V. Frankl, Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii, 
Warszawa 2010.

47 K. Popielski, Psychologia egzystencji, Lublin 2008; K. Popielski (red.) Wartości dla życia, Lublin 
2008.
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uwagę nous (świat wartości danego człowieka). Jeśli człowiek odzyska sens i cel 
życia wtedy nastąpi proces zdrowienia. Już Ch. Maslach pisała o przyczynach 
wypalenia zawodowego: „Jego istotą jest erozja wartości, godności i woli – ero-
zja ludzkiej duszy. Jest dolegliwością rozwijającą się stopniowo. w sposób ciągły 
i nieprzerwany, spychającą ku dołowi ruchem spiralnym, który jest trudny do 
odwrócenia”48. Skoro, więc istotą wypalenia zawodowego jest zachwiany świat 
wartości, logicznym jest, iż należy stosować terapię, która odnosi się do świata 
wartości. Dlatego też koncepcja ta wydaje się odpowiednią do zastosowania, 
w superwizji w oświacie. 

8. Podsumowanie

Dlatego też można stwierdzić, iż celem superwizji jest ukształtowanie 
rozumnego człowieka – pracownika oświaty, który przystępuje do pracy w spo-
sób przemyślany i który jest stabilny emocjonalnie. Pracownicy oświaty coraz 
częściej stają się podatni na problemy zawodowe. Praca związana z edukacją jest 
obarczona dużą odpowiedzialnością oraz stresem. Przyczynia się to niewątpli-
wie do powstawania wypalenia zawodowego. Ta grupa zawodowa potrzebuje 
profesjonalnej pomocy, czy to psychologicznej czy też doradztwa. Superwizja 
jako forma, która sprawdza się w innych grupach zawodowych (psychoterape-
uci, pracownicy socjalni) jest pożądana by ją wprowadzić do oświaty. Dzięki 
superwizji można zarządzać skutecznie i efektywnie personelem. Będzie to 
zarządzania antropocentryczne, w którym w centrum znajdzie się nauczyciel.

9. Summary

Supervision, personal management in education

People working in occupations that fall within close interpersonal rela-
tionships are exposed in a special way to burnout. In the case of employees of 
the education the main problem is the difficulty of education and professional 
burnout. For many years, psychotherapists and social workers have as a tool to 
cope with difficult work situations - supervision,. This method is mainly based 
on the work in the group. Therefore, the aim of this article is to demonstrate 
48 Ch. Maslach, M. Leiter, op. cit., s. 17.
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the applicability of supervision in management.

Key words: supervision, education, burnout, management.
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Rozdział V
Dyrektor czy menedżer?

Implementacja strategii Europa 2020 
w świetle prawa oświatowego

Zdolność uczenia się szybciej od swojej konkurencji 
może być jedyną długotrwałą przewagą, jaką nad nimi posiadasz  

Arie de Gaus

1. Streszczenie

Powyższe opracowanie jest próbą odpowiedzi na pytanie, kogo należy 
wykreować do realizacji strategii „Europa 2020” dyrektora czy menedżera? 
Artykuł  przedstawia sylwetkę dyrektora i menedżera w świetle przepisów prawa 
oświatowego oraz na kanwie nauk o zarządzaniu. Autor prowadzi dogłębną ana-
lizę kompetencji dyrektora i menedżera oświaty w oparciu o literaturę przed-
miotu. Pokazuje zadania, jakie stoją przed Polską oświatą na lata 2014-2020, przy 
realizacji projektu „Europa 2020”. W świetle tych rozważań próbuje odnaleźć 
odpowiedź, która z przedstawionych postaci jest w stanie sprostać zadaniom, 
jakie stawia przed nami Unia Europejska. Przedstawione przez autora zagad-
nienia są bardzo istotne w dobie nadchodzących przemian. Warto więc pod-
jąć próbę ich usystematyzowania i przedstawienia w przygotowanej publikacji.

Słowa kluczowe: dyrektor, menedżer, prawo oświatowe, strategia „Europa 
2020”.

2. Wstęp

Inspiracją do napisania niniejszej publikacji jest czas dynamicznych i trwa-
łych przemian, które towarzyszą edukacji w XXI wieku, wynikające z faktu 
członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W świetle tych zmian organizacje 
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oświatowe zostały zmuszone do zmodyfikowania systemu zarządzania oraz pod-
dania się procesowi ciągłego udoskonalania.  Pojawiające się zjawisko mene-
dżeryzmu oświatowego jest odpowiedzią na zachodzące zmiany. Do lamusa 
przechodzi stary wzorzec dyrektora placówki, którego zadania sprowadzały się 
tylko do nadzoru pedagogicznego. Wyzwaniem dla nowoczesnej oświaty jest 
postrzeganie placówek edukacyjnych w aspekcie ekonomicznym, dla których 
coraz częściej, w dobie rosnącej konkurencji, uczeń staje się klientem. Zgodnie 
z prawem słabnącego popytu i rosnącej podaży na usługi oświatowe trwa cią-
gła rywalizacja. Dyrektorzy, chcąc zrealizować pełny nabór dla swojej placówki, 
sięgają do narzędzi marketingu mix1. Przed placówką oświatową stają nowe 
wyzwania. Pełnienie tylko funkcji centralnej, jaką jest nauczanie oraz wycho-
wanie nie wystarcza. Potrzebna jest przedsiębiorczość, kreatywność oraz zna-
jomość nauk o zarządzaniu, jak również umiejętne wykorzystanie potencjału, 
jakim jest kapitał ludzki.

Kolejnym wyzwaniem, które skłoniło mnie do głębszego pochylenia się 
nad analizą przedstawionego tematu był raport Ośrodka Rozwoju Edukacji 2011, 
który przedstawia realną sytuację kadry kierowniczej. Badanie zostało przepro-
wadzone w oparciu o dane zawarte w SIO2 z poszczególnych województw. Celem 
przeprowadzenia badania było określenie zależności statusu dyrektorów szkół 
i placówek od wybranych czynników decydujących o ich sytuacji prawnej jako 
pracodawcy i pracownika. Z przeprowadzonych badań wynika, że: „wszystkie 
przedstawione czynniki sprawiają, że ogólnie zmiana sposobu zarządzania szko-
łami, a w szczególności (co jest przedmiotem niniejszego opracowania) relacji 
między dyrektorem a organem prowadzącym, jest niezwykle trudna. Składa się 
na to kilka czynników. Po pierwsze, praktycznie wszyscy dyrektorzy są nauczy-
cielami, po drugie, większość kieruje placówką, w której kiedyś byli nauczy-
cielami, po trzecie, tylko nieliczne osoby pracowały gdziekolwiek poza szkołą. 
Kto więc ma wdrożyć w szkołach inne niż dotychczas metody zarządzania? 
1 Za ojca marketingu należy uważać Philipa Kotlera, który w latach 60  zdefiniował marketing mix 

jako zbiór narzędzi marketingowych, które przedsiębiorstwo stosuje w celu realizacji zamierzonych 
celów marketingowych na docelowym dla siebie rynku działania. Powszechnie znane jest pojecie 
czterech P jako elementów składowych marketing mix. Są to Product (produkt), Price (cena), Place 
(dystrybucja i kanały sprzedaży), Promotion (promocja). Jeden z teoretyków marketingu Erobert 
Lauterborn wymienione 4 x P nazywał czwórką sprzedawcy i zestawiał z określoną przez siebie 4 x C 
czyli czwórką klienta - customer needs and wants (potrzeby i pragnienia klienta), cost to the customer 
(koszt dla klienta), convienience (wygoda zakupu), communication (dostarczanie informacji).

2 SIO-System Informacji Oświatowej polski, elektroniczny system baz danych służący do gromadzenia 
informacji o szkołach, placówkach oświatowych.
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Czy mają to być dyrektorzy szkół z wieloletnim stażem, którzy pewnego dnia 
zaczną w inny sposób zarządzać kierowanym od lat zespołem? Czy może mło-
dzi dyrektorzy bez jakiegokolwiek doświadczenia kierowniczego, rozpoczyna-
jący pracę jako szefowie swoich dawnych kolegów i koleżanek?

Wydaje się, że bardzo ograniczona (statystycznie) kariera zawodowa oraz 
brak jakiejkolwiek mobilności zawodowej dyrektorów jest ważną przyczyną 
porażek wielu reform wdrażanych w oświacie. Wszystkiego nie da się bowiem 
nauczyć na kursach – umiejętności kierownicze trzeba ćwiczyć i to najlepiej 
w coraz większych zespołach oraz przy rosnącym poziomie trudności realizo-
wanych zadań. Aktualna struktura kadry kierowniczej oświaty tego nie zapew-
nia. Na koniec warto wspomnieć jeszcze o konsekwencjach takiej struktury. 
Osoba, która w wieku czterdziestu lat obejmuje pierwszą w życiu funkcję kie-
rowniczą, ma po kilku latach świadomość ćwiczyć i to najlepiej w coraz więk-
szych zespołach oraz przy rosnącym poziomie trudności realizowanych zadań. 
Aktualna struktura kadry kierowniczej oświaty tego nie zapewnia”3. Analiza 
powyższego tekstu skłania do refleksji nad przyszłością polskiej oświaty, w obli-
czu zadań, jakie na nas nakłada Unia Europejska. 

3. Dyrektor szkoły w świetle przepisów prawa oświatowego

Przez prawo oświatowe należy rozumieć gałąź prawa administracyjnego, 
regulującą działanie, organizację i nadzór nad systemem oświaty4. Akty prawa 
reguluje ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku wraz z póź-
niejszymi zmianami. Ustawa określa :rodzaje szkół i placówek funkcjonujących 
w Polsce, zasady działania komisji egzaminacyjnych, przydzielania stypendiów 
dla uczniów, zasady finansowania oświaty, dopełnienia obowiązku szkolnego 
przez uczniów, zasady funkcjonowania prywatnych placówek oświatowych oraz 
określa funkcje i zadania dyrektora szkoły5. 

Dyrektor w polskich szkołach zatrudniany jest najczęściej w drodze kon-
kursu. Stanowisko dyrektora może być powierzone nauczycielowi mianowa-
nemu lub dyplomowanemu, który spełnia następujące warunki:

3 Sz. Więsław, Sytuacja i status zawodowy dyrektorów szkół i placówek oświatowych, Ośrodek Rozwoju 
Edukacji  w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim współfinansowane w ramach EFS, Warszawa 
2011, s.11-13.

4 http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_o%C5%9Bwiatowe. (Dostęp 25.01.2014 r.).
5 Zob. Ibid., s. 1.
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- ukończył wyższe studia magisterskie, posiada przygotowanie pedago-
giczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska dyrektora w określonej pla-
cówce oświatowej;

- ukończył studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą 
lub odpowiedni kurs kwalifikacyjny;

- posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej (na stanowisku 
nauczyciela) bądź pięcioletni staż pracy dydaktycznej (na stanowisku nauczy-
ciela dydaktycznego);

- w przeciągu pięciu lat pracy poprzedzających ubieganie się o stanowi-
sko dyrektora, otrzymał co najmniej dobrą ocenę pracy;

- posiada stosowne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych;

- nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie, nie toczy się prze-
ciwko niemu postępowanie dyscyplinarne oraz karne. Nie był karany zakazem 
pełnienia funkcji kierowniczych6.

Analizując powyższe założenia, możemy zauważyć, że nie wymaga się od 
kandydata znajomości zasad ekonomii, podstawowych praw rządzących ryn-
kiem np. popytu na usługi edukacyjne. Konsekwencją tego jest fakt, że usta-
lenie ofert  placówki dostosowanej do potrzeb rynku stanowi duże wyzwanie. 
Dużą rolę odgrywa również  pozyskiwanie środków zewnętrznych, niezbęd-
nych do podniesienia standardów kształcenia w dzisiejszych czasach. W odnie-
sieniu do wyzwań XXI wieku oraz ciągłych zmian na rynku usług edukacyj-
nych, utrudnia to nowo powołanemu dyrektorowi skuteczną i efektywną pracę. 
Dlatego też kandydat na dyrektora powinien przejść pozytywnie testy z zakresu 
pozyskiwania środków  Unii Europejskiej, jak i z zasad funkcjonowania rynku 
usług edukacyjnych. 

W szkołach i placówkach publicznych dyrektor szkoły jest zatrudniany na 
mocy art. 7 Karty Nauczyciela, na podstawie którego: „szkołą kieruje dyrektor, 
który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszyst-
kich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej”7. Pojęcia kie-
rowanie szkołą i reprezentowanie jej na zewnątrz „oraz przełożony służbowy 
wszystkich pracowników są równoznaczne z pojęciem – pracodawca”8. Wstępując 
6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 w sprawie wymagań jakie 

powinna posiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora ( Dz. U. Nr 89, poz. 826 z późn. zm.).
7  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 - Karta Nauczyciela ( Dz. U. Nr. 97, poz. 674 z późn.zm.).
8 Ibid.
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w rolę pracodawcy, dyrektor szkoły przyjmuje na siebie zarówno obowiązki 
wynikające z ustaw oświatowych, jak i kodeksu pracy9. Dyrektor szkoły pod-
lega bezpośrednio organowi prowadzącemu, co wiąże się z odpowiedzialnością 
za realizację budżetu gminy10. Reasumując powyższe kwestie, możemy stwier-
dzić, że na dyrektorze spoczywa odpowiedzialność nie tylko społeczna, ale 
także ekonomiczna11.

Zgodnie z art. 7 Karty Nauczyciela punkt 2, dyrektor szkoły odpowiada 
za  realizację następujących  zadań:

- za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
- realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, 

podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami orga-
nów nadzorujących szkołę,

-tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy 
uczniów i wychowanków,

- zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich dosko-
naleniu zawodowym,

- zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyj-
nych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

Zgodnie z art. 39 ustawy o systemie oświaty dyrektor szkoły realizuje 
następujące zadania:

- kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
- sprawuje opiekę nad uczniem oraz stwarza warunki harmonijnego roz-

woju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
 - jest odpowiedzialny za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
 - realizuje zadania zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi 

w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzo-
rujących szkołę,

- tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy ucz-
niów i wychowanków,

- dba o zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków orga-
nizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych,

- sprawuje nadzór pedagogiczny,
9 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974-Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998. Nr 21,poz. 94 z późn.zm.).
10 Art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminy(tekst jedn. Dz. U. z 2001.  

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
11 A. Jeżowski, Ekonomika Oświaty w zarządzaniu szkołą, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 230.
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- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpo-
wiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administra-
cyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

- wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
- współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczy-

cieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
- w drodze decyzji może skreślić ucznia z listy uczniów, w przypadkach 

określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady 
pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego,

- dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole 
nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,

- decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli, oraz innych 
pracowników szkoły,

- decyduje w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar 
porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

- występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozo-
stałych pracowników szkoły,

- w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzi-
cami i samorządem uczniowskim,

- dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,
- nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedago-

gicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 
oraz informuje o działalności szkoły,

- wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych 
z przepisami prawa,

- wyraża zgodę na podjęcie działalności na terenie szkoły przez stowa-
rzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowaw-
cza wśród młodzieży,

- dyrektor może, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, zmie-
nić lub wprowadzić nowe profile kształcenia młodzieży,

- powołuje i odwołuje wicedyrektorów i osoby z innych stanowisk kie-
rowniczych w szkole12.

12 Zob. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991,  (Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 25 z późn. zm.).
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4. Funkcje dyrektora szkoły na kanwie nauki o zarządzaniu  
i organizacji

W oparciu o Małą Encyklopedię Prakseologii, termin funkcja oznacza 
„zakres powtarzających się działań  wykonywanych w ramach podziału pracy 
na rzecz organizacji, której dana osoba jest członkiem”13. Według R. Schultza 
przyjmuje się, że szkoła jest organizacją zarówno w sensie instytucjonalnym, 
jak i ilościowym14. W ujęciu systemowym organizacji proponuje się zastosowa-
nie schematu: „warunki wejściowe- procesy transformacji energii- produkt”15. 
Duże zainteresowanie terminologią zarządzania oświatą wystąpiło w 1994 roku 
jak podaje Z. Radwan. Wynikało to z faktu wyzwań, jakie zostały postawione 
przed nowoczesną pedagogiką. Wymogiem stało się szersze otwarcie na inne 
nauki, a skuteczność poczynań w oświacie przyjęła charakter aspektów orga-
nizacyjnych. Na podwalinach ciągle trwających procesów zmian powstała, jak 
podaje Homplewicz „oświatowa teoria organizacji”16.

H. Fayol dla wszystkich stanowisk kierowniczych wyróżnił pięć podsta-
wowych funkcji17: przewidywanie, organizowanie, delegowanie, koordynowa-
nie  oraz kontrola.

 Przewidywanie, innymi słowy jest to faza planowania dalszych działań. 
W szkole mamy do czynienia z następującymi planami:

- program rozwoju szkoły,
- program poprawy efektywności kształcenia i wychowania,
- arkusz organizacyjny szkoły,
- program wychowania,
- zestaw programów nauczania,
- plan rozwoju zawodowego nauczycieli,
- program profilaktyki18.

13 T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji , Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, Wrocław 1978, s. 70.  

14 R. Otręba,  Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją szkolną, Wolters Kluwer,Warszawa 2012, 
s. 25.

15 Ibid., s. 25.
16 J. Homplewicz, Zarządzanie oświatowe. Zarys problematyki oświatowej teorii organizacji, WSiP, 

Warszawa 1982, s. 12.
17 Zob. W. Kobyliński, Podstawy współczesnego zarządzania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 

i Zarządzania, Łódź 2005, s. 139-165.
18 K. Leśniak, Dyrektor szkoły jako menadżer, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły 

Ekonomicznej w Tarnowie, t. 18, nr 1/2011, s. 217-218. 
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Organizowanie to zmobilizowanie zasobów ludzkich i materialnych w celu 
realizacji planów. Rozkazywanie jest to proces wyznaczania kierunków działa-
nia oraz delegowania zadań adekwatnie do posiadanych kompetencji. Koordy-
nowanie, najprościej ujmując, jest to zapewnienie harmonii w działaniu. Kon-
trola, czyli sprawdzanie poprawności wykonywania zadań19.

Każda organizacja20 posiada wspólne cechy, takie jak: cele, zadania oraz 
misję21. Cele organizacji wyznaczają podstawowy kierunek działania z uwzględ-
nieniem roli, jaką jej się przypisuje. Misją organizacji  jest powód jej istnienia, 
wyróżniający ją od innych organizacji. Misja organizacji przekłada się bezpo-
średnio na zadania, jakie będzie realizować dana organizacja, a te zaś są wytycz-
nymi do określenia celów22. W odniesieniu do placówek oświatowych kreowane 
są cele i zadania szkoły, sklasyfikowane w polskim prawie oświatowym.

System oświaty zapewnia w szczególności: 
1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształ-

cenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich 
do wieku i osiągniętego rozwoju;

2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;
3) możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne 

podmioty;
4) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psy-

chofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;

5) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci 
i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indy-
widualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

5a) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie reali-
zowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nau-
czania oraz zajęć rewalidacyjnych; 

6) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 
realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły 
19 Zob. R. Otręba, Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją szkolną, Wolters Kluwer, Warszawa 

2012, s.174.  
20 W pracy przyjmujemy, że szkoły oraz placówki oświatowe są organizacjami uczącymi się, zaś idea 

tychże organizacji dotyczy zadań związanych z organizacją i zarządzaniem. Zob. R. Otręba, op. cit., 
s. 120.  

21 Zob. S. Galata, Podstawy zarządzania nowoczesną organizacją, Difin, Warszawa 2007, s. 23. 
22 Zob. Ibid., s. 23-24.
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każdego typu w skróconym czasie;
7) upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dal-

sze kształcenie w szkołach wyższych;
8) możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, 

zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych;
9) zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki 

między poszczególnymi regionami kraju, a zwłaszcza ośrodkami wielkomiej-
skimi i wiejskimi;

10) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wycho-
wania i opieki w szkołach i placówkach;

11) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrów-
noważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu 
w skali lokalnej, krajowej i globalnej; 

12) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, 
13) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku 

pracy;
13a) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym;
14) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;
15) warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez orga-

nizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywno-
ści społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;

16) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeń-
stwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji 
nadzwyczajnych23.

Wobec powyższych analiz nasuwa się konkluzja, że w celach i zadaniach, 
które spoczywają na organizacji placówek oświatowych nie można zapominać 
o potrzebach drugiego człowieka, gdyż w zarządzaniu to człowiek pełni najważ-
niejszą rolę. Jest on zarówno podmiotem, jak i przedmiotem całego procesu. 

Według S. Galata24 w gospodarce obecnie funkcjonują trzy modele zarzą-
dzania. Model europejski, który balansuje pomiędzy: jednostką a firmą, indywi-
dualizmem a kolektywizmem, orientacją na działania długo- i krótkookresowe. 

23 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991, Art. 1, (Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 25 z późn. zm.).
24 Zob. S. Galata, op. cit., s.121-122.
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Jest on zorientowany na ludzi, popiera wolność wyboru, zakłada ostrożność 
przy zwalnianiu pracowników. 

W zarządzaniu międzynarodowym respektuje się różne kultury, łącznie 
z pełną autonomią dla jej wyznawców. Zakłada ono wewnętrzne negocjacje np. 
dialog ze związkami zawodowymi, zarządzanie partycypacyjne25.

Model amerykański charakteryzuje się dużą konkurencją na rynku, rywa-
lizacją wśród firm, a co za tym idzie, zadowoleniem klientów. Organizacje 
bazujące na tym modelu zorientowane są głównie na zysk. Cechą charaktery-
styczną są krótkie terminy, mobilność, potrzeba osiągnięcia celu. Kadra zarzą-
dzająca składa się z zawodowych kierowników, których cechuje profesjonalizm 
i wąska specjalizacja26.

Model  japoński charakteryzuje się długotrwałym wzrostem, który jest 
głównym celem strategicznym. Jakość dostosowywana jest do potrzeb klientów. 
Nacechowany jest on protekcjonizmem handlowym, mającym na celu utrud-
nienie zagranicznym producentom dostępu do rynku. Poprzez wprowadze-
nie ceł i zakazów kwot koncesji lub innych barier utrudniający wolny handel27. 
Model japoński jest głęboko zakorzeniony w kulturze, oparty na komunikacji.

Wymienione powyżej style przenikają sią nawzajem, „jako rezultat coraz 
swobodniejszego przepływu produktów, ludzi i idei, implikującego określonego 
rodzaju zachowania w procesach pracy”28.

Analizując powyższe treści, nasuwają się wnioski, że organizacja oświa-
towa zorientowana na sukces29 powinna przyjąć następujące priorytety:

- powinna dbać o interesy i zadowolenie swoich uczniów, gdyż to oni 

25 Według A. Witek-Crabb zarządzanie partycypacyjne lub zarządzanie uczestniczące, zakłada 
współudział pracowników w procesie zarządzania organizacją, tak że strategicznym. Autorka podkreśla 
że powyższy model pozwala w pełni wykorzystać wiedzę, doświadczenie zdolności innych ludzi. 
Uważa że najlepsze pomysły kryją się w głębi organizacji, dlatego też należy pozwolić pracownikom 
wpływać na losy firmy. Pozwoli to im poczuć się w pełni odpowiedzialnymi za losy organizacji, przez 
co chętniej włączą się w realizację  proponowanych pomysłów. Zob. art „Zarządzanie strategiczne 
w oświacie”, [w]: Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego, ORE, Warszawa 2011,  
s. 33-45.

26 Zob. , S. Galata, op. cit., s.122.
27 Zob. Słownik ekonomiczny, http://www.nbportal.pl/pl/commonPages/EconomicsEntryDetails?entryId

=142&pageId=608. (Dostęp 29.01.2014 r.).  
28 S. Galata, op. cit., s.122.
29 Według R. Otręby (Zob. Sukces i autonomia w zarządzaniu, s.79-81), nie ma sprecyzowanej definicji 

sukcesu w literaturze przedmiotu, przyjmuje że chodzi głównie o definiowanie pewnych czynników, 
które możemy określić jako determinanty sukcesu. Można je pogrupować wg. obszarów działalności 
organizacji. Mogą do nich należeć np. względny udział organizacji w rynku, konkurencyjność, 
wizerunek organizacji.
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stanowią jej głównych klientów -„uczeń jest częścią szkoły, a szkoła ważnym 
elementem jego życia”30;

- nie należy pomijać głównego celu, jakim jest kształcenie i wychowanie;
- pełna partycypacja personelu placówki;
- intuicja31.
W kwestii terminologii zarządzania warto zwrócić uwagę na różnicę 

pomiędzy zarządzaniem a przywództwem. Literatura przedmiotu obfituje 
bogactwem definicji z tego zakresu.

W mojej ocenie, do najtrafniejszych wypowiedzi należą: „zarządza-
nie to skłanianie ludzi, by robili to, co musi być zrobione. Przywództwo to 
skłanianie ludzi, by chcieli robić to, co musi być zrobione. Zarządcy naci-
skają. Przywódcy wywierają wpływ. Zarządcy wydają polecenia. Przywódcy 
rozmawiają”32.

Powyższe stwierdzenie skłoniło mnie do rozważań, które z przedsta-
wionych pojęć pasuje do menedżera oświaty, a które określa działanie dyrek-
tora szkoły. Po dłuższej analizie literatury przedmiotu uważam, że przy-
wódca bardziej odzwierciedla cechy  menedżera oświaty, zaś zarządca, admi-
nistrator33 odpowiada roli, jaką spełnia dyrektor we współczesnym systemie 
oświaty w Polsce.

W dalszej części niniejszej monografii postaram się udowodnić powyż-
szą tezę, przybliżając zjawisko menadżeryzmu oświatowego. 

5. Kształtowanie się menadżeryzmu oświatowego.  
Funkcja oraz  zadania menedżera oświaty w Polsce

Na powstanie  zjawiska menedżeryzmu oświatowego w Polsce wpływ 
miało kilka przesłanek:

30 I. Dzierzgowska, Akademia zarządzania „Dyrektora Szkoły”, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 221.
31 Zob. Ibid., s. 221.
32 Warren Bennis, Leading Change: The Leader as The Chief Transformation Officer, [w:] Leadership in 

a New Era:Visionary Approaches to the Biggest Crisis of Our Time, (red.) Renesch J., s.102-110. New 
Leaders Press, San Francisco 1994, [za:] S. Galata, op. cit., s. 143.

33  H. Fayol definjuje pojęcie administrowanie „administrować to znaczy przewidywać, organizować, 
rozkazywać, koordynować i kontrolować”, H. Fayol, Administracja przemysłowa i ogólna, Warszawa 
1926, s. 8, [za:] R. Otręba, op. cit., s. 150. R. Otręba w przedstawionej monografii uważa, że 
administrowanie przedstawione w polskiej literaturze jest nie jako czynność kierowania, lecz funkcja 
w odpowiedniej instytucji przypadająca ze względu na piastowane stanowisko. Dlatego też pozwoliłam 
je sobie dopasować do stanowiska dyrektora placówki oświatowej.
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- zmiany w systemie oświaty, począwszy od ustawy z 1991 roku, dającej 
większą autonomię w zarządzaniu dyrektora szkoły;

- ujęcie szkoły w aspekcie ekonomicznym;
- sytuacja ekonomiczna, malejące nakłady na oświatę w relacji do PKB34,  

w oświacie publicznej oznacza to konieczność współfinansowania placówek 
oświatowych z budżetu gminy. Według Izabeli Bednarskiej -Wnuk stało się to 
„niezwykle istotnym aspektem transformacji ustrojowej. Dążenie ustawodaw-
ców do decentralizacji zarządzania oświatą, które miało na celu przeniesie-
nie ciężaru wydatków związanych z utrzymaniem szkół na szczebel lokalny”35;

- niż demograficzny36, spadek liczby urodzeń spowodował dużą konku-
rencyjność na rynku usług edukacyjnych;

- migracja ludności;
- uzyskanie przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej, a co za tym 

idzie konieczność dostosowania oświaty do standardów unijnych;
- powstawanie dużej liczby szkół i placówek niepublicznych, co zwiększa 

wspomniany wcześniej współczynnik konkurencyjności i wzajemnej  rywaliza-
cji pomiędzy tymi placówkami.

Powyższe czynniki wymusiły zmiany w zarządzaniu placówkami oświato-
wymi w celu dostosowania się do zmieniających  realiów. Wobec powyższego, 
bycie  tylko dobrym pedagogiem, piastującym stanowisko dyrektora szkoły już 
nie wystarczy, by skutecznie funkcjonować w środowisku edukacyjnym. Nastę-
puje konieczność wykreowanie menedżera człowieka, który „będzie skutecznie 
zarządzał organizacją, rozwiązując problemy związane z jej funkcjonowaniem”37. 
Prawo oświatowe dopuszcza zatrudnienie menedżera oświaty na stanowisko 
dyrektora placówki oświatowej. Osoba ta nie musi byś nauczycielem, ale zgod-
nie z rozporządzeniem spełnia następujące kryteria:

- ma ukończone studia magisterskie;

34 Według definicji umieszczonej na portalu ekonomicznym, oznacza sumę dóbr i usług jakie 
wyprodukował dany kraj. Analogicznie jeżeli PKB rośnie to gospodarka się rozwija i bogaci. Zob. 
http://www.nbportal.pl/pl/np/animacje/prezentacje/podstawowe_pojecia/pkb. (Dostęp 1.02.2014 r.). 

35 I. Bednarska-Wnuk, Zarządzanie szkoła XXI wieku perspektywa menadżerska, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2010, s. 51. 

36 Na podstawie danych z 2010 roku liczba dzieci w wieku 7-12 lat zmniejszyła się o 2,6%, co daje 58,5 
tysiąca, liczba dzieci w wieku gimnazjalnym również uległa zmniejszeniu o 4,3 %, co przekłada się na 
57,1 tysiąca osób,  szkoły ponadgimnazjalne 4,7% daje to 71,5 tysiąca mniej  osób mniej w porównaniu 
do 2009 roku. Zob. A. Jeżowski Ekonomika oświaty w zarządzani szkołą, Wolters Kluwer, Warszawa 
2012, s. 52.

37 I. Dzierzgowska, Akademia zarządzania „Dyrektora Szkoły”, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 300. 
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- ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania 
albo kurs kwalifikacyjny  zarządzanie oświatą;

- posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni 
staż pracy na stanowisku kierowniczym38.

Menedżer oświaty według I. Bednarskiej -Wnuk to „człowiek posiadający 
społeczne, techniczne i koncepcyjne umiejętności”39. Wyróżniający się wśród 
innych: talentem interpersonalnym, umiejętnością pozyskiwania informacji 
oraz podejmowania trafnych decyzji. Jest on osobą posiadającą nieskazitelną 
moralność i wrażliwość etyczną40. Dlatego, aby dyrektor stał się menedżerem 
musi się ciągle doskonalić. Nie wystarczy tylko doświadczenie w zakresie bycia 
pedagogiem. Proces ten wymaga ciągłego zdobywania wiedzy oraz umiejęt-
ności podejmowania szybkich i często kluczowych decyzji. Nie ma elementa-
rza, według którego można w jednoznaczny i prosty sposób absorbować wie-
dzę menedżerską, wymaga ona pełnego zaangażowania popartego doświadcze-
niem. Menedżer musi zapewnić placówce samodzielne, twórcze, sprawne oraz 
efektywne działanie. W placówce publicznej funkcję menedżerską na dyrekto-
rze wymusza środowisko, które na skutek przemian staje się coraz to bardziej 
wymagające i roszczeniowe.

Rodzice chcą, aby ich dzieci pobierały edukację w nowoczesnych, nasta-
wionych na innowację placówkach. Dyrektor musi być otwarty  na tego typu 
zmiany, reagować na nie świadomie i w nich uczestniczyć. Dlatego dla szkół 
sektora publicznego bardzo dużym wyzwaniem są szkoły niepubliczne, gdyż 
dyrektorzy muszą dołożyć wszelkich starań, aby standardy pobierania nauki 
były zbliżone. Częstym zjawiskiem jest naśladownictwo, czy też wzorowanie się 
na działaniach szkół niepublicznych. 

Według Petera Senege41 funkcjonowanie i rozwój organizacji uczących 
się oparty jest na czterech fundamentalnych zasadach:

- osobistego zaangażowania we własną pracę, na rzecz jej ciągłego 
doskonalenia;

38 Zob. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 października 2009 r. (Dz. U. Nr 184, poz. 
1436), www.bip.men.gov.pl.

39 I. Bednarska-Wnuk, op. cit., s. 54.
40 Zob. P. Kowolik, O nową strategię zarządzania w ramach menedżeryzmu oświatowego
[w:] Menedżeryzm oświatowy w warunkach transformacji ustrojowej w Polsce, (red.) W. Goriszowski, J. 

Harazińska, P. Kowolik, Piotrków Trybunalski 1995, s. 32. [za:] I. Bednarska-Wnuk, op. cit., s. 54.
41 Zob. P.M. Senege, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Warszawa 1998, [za:] 

J. Kordziński, Zarządzanie rozwojem szkoły, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 8-10.   
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- kształtowanie w sobie zasad pozytywnego myślenia oraz nastawienie 
na konkretne wcześniej ustalone cele zgodne z koncepcją pracy szkoły, i przy-
jętymi strategiami;

- projektowanie i realizację swoich działań zgodnie z przyjętą wizją, kon-
sekwentne trzymanie się wcześniej ustalonych norm i zasad;

- zasada permanentnego uczenia się, menedżer nie może spocząć na 
laurach, musi analizować swoje dotychczasowe działania, wyciągać wnioski, 
doskonalić metody i techniki swojej pracy. Na bieżąco śledzić przepisy prawa 
oświatowego i zachodzące w nich zmiany. Zmuszony  jest ciągle doskonalić 
efekty swojej pracy zarówno sam, jak i wraz z zespołem pracowników. Ma to 
odniesienie do teorii zarządzania wg Dauglasa  MCGregora, który uważał, że 
wiara w możliwości i umiejętności swoich podwładnych wzbudza w nich więk-
sze zaangażowanie do pracy, działając tym samym na wspólną korzyść organi-
zacji, której są częścią. Wizja zespołowa budzi poczucie współodpowiedzialno-
ści, pozwala na uzyskanie informacji zwrotnych o naszych działaniach i rzetel-
nej jej ocenie. Nie  powinna zawierać elementów porównywania i krytykowania 
ludzi, musi zostać przyjęta jako proces wspólnego uczenia się i doskonalenia 
własnych możliwości42.

Z powyższej analizy wynika, że do najważniejszych zadań menedżera 
oświaty należy skuteczne kierowanie ludźmi. Do realizacji tego zadania nie-
zbędne jest spełnienie następujących warunków:

- przyjęcia odpowiedniej postawy;
- realne posiadanie władzy (to menedżer deleguje zadania, a nie jego 

personel);
- umiejętności sprawowania funkcji kierowniczych;
- bardzo silnej motywacji do działania, kreatywności, giętkości oraz 

elastyczności;
- bezwzględnego szacunku do pracowników43. 
Zadaniem menedżera jest dbanie o rozwój, a co za tym idzie, umiejętne 

wykorzystanie potencjału ludzkiego. Dyrektor (menedżer) nie tylko sam pod-
nosi swoje kwalifikacje, ale również dba o to, by jego grono pedagogiczne 
także podlegało procesowi ciągłego dokształcania i doskonalenia się. Pozwoli 
to na przyłączenie szkół w zespoły z przyczyn ekonomicznych, na sprawniejszy 

42 Zob. J. Kordziński, op. cit., s. 9-12. 
43 Zob. I. Dzierzgowska, op. cit., s. 302. 
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przydział godzin, co przy szerokim wachlarzu kwalifikacji nauczycieli umoż-
liwi zachowanie pełnych etatów. Przy tym warto wspomnieć, że wykwalifiko-
wana kadra znacznie podnosi prestiż placówki edukacyjnej oraz czyni ją bar-
dziej konkurencyjną względem innych placówek. Bez wątpienia ma to przeło-
żenie na działania marketingowe szkoły, wystarczy tylko w odpowiedni sposób 
wyeksponować  potencjał własnej kadry. Według  R. Cialdiniego44 zachodzi tu 
również zjawisko „wzajemności”45, a co za ty idzie, powstanie „honorowego łań-
cucha zobowiązań”46. Menadżer, inwestując w kadrę, zgodnie z zasadą wzajem-
ności, jednocześnie może liczyć na jej większe zaangażowanie w pracę. Kadra 
otrzymuje przy tym zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, co pozwala 
na gruntowniejsze związanie pracownika z firmą.

5.1. Kompetencje menedżera oświaty

Kompetencje według encyklopedii prakseologii i teorii organizacji ozna-
czają „cechy podmiotu zrelatywizowane do wykonania określonego czynu, speł-
nianie funkcji w organizacji”47. Pojęcie menedżeryzmu w polskiej gospodarce 
rynkowej ukształtowało się w połowie lat pięćdziesiątych.

Źródło: A . Rakowska, Kompetencje  wspó ł czesnego mene -
dżera, [w:] Zarządzanie kompetencjami w organizacji, (red.) E. 
44 Robert B. Cialdini naukowiec światowej sławy, profesor psychologii społecznej, prowadzi badania 

naukowe nad wywieraniem wpływu na ludzi.
45 R.B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 

Gdańsk 2013, s. 51-52. 
46 Ibid., s. 51-52.
47 T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich, Wrocław 1982, s. 99.
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Masłyk-Musiał, Warszawa 2005, s. 94, [za:] I. Bednarską-Wnuk, op. cit., s. 65.    
Traktowane było jako symbol wolności i postępu, wyrosło na amerykańskiej 
tradycji i amerykańskiej teorii menedżeryzmu48. W dobie przemian społeczno-
-gospodarczych zachodzących w systemie oświaty, pojęcie menedżera oświaty 
bardzo szybko przyjęło się na polskim rynku oświatowym. Członkostwo Polski 
w Unii Europejskiej wymogło dostosowania się do zasad i sposobu działania 
placówek oświatowych w krajach członkowskich. Efektem tych zmian jest bar-
dziej perspektywiczne postrzeganie dyrektora szkoły, nie tylko jako pedagoga, 
ale także jako menedżera, „od którego oczekuje się skuteczności”49. Według 
I. Bednarskiej-Wnuk do pożądanych kompetencji menedżerskich dyrektorów 
placówek oświatowych możemy zaliczyć: umiejętne posługiwanie się prawem, 
umiejętności aplikowania o środki zewnętrzne z Unii Europejskiej, oszczędne 
gospodarowanie majątkiem szkoły, wprowadzenie zmian, innowacji pedago-
gicznych, a także stałe uczenie się i doskonalenie50. Naukowcy zajmujący się 
badaniami w obszarze zarządzania oświatą, twierdzą, iż do pożądanych kom-
petencji menedżera oświaty zaliczyć należy: „szybką orientację w analizowa-
niu sytuacji i problemów, opanowanie sprawnych technik komunikowania się, 
zdolności przywódcze, wysoki stopień samoregulacji oraz trafną analizę sku-
teczności planowania i realizowania zadań oświatowo-wychowawczych”51. Duży 
nacisk nauka o zarządzaniu kładzie na wiedzę i umiejętności jej wykorzysty-
wania, czyli uzdolnienie jednostek kierujących - menedżerów oraz na rozwija-
nie cechy wpływających na sukces organizacji, do których należy zaliczyć kwa-
lifikacje i umiejętności52, pomiędzy którymi zachodzi ścisła korelacja. Opisaną 
sytuację przedstawia ilustracja 1.1.

Na podstawie poniższej analizy nasuwa się konkluzja, że dyrektor szkoły 
„to przede wszystkim lider, który wyznacza drogę działalności organizacyjnej 
placówki oświatowo-edukacyjnej”53, do której sprawnego funkcjonowania nie-
zbędne są kompetencje menedżerskie. Wybór skutecznego menedżera polega 

48 Zob. B. Nogalski, J. Śniadecki, Kształtowanie umiejętności menedżerskich, Oficyna Wydawnicza 
Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1998, s. 29.

49 H. Mintzberg, Zarządzanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 228.
50 I. Bednarska-Wnuk, op. cit., s. 91. 
51 R. Otręba, op. cit., s. 193.
52 Zob. I. Bednarska-Wnuk, op. cit., s. 65.
53 A. Gołębiewski, M.M. Kępa Perspektywa rozwojowa w dziedzinie zarządzania szkołą-dyrektor w dobie 

XXI wieku, [w:] Pedagogiczne aspekty zarządzania organizacją tom I, (red.) M.K. Szpakowski,  
E. Dąbek, Knowledge Innovation,  Zamość 2014, s. 144-145. 
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na przeanalizowaniu zarówno zalet, jak i wad kandydata. Wady należy staran-
nie ocenić, następnie skonfrontować z pracą jaka go czeka na powierzonym 
stanowisku oraz z sytuacją organizacji54. Zalety należy rozwijać i odpowiednio 
gratyfikować. 

Jak wynika z moich obserwacji rynku oświatowego, w placówkach niepub-
licznych najczęściej zatrudniany jest menedżer oraz dyrektor szkoły. Dowodem 
niniejszego faktu jest analiza portali internetowych, gdzie możemy zaobserwo-
wać w treściach ogłoszeń tendencje placówek niepublicznych do zatrudnianie 
tzw. „dyrektorów-menedżerów oddziałów”. Wyspecjalizowany menedżer zatrud-
niony w placówce oświatowej, skupia się na potrzebach rynku oraz na realizacji 
strategii firmy. Możemy zaobserwować  w krótkim okresie dynamiczny rozwój 
placówek niepublicznych. W konsekwencji przekłada się to na duży nabór oraz 
poprawę kondycji finansowej placówek niepublicznych, gdzie  działania mar-
ketingowe są realizowane na wysokim poziomie. Szkoły  niepubliczne wycho-
dzą bezpośrednio naprzeciw klientowi, wspierają lokalne imprezy plenerowe, 
akcje charytatywne, często są współorganizatorami większych akcji lokalnych. 
Szkoły publiczne, czyli te, których organem prowadzącym są jednostki samo-
rządu terytorialnego, próbują naśladować lub adoptować nowoczesne metody 
stosowane w biznesie. Przyczyniła się do tego: duża konkurencyjność, turbulen-
cje w otoczeniu oraz konieczność analizowania kosztów funkcjonowania placó-
wek oświatowych. Obecna sytuacja wymusza na sektorze publicznym skuteczne, 
sprawne, efektywne zarządzanie55. Wzrasta rola szkoły,  która, zgodnie z dyrek-
tywami Unii Europejskiej, powinna przygotować absolwentów do samokształ-
cenia oraz uczestniczenia w procesie edukacji przez całe życie56. W szkołach 
publicznych, których organem prowadzącym są jednostki samorządu teryto-
rialnego, według mojej wiedzy, nie praktykuje się zatrudniania menedżerów 
oświaty. Pomimo ostrej krytyki statusu zawodowego dyrektorów prowadzo-
nych przez ORE w 2011 roku, samorządy nie podjęły się ryzyka zmian. Wyniki 
badań są zatrważające. ORE zarzuca dyrektorom brak kompetencji, wstrzymy-
wanie reform oraz brak kwalifikacji do pełnienia funkcji.

54 H. Mintzberg, op. cit., s. 255.
55 I. Flajszok, A. Męczyńska, A. Michna, Zarządzanie publiczne. Nieprogramowalne decyzje 

w jednostkach oświatowych, Difin, Warszawa 2013, s. 31. 
56 (ang. lifewide lifelong learning – LLL) , stanowi część strategii  na rzecz inteligentnego rozwoju 

Europa 2020.
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Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO)57  
na konferencji w 2012 roku wysunęło postulat zmian w kwestii statusu zawo-
dowego dyrektorów szkół. Wskazało na potrzebę autonomii przy zatrudnie-
niach na stanowisko dyrektora szkoły menedżerów „należy zmienić przepisy 
uniemożliwiające przystąpienie do konkursu na stanowisko dyrektora osobom 
z odpowiednim przygotowaniem, lecz nieposiadającym aktualnej oceny pracy, 
ze względu na podjęcie pracy w urzędach, organizacjach pozarządowych i insty-
tucjach oświatowych. Aktualny stan prawny wyklucza wartościowych dla szkół 
kandydatów, którzy zyskali wiedzę oświatową i umiejętności organizacyjne 
wartościowe dla rozwoju oświaty lokalnej”58. W treści postulatu OSKKO kła-
dzie nacisk na podnoszenie kwalifikacji przez dyrektorów, posiadanie wiedzy 
zarówno z nadzoru pedagogicznego, jak i finansów publicznych, nawiązywa-
nie współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

W literaturze przedmiotu coraz więcej uwagi poświęca się menadżery-
zmowi oświatowemu, dzięki któremu szkolnictwo publiczne miałoby szansę 
rozwoju. Jednak w praktyce istnieją tylko postulaty zmian, bez zauważalnych 
efektów ich wprowadzania.

6. Podstawowe założenia projektu „Europa 2020”  
w aspekcie edukacji

Strategia „Europa 2020” jest w części kontynuacją wizji rozwoju wykre-
owaną przez strategię Lizbońską59,  jak również próbą odpowiedzi na słabo-
ści gospodarki krajów Unii Europejskiej, które ujawniły się podczas kryzysu 
gospodarczego. Na przestrzeni ostatnich osiemdziesięciu lat kryzys przyniósł 
największe załamanie gospodarcze oraz ukazał znaczne słabości strukturalne 
europejskich gospodarek. 

Zawarte w strategii założenia są próbą wyjścia z kryzysu gospodarczego 

57 OSKKO zrzesza  około 5000 dyrektorów szkół i pracowników oświatowych, organizator 
Ogólnopolskich Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty.  

58 Dokument postulatu źródło: www.oskko.edu.pl (dostęp 19.02.2014)].
59 Strategia Lizbońska przyjęta w roku 2000 miała na celu stworzenie konkurencyjnej gospodarki, opartej 

na wiedzy, zdolnej do utrzymania stabilnego wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy 
oraz spójności społecznej. Jednak nastąpiły problemy z jej realizacją głównie z powodu koncentracji 
na wzroście zatrudnienia z pominięciem wielu ważnych kwestii takich jak przygotowanie na wejście 
na rynek pracy, dostosowanie form kształcenia do potrzeb rynku pracy. Zob. http://www.mg.gov.pl/
Bezpieczenstwo+gospodarcze/Strategia+Europa+2020. (Dostęp 12.02.2014 r.).
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oraz wdrażanie reform umożliwiających zmaganie się z globalizacją, starze-
niem się społeczeństwa, jak również rosnącą potrzebą wykorzystania zasobów60. 
W celu realizacji niniejszych założeń zaproponowano trzy priorytety:

- wzrost inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy 
i innowacjach; 

- wzrost zrównoważony (ang. sustainable growth), czyli transformacja 
w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów 
i konkurencyjnej; 

-  wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth), czyli 
wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia 
i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. Komisja Euro-
pejska zapowiedziała monitorowanie realizacji poszczególnych priorytetów za 
pomocą pięciu nadrzędnych celów:

- osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75%;
- poprawy warunków prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, 

w tym przeznaczanie 3% PKB UE na inwestycje w badania i rozwój; 
- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z pozio-

mami z  1990 r.; - zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym 
zużyciu energii; 

- dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej o 20%;
- podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez zmniejszenie 

odsetka osób przedwcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz zwiększe-
nie do co najmniej 40% odsetka osób w wieku 30−34 lat mających wykształ-
cenie wyższe;

- wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza poprzez ograniczanie ubó-
stwa, mając na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego 20 
milionów obywateli.

Podstawowymi instrumentami realizacji celów przedstawionych w powy-
żej strategii są opracowywane przez kraje członkowskie Unii Europejskiej, Kra-
jowe Programy Reform, których celem jest budowa trwałych fundamentów 
wzrostu gospodarczego.

Przedstawione reformy ukierunkowane są na wzrost inteligentny zrów-
noważony, mający na celu włączenie społeczne oraz pokonanie barier wzrostu, 
60 Zob. Ibid. wersja pdf s. 2. 

Elżbieta Jędruszczak



126

hamujący potencjał rozwojowy państw członkowskich, jednocześnie umacniając 
ich pozycję na arenie międzynarodowej. W kwestii oświaty w dniu 10 września 
2013 roku został przyjęty przez Radę Ministrów  dokument strategiczny „Per-
spektywa uczenia się przez całe życie”61, na podstawie którego zostały wyzna-
czone kierunki działania na rzecz rozwoju wiedzy i umiejętności osób, z uwzględ-
nieniem wszystkie formy uczenia się: (edukacji formalnej, edukacji poza formal-
nej, uczenia się nieformalnego)62, na każdym etapie życia. Projekt jest szeroko 
promowany w krajach Unii Europejskiej,  jego nadrzędnym celem jest urze-
czywistnianie idei uczenia się przez całe życie, jak również mobilności eduka-
cyjnej. Stał się on główną przesłanką do zapewnienia Polsce pomocy finanso-
wej na lata 2014-2020 przez Unię Europejską w zakresie edukacji, wyznaczając 
kompleksowe i spójne ramy dla wszystkich krajów członkowskich. Dokument 
ten powstał w wyniku prac Międzyresortowego zespołu do spraw uczenia się 
przez całe życie, z uwzględnieniem  Krajowych Ram Kwalifikacji. Funkcję koor-
dynatora pełni Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 Za podstawę działania nowej polityki w zakresie edukacji należy przyjąć:
- orientację na efekty uczenia się, z uwzględnieniem dostępu do tak zwa-

nej „dobrej edukacji”63, niezależnie od sytuacji oraz formy w jakiej zachodzi 
(edukacja formalna czy nieformalna) oraz pozyskanie kwalifikacji  uznawanych 
na równych prawach w kraju i poza jego granicami;

- podporządkowanie działań osób uczących się w różnych sytuacjach, 
stworzenie ich bardziej elastycznymi dostosowanymi do interesu osób, które 
pobierają naukę w różnych formach oraz w różnym wieku. Podkreślić należy 
spójne działania wielu instytucji, resortów oraz partnerów;

- równe traktowanie osób uczących się w różnych sytuacjach, docenia-
nie i promocja uczenia się w różnych formach i na różnych etapach życia, 
z uwzględnieniem i szczególną promocją tych najsłabiej rozwiniętych (wczes-
nej edukacji, edukacji praktycznej- która jest odpowiedzią na potrzeby rynku 
61 Zob. http://www.men.gov.pl/index.php/uczenie-sie-przez-cale-zycie/770-perspektywa-uczenia-sie-

przez-cale-zycie. (Dostęp 15.01.2014 r.).
62 Autor projektu definiuje formy uczenia  się w kontekście: formalnym (formal learning) – uczenie 

się poprzez udział w programach kształcenia i szkolenia prowadzących do uzyskania kwalifikacji. 
Uczenie się w kontekście pozaformalnym (non-formal learning) – uczenie się zorganizowane insty-
tucjonalnie jednak poza programami kształcenia i szkolenia prowadzącymi do uzyskania kwalifikacji. 
Uczenie się nieformalne (informal learning) – uczenie się niezorganizowane instytucjonalnie, realizo-
wane w sposób zamierzony lub niezamierzony. Źródło: dokument projektu, s. 65.

63 Autor ma na myśli edukację podmiotową, ukierunkowaną na ucznia, której jest podmiotem, a nie 
przedmiotem, zadaniem tejże edukacji jest przygotowanie do samokształcenia i samorealizacji.
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oraz społeczeństwa), nie pomijając procesu edukacji dorosłych w tym seniorów.
„Perspektywa uczenia się przez całe życie” przedstawia również kwestie 

oceny i potwierdzania efektów uczenia się. Chodzi tu m.in. o możliwości roz-
woju wiedzy i umiejętności osób (kompetencji) oraz potwierdzanie ich zdoby-
cia zgodne z wymaganiami rynku pracy (poprzez nadanie kwalifikacji), a także 
o ułatwienie swobodnego przepływu pracowników nie tylko między państwami 
Unii Europejskiej, ale także między różnymi sektorami gospodarki64.

7. Podsumowanie

Po gruntownej analizie funkcji, jaką we współczesnym systemie pełni 
dyrektor placówki oświatowej oraz funkcji menedżera oświaty, w świetle obo-
wiązujących przepisów prawa oświatowego, autor uważa, iż realizacja założeń 
strategii „Europa 2020” potrzebuje menedżerów oświaty, ludzi otwartych na 
sukces, innowację, kreatywnych, przedsiębiorczych, posiadających odpowied-
nie kompetencje i przygotowanie merytoryczne niezbędne do pełnienia funk-
cji przywódczej. Dyrektorzy szkół, jak wynika z przeprowadzonych przez Ośro-
dek Rozwoju Edukacji badań, to w 99% nauczyciele nie przygotowani mery-
torycznie i bez doświadczenia na stanowiskach kierowniczych, najczęściej nie 
mający wiedzy z zakresu zarządzania oraz ekonomii, na której opiera się współ-
czesny menedżer. Osoby takie nie będą w stanie sprostać wyzwaniom stawia-
nym przez Unię Europejską w strategiach innowacji, rozwoju oraz uczenia się 
przez całe życie. Niniejsze opracowanie jest tylko namiastką problemu, który 
powinien zostać poddany dalszym rozważaniom oraz badaniom naukowym, 
ze względu na jego znaczenie dla przyszłości polskiej edukacji.

8. Summary

After the thorough analysis of the function which a director of an edu-
cational institution is performing in the contemporary system, and the fun-
ction of the manager of education in the light of the effective educational laws 
and regulations, the author believes that  the realization of the assumptions 
of the „Europe 2020” strategy needs managers of education, people opened 

64 http://www.men.gov.pl/index.php/uczenie-sie-przez-cale-zycie/770-perspektywa-uczenia-sie-przez-
cale-zycie. (Dostęp 15.01.2014 r.). 
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to success and innovation, creative, enterprising, having respective spheres of 
competence and a technical preparation essential to perform the leadership 
function.  The results of a study conducted by the Centre for Education Deve-
lopment show that  99% of headmasters are teachers who are not prepared 
substantially and have no experience on managerial positions. Most often they 
do not have the knowledge in management and economics which the  contem-
porary manager is relying on. They will not be able to meet the challenges put 
by the European Union in innovation, development, and the learning throu-
ghout the entire life strategies. This study is only a makeshift of the problem 
which should be brought up for further deliberations and researches on acco-
unt of its meaning for the future of the Polish education.
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Rozdział VI
Przyczyny niskiej aktywności zawodowej 

osób niepełnosprawnych na otwartym rynku 
pracy na podstawie opinii pracodawców 

z powiatu płockiego

1. Streszczenie

W pracy postawiono sobie za cel poznanie czynników przyczyniających 
się do niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w opiniach pra-
codawców. W celu uzyskania odpowiedzi na sformułowane problemy badawcze 
zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Kwestionariusz ankiety składał 
się z 13 pytań, z czego 3 z nich były pytaniami wielokrotnego wyboru. Badania 
do pracy przeprowadzono na terenie powiatu płockiego. Kwestionariusz ankiety 
przeznaczony był dla pracodawców z powiatu płockiego. Ankiety zostały roz-
dane w 80  firmach na terenie całego powiatu. Firmy, w których przeprowa-
dzono badania zostały wybrane losowo. Udział w badaniu wzięły firmy zatrud-
niające od kilku do kilkudziesięciu pracowników na otwartym rynku pracy. 
Wypełnione zostały 63 kwestionariusze.

Podsumowując całościowo wyniki badań można stwierdzić, że posta-
wiona hipoteza robocza była jak najbardziej słuszna. Z związku z tym można 
postawić tezę, że osoby niepełnosprawne napotykają bardzo wiele przeszkód 
na rynku pracy wynikających ze strony pracodawców co wpływa na ich niską 
aktywność zawodową.

Słowa kluczowe: osoba niepełnosprawna, otwarty rynek, pracodawca, 
niska aktywność zawodowa, powiat płocki.
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2. Wstęp

Praca jest jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą działalnością 
człowieka. Daje możliwość samorealizacji, satysfakcji, kształtuje charakter i oso-
bowość, a także stanowi źródło utrzymania a także spełnienia życiowych pla-
nów. Dla osoby niepełnosprawnej praca jest możliwością podniesienia w swo-
ich oczach własnej wartości; daje osobie niepełnosprawnej poczucie przyna-
leżności do społeczeństwa, pewnej normalności1. Praca na otwartym rynku 
stwarza osobie niepełnosprawnej poczucie, że nie jest gorsza, jej wysiłek jest 
równie ważny, a sama osoba niepełnosprawna jest pełnoprawnym członkiem 
społeczeństwa, ma prawo do normalnego aktywnego życia jak każdy człowiek2. 

Obecnie w Polsce istnieje tendencja dążenia do pełnej integracji osób 
niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, która przejawia się w każdej dziedzinie 
życia ludzkiego, a więc także w pracy3. Jednak biorąc pod uwagę to jak często 
mamy okazję spotkać osobę niepełnosprawną zatrudnioną na otwartym rynku 
pracy daje nam do zrozumienia, że obecna tendencja jest tylko założeniem, 
i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Gdyż niestety społeczeństwo wciąż 
spostrzega osoby z orzeczeniem przez pryzmat ich niepełnosprawności4. Ludzie 
niepełnosprawni traktowani są przez społeczeństwo jako oddzielna grupa spo-
łeczna, dla której tworzy się oddzielne przedszkola, szkoły, zakłady pracy, co 
wpływa na zerowe kontakty interpersonalne między pełnosprawnymi a nie-
pełnosprawnymi5. Dlatego też opinie o osobach niepełnosprawnych w większo-
ści powstają na zasadzie stereotypu. Niepełnosprawny kojarzy się z bezradną 
życiowo, źle wykształconą,  potrzebującą pomocy, całkowicie bezwartościową 
jednostką. W parze ze stereotypami idą uprzedzenia niosące za sobą negatywne 
emocje, prowadzące do dyskryminacji osób niepełnosprawnych w środowisku 

1 I. Kaczyńska-Wasiak, Nikifory. Artyści niepełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym, Warszawa 
2009.

2 J. Bąbka, Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia, Wydawnictwo Akademickie Żak, 
Warszawa 2004; A. Nowak, Bezrobocie wśród niepełnosprawnych, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, Katowice 2002.

3 J. Kirenko, Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
4 S. Kowalik, Psychologia rehabilitacji, psychologia wobec współczesności, pomoc psychologiczna, 

Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
5 D. Kukla, Ł. Bednarczyk, Poradnictwo zawodowe dla osób z grup szczególnego ryzyka, Wydawnictwo 

Difin, Warszawa 2010.
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społecznym zwłaszcza w środowisku pracy6. Aktywność życiowa jest przejawem 
pewnego rodzaju mody, gdyż istnieje powszechny pogląd, że im większa, wyż-
sza aktywność na każdym polu działalności życiowej człowieka tym większy, 
wyższy sukces życiowy a zarazem prestiż i uznanie społeczne. Niestety osoba 
niepełnosprawna kojarzy nam się z osobą mało aktywną życiowo, zagubioną, 
pasywną na każdym polu aktywności życiowej człowieka – społecznym, rodzin-
nym, zawodowym7. Przedmiotem badań stały się przede wszystkim opinie pra-
codawców zatrudniających i niezatrudniających osoby niepełnosprawne na ten 
temat a także opinie samych osób niepełnosprawnych w tym pracujących i nie-
pracujących na temat przyczyn pasywności zawodowej. Ponadto chciano dowie-
dzieć się jak wygląda struktura bezrobotnych niepełnosprawnych i niepełno-
sprawnych poszukujących pracy w powiecie płockim. Ze względu na ograni-
czoną objętość tekstu poniżej przedstawiono opinie pracodawców na temat 
przyczyn niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu 
płockiego na otwartym rynku pracy. Opinie samych osób niepełnosprawnych 
zostaną przedstawione w oddzielnej publikacji.

3. Cel

Jakie czynniki przyczyniają się do niskiego zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych w opiniach pracodawców?

4. Metoda

W celu uzyskania odpowiedzi na sformułowane problemy badawcze zasto-
sowano metodę sondażu diagnostycznego. W celu zgromadzenia materiału 
badawczego zastosowano technikę ankiety, narzędzie stanowił kwestionariusz 
ankiety własnej, skierowany do potencjalnych pracodawców osób niepełno-
sprawnych. Pozwoli on na zgromadzenie danych dotyczących postrzegania 
przez pracodawców niepełnosprawnych pracowników a także pozwoli na wska-
zanie przeszkód z jakimi spotyka się pracodawca myślący o zatrudnieniu osoby 

6 J. Kalita, Raport dotyczący osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych 
świadczących usługi dla danej grupy  beneficjentów, Warszawa 2006.

7 T.E. Wardzała, A. Solak, Praca w przestrzeni życia osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo 
Małopolskiej Szkoły Ekonomicznej, Tarnów 2008; H. Żuraw, Udział osób niepełnosprawnych w życiu 
społecznym, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2008.
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niepełnosprawnej a także pozwoli na określenie przyczyn niskiej aktywności 
zawodowej osób niepełnosprawnych z perspektywy pracodawców. Kwestiona-
riusz ankiety składał się z 13 pytań, z czego 3 z nich były pytaniami wielokrot-
nego wyboru.

5. Osoby badane

Badania przeprowadzono na terenie powiatu płockiego. Kwestionariusz 
ankiety przeznaczony był dla pracodawców z powiatu płockiego. Ankiety zostały 
rozdane w 80  firmach na terenie całego powiatu. Firmy, w których przeprowa-
dzono badania zostały wybrane losowo. Udział w badaniu wzięły firmy zatrud-
niające od kilku do kilkudziesięciu pracowników na otwartym rynku pracy. 
Wypełnione zostały 63 kwestionariusze.

6. Wyniki

Wykres 1. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w zakładach 
ankietowanych

Źródło: Badania własne.

Z powyższego wykresu wynika, że większa część ankietowanych nie zatrud-
nia osób niepełnosprawnych w swoich przedsiębiorstwach (67 %, N= 42). Jedyne 
33 % respondentów  zatrudnia w swojej firmie osoby niepełnosprawne (N= 21)
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Wykres 2. Powody, dla których pracodawcy do tej pory nie zatrudnili 
osób niepełnosprawnych 

Źródła: Badania własne.
Respondenci najczęściej jako powód nie zatrudniania osób niepełno-

sprawnych to, że  nie mają informacji dotyczących zatrudniania osób niepeł-
nosprawnych 43% (N=18). Kolejnym z powodów podawanym przez ankieto-
wanych (28%) była niska opłacalność ze względów finansowych (N=12). 17% 
badanych miało wątpliwości dotyczące wydajności i funkcjonalności w pracy 
osób niepełnosprawnych Jeden z respondentów podał własny powód a miano-
wicie zbyt skomplikowane procedury zatrudnienia (2%, N= 1). 

Wykres 3. Chęć zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przyszłości przez 
pracodawców nie zatrudniających osoby niepełnosprawne

Źródło: Badania własne.
Najwięcej ankietowanych zadeklarowało, że rozważa taką możliwość jeśli 

będzie ona dla nich korzystna (36%, N=15), 29% badanych twierdzi, że wyraża 
chęć zatrudnienia osób niepełnosprawnych (N=12); natomiast 26% responden-
tów przyznaje się otwarcie, że nie brało do tej pory pod uwagę takiej możli-
wości (N=11). Jedynie co 10 ankietowany nie wyraża chęci zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych (N=4). 
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Wykres 4. Sposoby pozyskiwania osób niepełnosprawnych do pracy przez 
pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne 

Źródło: Badania własne.
Najwięcej badanych odpowiedziało, że osoby niepełnosprawne są głownie 

kierowane przez Urząd Pracy (38%, N=8); 29% ankietowanych pracodawców 
uznało, że osoby niepełnosprawne same zgłaszają się do pracy (N=6). Co piąty 
respondent stwierdził, że osoby niepełnosprawne są zatrudniane z ogłoszenia 
(N=4). Respondenci jako sposób pozyskania pracownika niepełnosprawnego 
w 9% podają polecenie niepełnosprawnych przez rodziny i znajomych (N=2). 
Tylko jeden z ankietowanych wybrał odpowiedź, że niepełnosprawni pracow-
nicy kierowani są przez PFRON (5%, N=1). 

Wykres 5. Uzyskana pomoc w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 
przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne 

Źródło: Badania własne.
Znaczna część badanych twierdziła, że uzyskała pokrywanie części kosztów 

wynagrodzenia dla osób niepełnosprawnych (38%, N=8), 24% ankietowanych 
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uzyskała pokrycie za środek transportu dla osoby niepełnosprawnej (N=5), 14% 
badanych uzyskało fundusze na dokształcenie zawodowe dla osoby niepełno-
sprawnej (N=3),  10% respondentów uzyskała środki na dokształcenie zawo-
dowe dla niepełnosprawnego pracownika (N=2). Dofinansowanie do stanowi-
ska osoby niepełnosprawnej otrzymało jedyne 4 % biorących udział w bada-
niu (N=1). 

Wykres 6. Ocena wykonywanej pracy osób niepełnosprawnych przez pra-
codawców zatrudniających osoby niepełnosprawne 

Źródło: Badania własne.
Większość pracodawców ocenia wykonywaną pracę przez osoby niepeł-

nosprawne bardzo dobrze – 43% (N= 9), dobrze- 28% (N= 6), 24% ankietowa-
nych nie ma zdania na ten temat (N=5). Pracę osób niepełnosprawnych słabo 
ocenia jedynie 5% ankietowanych (N=1). 

Wykres 7. Ocena pracodawców osób niepełnosprawnych  przystosowa-
nia się osoby niepełnosprawnej do otoczenia 

Źródło: Badania własne.
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Co trzeci ankietowany pracodawca oceniał przystosowanie się niepełno-
sprawnych do otoczenia w sposób bardzo dobry (N=7), 14% badanych okre-
śliło to przystosowanie jako słabe (N=3). 

Wykres 8. Ocena stosunku pracownika niepełnosprawnego do swojego  
pracodawcy 

Źródło: Badania własne.
Większość ankietowanych nie wskazało żądnej konkretnej odpowiedzi 

52% (N=11), 29% respondentów ocenia go jako bardzo dobry (N=6), nato-
miast 19% jako dobry (N=4). 

Wykres 9. Stosunek współpracowników do niepełnosprawnych kolegów

Źródło: Badania własne.
W tym wypadku również najwięcej ankietowanych nie miała zdania na 

ten temat – 38%- (N=8), 29% oceniło stosunek między swoimi pełnospraw-
nymi i niepełnosprawnymi pracownikami (N=6), 24% jako bardzo dobre rela-
cje między pracownikami (N=5). Jedynie co 10 respondent ocenia stosunek 
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między współpracownikami jako slaby. 
Wykres 10. Ocena decyzji o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej w opi-

nii pracodawców zatrudniających takie osoby

Źródło: Badania własne.
Najwięcej pracodawców nie wskazało jednoznacznej odpowiedzi 43% 

(N=9). Co trzeci pracodawca ocenił swoją decyzje jako dobrą (N=7), a co czwarty 
ankietowany ocenił ją jako bardzo dobrą (N=5). 

Wykres 11. Wątpliwości pracodawców co do zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych  niezatrudniających osoby niepełnosprawne 

Źródło: Badania własne.
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Każdy z respondentów miał do wyboru po 3 odpowiedzi. Najwięcej bada-
nych uznało, że obawia się tego, iż osoby niepełnosprawne nie podołają stawia-
nym im wymaganiom 29% (N=36). Jedynie 2% badanych uważa, że warunki 
pracy i wynagrodzenia mogą stwarzać pewne wątpliwości co do zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych (N=3). 

Wykres 12. Przystosowanie pod względem architektonicznym zakładów 
pracy ankietowanych pracodawców

Źródło: Badania własne.
Podsumowując dane zawarte w opracowaniu graficznym stwierdza się, 

że połowa respondentów to pracodawcy firm, które są przystosowane archi-
tektonicznie do przyjęcia osób niepełnosprawnych (N=31); 19% respondentów 
uznało, że zarządza firmą, która posiada bariery architektoniczne (N=12); 13% 
stwierdziło, że ich firma jest w trakcie redukcji barier (N=8); 11% natomiast 
uznało, że firma planuje redukcje barier architektonicznych (N=7); 8% pra-
codawców doszło do wniosku, że ich firma posiada bariery architektoniczne, 
ale w najbliższym czasie nie planują ich redukcji (N=5). 
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Wykres 13. Znajomość form wsparcia pracodawców zatrudniających osoby 
niepełnosprawne 

Źródła: Badania własne.
Podsumowując, 52% wszystkich badanych nie zna form wsparcia dla pra-

codawców zatrudniających osoby niepełnosprawne (N=33); 48% natomiast zna 
formy wsparcia dla pracodawców osób niepełnosprawnych (N=30). 

Osoby, które w tym pytaniu odpowiedziały twierdząco, musiały podać 
dwie formy wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. 
Najczęściej powtarzały się takie odpowiedzi: 

• pomoc ze strony PFRON, 
• dofinansowanie do transportu niepełnosprawnego pracownika,
• pokrywanie kosztów za wynagrodzenie osoby niepełnosprawnej, 
• dofinansowanie do przystosowania stanowiska pracy dla osoby 

niepełnosprawnej,
• pokrycie kosztów szkolenia niepełnosprawnego pracownika,
• dofinansowanie do asystenta osoby niepełnosprawnej.
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Wykres 14. Cechy charakteryzujące osoby niepełnosprawne jak pracow-
nika według ankietowanych pracodawców

Źródło: Badania własne.
Według pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne ich nie w pełni 

sprawni pracownicy głównie charakteryzują się następującymi cechami: lojalny (21%, 
N=13); pracowity (17%, N=10); punktualny (13%, N=8); dokładny (10%, N=6); dys-
pozycyjny, odpowiedzialny, sumienny, ambitny, zorganizowany (6%, N=4); zdolny, 
kompetentny, mniej wydajny (3%, N=2). Pracodawcy zatrudniający osoby niepełno-
sprawne w ogóle nie wybrali takich cech jak; duża liczba zwolnień, mało dokładny, mało 
kompetentny, nie odpowiedzialny, często się spóźnia, nie zorganizowany (0%, N=0). 

Natomiast pracodawcy niezatrudniający osoby niepełnosprawne zaznaczyły 
następujące cechy: mniej wydajny (19% N=23); duża liczba zwolnień (15%, N=18); 
nie zorganizowany (14%, N=16). 

Podsumowując, według respondentów osoba niepełnosprawna charakteryzuje 
się mniejszą wydajnością (40%, N=25); 36% lojalnością (N=23). Cechy negatywne jak 
duża liczb zwolnień wskazało 28% (N=18);  25% niezorganizowanie (N=16). Co czwarty 
pracodawca stwierdził, że pracownik niepełnosprawny jest  pracowity (N= 15);  a co 
piąty wskazał dyspozycyjność, punktualność i sumienność (N=12).
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Wykres 15. Czynniki decydujące o niskiej aktywności zawodowej osób 
niepełnosprawnych w opinii pracodawców

Źródło: Badania własne.
Ankietowani pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne wskazali 

następujące przyczyny niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych: 
• skomplikowane, złożone procedury wsparcia finansowego dla 

pracodawców (25%, N=15); 
• obawy pracodawców w sprawie ponoszeniu większych kosztów,  
• gorsze efekty jakościowe pracy, stereotypy na temat osób 

niepełnosprawnych oraz uprzedzenia w stosunku do nich (10%, N=6); 
• brak miejsc pracy dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
• wysokie bezrobocie, obawy osób niepełnosprawnych przed utratą 

świadczenia rentowego, stres wywołany konkurowaniem z osobą sprawną 
(6%, N=4); 

• ograniczenia zdrowotne, niskie zarobki, brak ofert pracy w miejscu 
zamieszkania, brak możliwości pracy w elastycznych godzinach, ubogie 
poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, zbyt niskie wykształcenie, 
brak motywacji do podjęcia pracy (3%, N=2). 

Odpowiedzi pracodawców niezatrudniających osób niepełnosprawnych 
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nieznacznie różnią się od opinii poprzedników. Jako dominujące czynniki decy-
dujące o niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych uznano:

• skomplikowane, złożone procedury wsparcia finansowego dla 
pracodawców (27%, N=33); 

• obawy pracodawców o ponoszeniu większych kosztów (18%, N=20); 
• gorsze efekty jakościowe pracy (15%, N=18).
Podsumowując, 25% wszystkich odpowiedzi badanych to skomplikowane, 

złożone procedury wsparcia finansowego pracodawców (N=48); 14% to obawy 
pracodawców o podnoszenie kosztów (N=26); 13% to gorsze efekty jakościowe 
pracy (N=24). 

Wykres 16. Opinie pracodawców na temat tego co ułatwiłoby osobom 
niepełnosprawnych poruszanie się na rynku pracy

Źródło: Badania własne.
Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne uważały, że bardziej 

jasne i nie rzadziej zmieniające się przepisy dotyczące zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych wpłyną na lepsze poruszanie się osób niepełnosprawnych po 
rynku pracy (48%, N=10). Następnie według ankietowanych duży wpływ na 
ułatwienia działalności zawodowej osób niepełnosprawnych miałoby organi-
zowanie spotkań z pracodawcami (24%, N=5), łatwiejszy dostęp do ofert pracy 
(19%, N=4). 
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Według ankietowanych z grupy pracodawców niezatrudniających osoby 
niepełnosprawne najlepszy wpływ na ułatwienie niepełnosprawnym znalezienie 
pracy miałoby organizowanie spotkań z pracodawcami (47%, N=20); następnie 
bardziej jasne i rzadziej zmieniające się przepisy dotyczące zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych (36%, N=15), łatwiejszy dostęp do ofert pracy (12%, N=5). 
W tej grupie ankietowani również uznali, że w najmniejszym stopniu zapew-
nienie dojazdu do pracy (5%, N=2) przyczyni się do ułatwienia poruszania się 
na rynku pracy osobom niepełnosprawnym.

Według wszystkich ankietowanych osobom niepełnosprawnym ułatwi-
łoby poruszanie się po rynku pracy przed wszystkim: bardziej jasne i rzadziej 
zmieniające się przepisy a także organizowanie spotkań z pracodawcami (po 
40%, N=25); łatwiejszy dostęp do ofert pracy (14%, N=9); zapewnienie dojazdu 
do pracy (6%, N=4). 

Wykres 17. Opinie na temat tego jakie powinny być prowadzone działa-
nia na rzecz wspierania zatrudnienia oraz pomocy pracodawcom

Źródło: Badania własne.
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Respondenci z grupy pracodawców zatrudniających osoby niepełno-
sprawne uważali (28%), że duże znaczenie w pomocy pracodawcom na rzecz 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych ma fachowa pomoc w pozyskiwaniu dota-
cji z PFRON i Unii Europejskiej (N=6). Istotne znaczenie ma też bardziej sta-
bilne prawo i współtworzenie prawa w obszarze zatrudnienia, te odpowiedzi 
wybrało po 19% badanych (N=4). Pośrednictwo pracy dla osób  niepełnospraw-
nych w 14% (N=3) wsparłoby działania na rzecz zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych. Natomiast opcje porady prawne oraz pomoc w sporządzaniu pism 
i odwołań wskazał jedynie co dziesiąty ankietowany (N=2).

Podsumowując, według ankietowanych powinny być prowadzone  działa-
nia: 29% fachowa pomoc w pozyskiwaniu dotacji z PFRON i Unii Europejskiej 
(N=18); 22% współtworzenie prawa w obszarze wspierania zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych (N=14);  19% bardziej stabilne prawo (N=12); po 11% pomoc 
w sporządzaniu pism oraz odwołań oraz pośrednictwo pracy dla osób niepeł-
nosprawnych i pracodawców (N=7), 8% porady prawne i konsultacje (N=5).

Uzyskane dane wskazują, że pracodawcy zatrudniający osoby niepełno-
sprawne nie we wszystkich opiniach dotyczących niepełnosprawnych pracowni-
ków zgadzają się z pracodawcami niezatrudniającymi osoby niepełnosprawne. 
Pracodawcom niezatrudniającym osoby niepełnosprawne było na pewno gorzej 
wydać opnie na tematy związane z tego typu pracownikami gdyż na co dzień 
nie mają z nimi styczności, dlatego też nie mieli żadnego punktu odniesie-
nia, wobec tego ich odpowiedzi mogą przyjmować formę subiektywnej opi-
nii, odniesienie do zjawiska niepełnosprawności. Warto nadmienić, że aż 67% 
ankietowanych nie zatrudnia niepełnosprawnego pracownika (N=42). Naj-
częstszym powodem takiej sytuacji jest brak informacji na temat zatrudnie-
nia osób niepełnosprawnych. Pracodawcy ci jednak deklarują w 65% (N=27), 
że w przyszłości chcieliby zatrudnić osobę niepełnosprawną. Jako najczęstszą 
obawę w rozważaniu zatrudnienia takiego pracownika podają obawę przed 
nie podołaniem stawianym wymaganiom (29%). Pracodawcy zatrudniający 
osoby niepełnosprawne w pozytywny sposób wydawały opinie na ich temat. 
Charakteryzowali swoich pracowników jako osoby lojalne (21%, N=13), praco-
wite (17%, N=10), punktualne (13%, N=8). Obydwie grupy pracodawców jako 
najistotniejszą przyczynę niskiej aktywności osób niepełnosprawnych podały 
skomplikowane złożone procedury wsparcia finansowego dla pracodawców 
(76% wszystkich ankietowanych).
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7. Podsumowanie i wnioski

Podsumowując całościowo wyniki badań można stwierdzić, że posta-
wiona hipoteza robocza była jak najbardziej słuszna. Z związku z tym można 
postawić tezę, że osoby niepełnosprawne napotykają bardzo wiele przeszkód 
na rynku pracy wynikających ze strony pracodawców co wpływa na ich niską 
aktywność zawodową. Poniższe podsumowanie informacji zebranych w toku 
badań potwierdza ją.

Zebrane informacje w toku badań na temat niskiej aktywności zawodowej 
osób niepełnosprawnych w opinii pracodawców wykazały, że wciąż nie liczna 
część pracodawców zatrudnia osoby z orzeczeniem. 

Głównym powodem dla którego pracodawcy do tej pory nie zatrudnili 
niepełnosprawnego pracownika był fakt, że nie mają informacji dotyczących 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych jak i również nie opłaca im się to ze 
względów finansowych. 

Pracodawcy nie zatrudniający osoby niepełnosprawne w większej części 
uznają, że będą zatrudniać osoby z orzeczeniem jeśli będzie się im to opłacać. 

Ponadto pracodawcy, którzy już zatrudniają osoby niepełnosprawne 
w większości pozyskują je do pracy poprzez urząd pracy lub samoistne zgło-
szenia się niepełnosprawnych do pracy. 

Wśród obaw jakimi miotani są pracodawcy osób niepełnosprawnych 
przede wszystkim znalazły się: obawa przed nie podołaniem wymaganiom przez 
osoby niepełnosprawne, wątpliwe kwalifikacje tych osób a także ze względu na 
koszty wynikające z przystosowania stanowiska pracy do osoby niepełnospraw-
nej. Z badań wynikło, że tylko pracodawcy, którzy do tej pory zatrudniali osoby 
niepełnosprawne znają formy wsparcia dla pracodawców zatrudniających takie 
osoby, natomiast pracodawcy, którzy do tej pory niezatrudniani osób niepeł-
nosprawnych w większej części ich nie zna. 

Pracodawcy którzy zatrudniają już osoby niepełnosprawne charaktery-
zują je jako osoby lojalne, pracowite i punktualne; natomiast pracodawcy nie-
zatrudniający osoby niepełnosprawne przed wszystkim określają niepełno-
sprawnego pracownika jako osobę mniej wydajną, z dużą liczbą zwolnień, nie 
zorganizowaną. 

Pracodawcy najczęściej jako przyczyny niskiej aktywności zawodowej 
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podają skomplikowane procedury wsparcia finansowego pracodawców, obawy 
przed ponoszeniem większych kosztów, gorsze efekty jakościowe pracy. Jedy-
nie w 10 % przyznają się do tego, iż niska stopa zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych może wynikać z ich podejścia do takich osób a mianowicie ze ste-
reotypów i uprzedzeń w stosunku do niepełnosprawnych. 

Pracodawcy zgodnie stwierdzają, że jaśniejsze i nieciągle zmieniające 
się przepisy, uczestniczenie pracodawców w różnych spotkaniach dotyczących 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych a także lepszy dostęp osób niepełno-
sprawnych do ofert wpłynęłoby na wzrost aktywności zawodowej tej grupy 
społecznej. 

Pracodawcy uznali, że aby zmotywować i wesprzeć ich w zatrudnianiu 
osób z orzeczeniem należałoby udzielnie fachowej pomocy w pozyskiwaniu dota-
cji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a także z  
Unii Europejskiej, co zniwelowało by ich obawy dotyczące kosztów przystoso-
wania i zatrudnienie osoby niepełnosprawne. 

Motywacją a zarazem pomocą w zatrudnianiu niepełnosprawnych  
mogłoby być  według pracodawców bardziej stabilne prawo a także współtwo-
rzenie prawa w kontekście zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

8. Summary

Reasons of the low professional activeness of handicapped people occur-
ring on the open job market based on the opinion of employers from the dis-
trict of Płock

The thesis aims at indicating the factors contribute to the low professio-
nal activeness of handicapped people in employers’ opinions. To get the ans-
wers for formulated issues the method of diagnostic opinion poll has been 
used. The questionnaire consisted of 13 questions, 3 of which were multi-cho-
ice ones. The researches have been done on the area of district of Płock. The 
questionnaire has been devoted to employers from Płock district. The surveys 
have been given to 80 companies on the area of the whole district. The com-
panies in which the survey has been done were chosen randomly. 63 question-
naires have been fulfilled. 

To sum up all the results it can be said that the working hypothesis 
has been correct.  Thus, the thesis - that handicapped people meet a lot of 
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difficulties on the work market because of unfavourable employers and this 
fact influences their low professional activeness – can be formulated.

Key words: handicapped person, open market, employer, low professio-
nal activeness, Płock district.  
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Rozdział VII
Aksjologiczne konteksty pracy

Teoretyczne i empiryczne ujęcie tematyki 
wartości

1. Streszczenie

Artykuł poświęcony jest tematyce wartości, odnoszących się do obszaru 
pracy. Ukazuje złożoność zjawiska pracy, które można analizować z perspektywy 
filozoficznej, socjologicznej, prakseologicznej, ekonomicznej, czy biologicznej.  

Niniejsze studium omawia aksjologiczne konteksty pracy według róż-
nych teorii. Zagadnienie pracy można rozpatrywać z punktu widzenia etycz-
nych dociekań nad ludzkim postępowaniem, które uwarunkowane jest odpo-
wiednimi wyborami wartości, one bowiem  wyznaczają nasze działanie, a ich 
hierarchia stanowi motyw i cel dążeń. Artykuł zawiera również refleksje na 
temat podmiotowości pracownika, oraz wyniki dotychczasowych badań doty-
czących preferowanych wartości przez Polaków. W drugiej jego części przed-
stawiony został fragment wyników badań własnych, przeprowadzonych w śro-
dowisku osób niepełnosprawnych, na temat uwarunkowań aktywności zawodo-
wej tej grupy. Jednym z badanych aspektów była sfera preferowanych wartości. 
Wyniki pokazały, że praca ma duże znaczenie dla osób niepełnosprawnych, 
stanowi dla nich jedną z najważniejszych wartości.  

Słowa kluczowe: aksjologia, etyka, wartości, praca, podmiotowość, 
niepełnosprawność.

2. Wstęp

Wielowymiarowość zjawiska pracy jest oczywistością, można wskazać wiele 
różnych ujęć tego obszaru, co oznacza ścisłe powiązanie z szeregiem dyscy-
plin: filozofią, socjologią, prakseologią, ekonomią, medycyną, pedagogiką, 
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cybernetyką, ergonomią, zarządzaniem czy prawem1. 
Artykuł poświęcony jest aksjologicznym kontekstom pracy, rozpatrywanym 

według różnych koncepcji. Zagadnienie pracy można analizować także z pozy-
cji etycznej, bowiem ludzka działalność jest warunkowana odpowiednimi wybo-
rami wartości, zbieżnymi z celami jednostkowej aktywności. Wartości wyzna-
czają nasze działanie, ich konfiguracja stanowi motyw i cel dążeń. Publikacja 
ta zawiera również refleksje na temat podmiotowości pracownika, funkcjonują-
cego na współczesnym rynku pracy, oraz wyniki dotychczasowych badań, doty-
czących preferowanych wartości przez polskie społeczeństwo. Dopełnieniem 
artykułu będzie fragment wyników badań własnych, przeprowadzonych w śro-
dowisku osób niepełnosprawnych, na temat uwarunkowań aktywności zawo-
dowej tej grupy, mających na celu zidentyfikowanie ich szans, możliwości oraz 
barier aktywizacji zawodowej. Jednym z badanych aspektów była sfera prefero-
wanych przez tę grupę wartości, z uwzględnieniem znaczenia pracy w ich życiu. 

3. Różne ujęcia pracy

Praca w ujęciu filozoficznym definiowana jest najogólniej jako sfera 
działalności człowieka i źródło wartości. Jest ona podstawową formą aktywno-
ści jednostki i odgrywa we współczesnym świecie bardzo ważną rolę2. Filozo-
ficzne podejście wiąże się z analizą znaczenia tego sposobu funkcjonowania, 
zarówno dla samego podmiotu, jak i dla zbiorowości, a panorama stanowisk 
jest imponująca.

Definicja zainspirowana przez św. Tomasza z Akwinu, wypracowana przez 
W. Jachera podkreśla, że „praca to wysiłek psychofizyczny, twórczy, celowy, świa-
domy osoby ludzkiej w dążeniu do dobra, posiadający znaczenie społeczne”3. 
Zjawisko pracy było analizowane także przez nurt marksistowski, podkreślane 
były interakcje między człowiekiem a przyrodą, prowadzące do zmian, zarówno 

1 Por. T. Pszczołowski, Prakseologiczne sposoby usprawnienia pracy, PWN, Warszawa 1969, s. 9-15.
2 Por. K. Linowski, Praca w oddziaływaniach penitencjarnych, [w:] A. Dobrychłop, E. Kowalska, P. 

Prufer (red.), Labor czy opus. Socjopedagogiczne konteksty ludzkiej pracy, Zielona Góra 2012, s. 225. 
3 W. Jacher. Myśl Tomasza z Akwinu o pracy ludzkiej, [w:] Praca. Gospodarka. Społeczeństwo. Studia 

i szkice socjologiczne dedykowane Profesor Jolancie Kulpińskiej, (red.) K. Doktór, K. Konecki, W. 
Warzywoda-Kruszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 122.
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po jednej, jak i drugiej stronie4. Podejście katolickie akcentowało osobotwór-
czy wpływ pracy na człowieka, oraz jej wychowawczy charakter, według słów 
kardynała Stefana Wyszyńskiego, zawartych w Duchu pracy ludzkiej, aktywność 
ta oddziałuje na proces doskonalenia człowieka w perspektywie materialnej, 
duchowej oraz moralnej5. Słowa Jana Pawła II podkreślają uszlachetniające 
znaczenie pracy6, w perspektywie humanizmu pracy, podmiotowości pracow-
nika, który tworzy, będąc jednocześnie wolny. 

Badacze podejmujący się zdefiniowania zjawiska pracy, często dostrze-
gają bliskość znaczeniową z terminami: doskonalenia, tworzenia, czy celowości. 
Czesław Strzeszewski uważa, że praca „jest to wolna, choć naturalnie konieczna 
działalność człowieka, wypływająca z poczucia obowiązku, połączona z tru-
dem i radością, a mająca na celu tworzenie użytecznych społecznie wartości 
duchowych i materialnych”7. Józef Majka podkreślał doskonalenie człowieka 
poprzez pracę, gdyż za jej przyczyną powstają rzeczy nowe i wartości, a z pracą 
łączy się sens działania8. 

Psychologia pracy z kolei, eksponuje aktywność człowieka, ukierunkowaną 
na przekształcanie otoczenia9, bada jego zachowanie w procesie pracy, prze-
bieg przystosowania do zmieniających się warunków. Oddziaływanie pracy na 
jednostki niesie pozytywne i negatywne następstwa, może być źródłem satys-
fakcji, aktualizacją potencjału uzdolnień, predyspozycji zawodowych, motywa-
cją rozwoju oraz osiągania zasobności finansowej, ale także powodem stresu, 
apatii, frustracji, konfliktów, powodujących zaburzenia w sferze psychicznej. 
Wśród dyscyplin psychologii pracy można wyróżnić: psychologię organizacji 
pracy, jako zastosowanie wyników badań, w ramach problemów związanych 
4 „(…)  praca to działanie uzewnętrzniające człowieka i jednocześnie tworzące osobę ludzką, pojmowaną 

jako odbicie zachodzących historycznie stosunków społecznych, które są kształtowane przez 
człowieka i same go z kolei kształtują.” A. Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Instytut 
Wydawniczy PAX, Warszawa 2000, s. 658-659.

5 Por. S. Wyszyński, Duch pracy ludzkiej. Myśli o wartości pracy, Wydawnictwo im. Kardynała 
Wyszyńskiego Soli Deo, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2000, s. 9.

6 „Praca jest dobrem człowieka, dobrem jego człowieczeństwa, przez pracę bowiem człowiek nie tylko 
przekształca przyrodę, dostosowując ją do swych potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie, jako człowieka,  
a także poniekąd bardziej, staje się człowiekiem”. Jan Paweł II, Laborem exercens, Tekst i komentarze (red.)  
J. Gałkowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 1986, s. 21.

7 C. Strzeszewski, Praca ludzka i zagadnienia społeczno- moralne, Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin 
1978, s. 19.

8 Por. J. Majka, Rozważania o etyce pracy, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, Wrocław 1986, s. 
11-12.   

9 Por. Encyklopedia psychologiczna, (red.) W. Szewczyk, Wydawnictwo Fundacja „Innowacja”, 
Warszawa 1998, s. 451.
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ze środowiskiem pracy; psychologię środowiska, analizującą wpływ uwarun-
kowań otoczenia  pracy na zachowania pracownika; psychologię inżynieryjną, 
badającą procesy i właściwości psychiki człowieka, odnośnie wymagań wobec 
nowych technologii, ze względu na potencjał i jego potrzeby. Dużą rolę odgrywa 
także ergonomia, koncentrująca się na zagadnieniach przystosowania warun-
ków pracy do sprawności i możliwości psychofizycznych pracownika10.

Socjologia rozważa społeczne implikacje pracy, która ujmowana jest jako 
proces społeczny, aktywność w kontekście interakcji grupowych. Badania kon-
centrują się na społecznych uwarunkowaniach zawodu i struktury zawodowej, 
dotyczą motywacji, roli i znaczenia pracy w nurcie życia zbiorowego.

Ekonomiczne podejście podkreśla celowość działania człowieka, którego 
dążeniem jest przekształcanie przyrody i przystosowanie jej do zaspokajania 
swych potrzeb; pracę możemy ujmować jako indywidualną lub zespołową, czyli 
wykonywaną przez jednego pracownika lub grupę. Można rozpatrywać tę aktyw-
ność także według kategorii pracy podstawowej, której zadaniem jest realizo-
wanie konkretnych celów, oraz pomocniczej, wspierającej tę pierwszą. Encyklo-
pedia organizacji i zarzadzania wymienia różne rodzaje pracy, m.in. o charakte-
rze wykonawczym, twórczym i kierowniczym11.

Prakseologiczne konteksty dostarczają analizy pracy z punktu widzenia 
sprawności i skuteczności działania. T. Kotarbiński pisze w Traktacie o dobrej 
robocie, że pracą jest „wszelki splot czynów mający charakter pokonywania trud-
ności dla uczynienia zadość potrzebom istotnym”12, które są związane z zacho-
waniem życia, zdrowia, wolności, czy pozycji społecznej13; praca jest połączona 
z celami ważnymi dla jednostki, stąd intencjonalność jest czynnikiem ją zna-
mionującym, należy na nią spojrzeć z punktu widzenia postawionych zamie-
rzeń i zrealizowanych efektów.

Perspektywa pedagogiki pracy ukazuje tę ludzką aktywność w kolejnej 
odsłonie, dostarczając szeregu definicji. Słownik pedagogiki pracy podaje, że 
„pracą nazywamy każdą działalność, której wynikiem jest wytwór kulturowy, 

10 Korzystam z artykułu własnego autorstwa, M. Mazur, Wokół psychologii pracy, „Pedagogika Pracy” 
43/2003, 41-52. 

11 Por. Encyklopedia organizacji i zarządzania, kom. (red.) L. Pasieczny, Państwowe Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 1981, s. 378-379. 

12 T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, PAN, Warszawa 1965, s. 110.
13 „Potrzeby istotne dotyczą zadań poważnych, a poważne jest zadanie wtedy i tylko wtedy, jeżeli jego 

niewykonanie grozi złem tej miary co utrata życia, zdrowia, źródeł utrzymania, wolności osobistej, 
pozycji społecznej, czci, pokoju sumienia, życzliwości istot kochanych, radości życia itp.”, ibid.
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dobro materialne lub usługa”14. Encyklopedia Powszechna15 z kolei, definiuje pracę 
jako działalność prowadzącą do powstania nowych wytworów i do zaspokaja-
nia potrzeb człowieka. Tadeusz Nowacki uważa, że praca jest synonimem sta-
rań jednostki, służących utrzymaniu i doskonaleniu egzystencji, na którą skła-
dają się różnorodne czynności, zdolności, umiejętności, prowadzące do wytwo-
rzenia dóbr materialnych, sfery usług, twórczości artystycznej i kulturowej16. 

Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku podkreśla w zaproponowanej defi-
nicji pracy jej intencjonalność, w dążeniach do zaspokojenia potrzeb, osiągania 
rozwoju na wielu płaszczyznach: fizycznej, psychicznej, duchowej i moralnej, co 
odbywa się poprzez podejmowany wysiłek, uciążliwość, przełamywanie siebie. 

4. Aksjologia pracy

Praca oddziałuje na osobowość człowieka i kształtuje więzi społeczne, 
gdyż prowadzi do zaspokajania potrzeb własnych i innych jednostek, wpływa 
na ich rozwój i doskonalenie, ma również znaczenie integrujące, gdyż pra-
cownik w procesie pracy wchodzi w interakcje z innymi, ulepszając otoczenie 
i warunki, w których się znajduje17. Sensowność pracy wiąże się z jej pożyt-
kiem dla innych oraz z faktem, że przynosi człowiekowi odpowiednią korzyść 
materialną; dodatkowymi czynnikami wpływającymi na poczucie zasadno-
ści tej aktywności jest zagwarantowanie odpowiednich warunków w zakre-
sie poszczególnych zadań, zarówno rzeczowych, jak i społecznych, ważna jest 
ponadto świadomość odpowiedzialności za określony obszar aktywności oraz 
dostosowanie pracy do możliwości, zdolności oraz predyspozycji pracownika. 

Praca zajmuje wysokie miejsce w ludzkiej hierarchii wartości, w opi-
nii Z. Wiatrowskiego, „praca jest szczególną wartością, dzięki której powstają 

14 Słownik pedagogiki pracy, (red.) L. Koczniewska-Zagórska, T.W. Nowacki, Z. Wiatrowski, Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986, 
s. 252.

15 Encyklopedia Powszechna PWN, (red. nacz.) W. Kryszewski, R. Marcinkowski, Wydawnictwo PWN, 
Warszawa 1985, s. 729. 

16 Por. W. Nowacki, Leksykon pedagogiki pracy, ITE, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna ZNP, Wydawnictwo ITEE, Radom 2004.

17 Por. A. Solak, Wychowanie chrześcijańskie i praca ludzka. Studium współzależności, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2004.
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i funkcjonują społecznie wszystkie inne wartości”18. Na pracę, która jego zda-
niem, sama jest wartością i  jednocześnie stanowi źródło kolejnych wartości – 
składają się następujące komponenty: czynnik fizjologiczno – psychologiczny, 
będący konieczną przesłanką doskonalenia człowieka, czynnik ekonomiczny – 
zapewniający zabezpieczenie potrzeb materialnych, czynnik społeczny – wypeł-
niający potrzeby kontaktów z innymi, czynnik wychowawczy – korespondujący 
z procesem modelowania ludzkiej osobowości przez pracę, czynnik moralny 
rozwijający poprawność stosunku człowieka do pracy, uznający ją jako działal-
ność intencjonalną i podlegającą ocenom19.

A. Kępiński pisze, że „praca jest działaniem zmieniającym świat natury, 
nastawionym na zaspokajanie ludzkich potrzeb podstawowych (materialnych) 
i wyższych (kulturalnych i duchowych)”20. 

Podejście funkcjonalne do pracy koncentruje się głównie na funkcji eko-
nomicznej – polegającej na wypracowywaniu dochodu w gospodarce, oraz spo-
łecznej – prowadzącej do zaspokojenia potrzeb: szacunku, afiliacji, co wiąże się 
z budowaniem pozytywnych relacji międzyludzkich.

Badacze podkreślają rolę idei Poppera w kwestii rozumienia zagadnie-
nia pracy. Autor przyjął koncepcję trzech światów, pierwszy stanowi materia, 
przyroda nieożywiona, drugi - umysł, stany emocjonalne, procesy psychiczne, 
trzeci – jego wytwory – czyli idee, teorie, problemy. O ile nie ma bezpośred-
niego oddziaływania między światem pierwszym i trzecim, to jednak możliwy 
jest kontakt między nimi, poprzez świat drugi, czyli obszar subiektywnych prze-
żyć, emocji, odgrywających istotną rolę w tym procesie21. Praca, działalność 
związana z przekształcaniem rzeczywistości, wynika i wiąże się z interakcją 
pomiędzy trzema światami. Ta oscylacja prowadzi do wydobywania pierwiastka 
twórczego, metamorfozy świata i nas, którzy zmieniani jesteśmy przez swoje 
dzieło22. Popper akcentował aktywność podmiotu poznającego, zmierzającą 
do uczynienia świata bardziej przyjaznego ludziom, co dawało optymistyczną 
18 Z. Wiatrowski, Praca jako wartość uniwersalna i jako problem XXI wieku, [w:] Praca człowieka jako 

kategoria współczesnej pedagogiki, (red.) W. Furmanek, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Badań 
Edukacyjnych, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Rzeszów – Warszawa 2007, 
s. 54.

19 Por. Z. Wiatrowski, Praca człowieka jako podstawowy warunek powodzenia reformy gospodarczej, 
(red.) Z. Wiatrowski, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz 1984, s. 9.

20 A. Kępiński, Kilka uwag o psychopatologii pracy, „Życie Literackie” 1973, Nr 4.
21 K.R. Popper pisał na ten temat w pracy: W poszukiwaniu lepszego świata. Wykłady i rozprawy 

z trzydziestu lat, tłum. A. Malinowski, „Książka i Wiedza”, Warszawa 1997.
22 Por. ibid., s. 43.
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perspektywę rozwoju.
Praca i tempo przemian stworzyły współcześnie zupełnie nowy typ pra-

cownika – elastycznego i dobrze przystosowanego do zmian, o czym mówi 
z kolei A. Toffler. Permanentnym zmianom podlegają obecnie różne obszary 
działań, część z nich znika, część przeżywa rozkwit. Adam Schaff antycypo-
wał, że w grupie zwyżkowej pozostaną działania twórcze, badawcze, związane 
z eksploracjami naukowymi i działalnością artystyczną, usługową, dotyczącą 
pomocy osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, zapotrzebowanie będzie 
na doradztwo, pomoc w planowaniu i realizacji celów, działalność szkoleniową, 
w zakresie organizacji pracy, zarządzania, kontroli23.

Praca stanowi „projekt” naszego życia, jako konstruowanie swojego 
obszaru, w którym chcielibyśmy się znaleźć i pomijanie tych „przestrzeni”, 
które są dla nas nieodpowiednie, co świadczy o świadomym podejmowaniu 
wyborów na ścieżce życiowej i zawodowej, oraz szerokim, wieloaspektowym 
myśleniu o swej przyszłości, ze świadomością przeszkód i sposobów ich omi-
jania. Projekt zawierać powinien rozwiązania alternatywne, brać pod uwagę 
wydarzenia, bariery, mogące zaistnieć na drodze realizacji celów, uwzględniać 
wypełnianie ról prywatnych, z niezmiennym podtrzymywaniem motywacji, 
by założoną wizję urealniać, na bieżąco selekcjonując działania. Projektowa-
nie przyszłości koresponduje z dążeniem do samorealizacji w pracy i poprzez 
pracę, jednak potrzebna jest nieprzerwana refleksja i samowiedza na temat 
swojego potencjału, na który składają się: predyspozycje, zdolności, mocne 
strony, zainteresowania. Odpowiednie ześrodkowanie oczekiwań, uwarunko-
wań rynku pracy i wiedzy o swej zawodowej osobowości, pomóc może w pod-
jęciu świadomej decyzji o przyszłości zawodowej, możliwej do zrealizowania, 
„powiększonej” o ambicje i motywacje, aby można było dalej się doskonalić 
i zaktualizować swój „projekt życia”. 

Aksjologiczne ujęcie pracy oznacza analizę ludzkiej aktywności w kontek-
ście wartości. Aktywność ta jest niewątpliwie konsekwencją odpowiednich wybo-
rów wartości, które przekładają się na cele działalności człowieka, wynikające 
z potrzeb i aspiracji. Możemy wyróżnić w nich komponent poznawczy, stymu-
lujący do działania, ze względu na motywację ich zdobycia; komponent uczu-
ciowy, charakteryzujący się zabarwieniem emocjonalnym w sytuacjach dążenia 

23 Por. Mikroelektronika i społeczeństwo. Na dobre i na złe, (red.) G. Freidrich, A. Schaff, „Książka 
i Wiedza”, Warszawa 1987.
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do ich osiągnięcia; oraz komponent napędowy, polegający na podejmowaniu 
konkretnych działań, celem uzyskania określonych korzyści24. 

Praca jest związana z wartościami, każdy świadomie lub nieświadomie 
je wybiera oraz klasyfikuje, stają się one celami, ze względu na podejmowane 
i skorelowane z nimi działania. Człowiek dąży do uzyskania różnych wartości, 
ta swoista „piramida” ważności celów zmienia się w ciągu życia, w zależności od 
sytuacji, potrzeb jednostki i jej doświadczeń. Na uwagę w literaturze zasługuje 
koncepcja M. Rokeacha, który twierdził, że każdy człowiek wybiera z rezerwu-
aru wartości swoje własne, co jest uwarunkowane zarówno osobowością jednos-
tki, jak i wpływem społecznym. Badacz ten dokonał podziału na wartości osta-
teczne (autoteliczne), czyli te, do których człowiek dąży, lecz ich zdobycie jest 
trudne, lub prawdopodobieństwo osiągnięcia niewielkie (szczęście, zbawienie), 
oraz instrumentalne, pomocne w osiąganiu wartości ostatecznych, stanowiące 
środek do ich realizacji. Wartości możemy odnaleźć zarówno w sferze mate-
rialnej, korespondującej z zaspokajaniem potrzeb bytowych, jak i na płaszczyź-
nie duchowej, związanej z życiem psychicznym, rozwojem i samorealizacją, tzw. 
„dobrostanem fizycznym i psychologicznym”, lub inaczej „pełnią istnienia”25. 

W ujęciu psychologicznym, wartość jest zjawiskiem psychicznym o charak-
terze poznawczym, poglądowym, a także impulsem motywacyjnym, w zakresie 
zaspokojenia potrzeb, gdyż wartości są wykładnią postaw i stymulatorem działań. 

Inny podział zaproponowała D. Dobrowolska26, ze względu na stopień 
ich ogólności, wyróżniła wartości: konkretne, wśród których znalazły się te, 
związane z codziennością (życie rodzinne, praca, wykształcenie) oraz wartości 
odnoszące się do elementów składowych każdego z powyższych obszarów np. 
zdrowie członków rodziny, czynności i zadania zawodowe, oraz wartości abs-
trakcyjne typu: szacunek, sława, dobrobyt.

Wartości można klasyfikować i układać w hierarchie; jednostka zazwy-
czaj potrafi określić, rangując odpowiednio, które z nich znajdują się najwyżej. 
Jak już wspomniano, porządek wartości zmienia się, w zależności od uwarun-
kowań, zarówno tych ogólnych, np.:  przemiany cywilizacyjno – gospodarcze, 
kulturalne, jak i osobistych, wewnętrznych, związanych z dojrzałością emocjo-
nalną, nowymi doświadczeniami. Współcześnie – praca zajmuje często czołowe 
24 Por. J. Karney, Psychopedagogika pracy, wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy, Wyd. 

ŻAK Wydawnictwo Akademickie, 2007.
25 Por. T. Tomaszewski, Ślady i wzorce, WSiP, Warszawa 1984.
26 Por. D. Dobrowolska, Wartość pracy dla jednostki w środowisku przemysłowym, Wrocław 1984.
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miejsce w hierarchiach wartości u większości ludzi, gdyż jest miarą statusu spo-
łeczno – ekonomicznego, wyznacza określone miejsce na „drabinie” społecznej, 
oraz daje poczucie spełnienia, realizacji swojego potencjału. Są jednak sytua-
cje konfliktu celów, gdy ze względu na inne wartości np. rodzinne, następuje 
rezygnacja z pracy zawodowej, co dotyczy najczęściej kobiet wychowujących 
dzieci. Istnieją w społeczeństwie także grupy odnoszące się lekceważąco do 
pracy, osoby o postawach roszczeniowych, nie posiadające kwalifikacji i nega-
tywnie ustosunkowane do podjęcia zatrudnienia. Praca zawodowa stanowi dla 
nich wartość niedostępną, dlatego obniżają jej znaczenie. 

Osoby niepełnosprawne – stanowią populację, która z racji choroby i dys-
funkcji psychiczno-somatycznych, ma problemy z funkcjonowaniem na rynku 
pracy, jednakże z licznych wywiadów autorki z reprezentantami tej grupy 
wynika, że cenią sobie pracę, gdyż podnosi prestiż i daje poczucie bycia potrzeb-
nym w społeczeństwie. Bardziej szczegółowe omówienie tej kwestii znajdzie się 
w dalszej części artykułu.

Problem pozostawania bez zatrudnienia dotyczy także osób w wieku eme-
rytalnym, którzy utraciwszy (w ich mniemaniu) pozycję społeczną, wycofują się 
jeszcze bardziej, pogrążając się w bezcelowości; zakończenie działalności zawo-
dowej powoduje nie tylko zmianę pozycji społecznej i ekonomicznej, ale może 
także wpływać na poziom  samoakceptacji siebie, dlatego wyjściem z tego mara-
zmu jest otworzenie się na działalność wolontarystyczną, związaną z realiza-
cją zainteresowań i pasji, albo znalezienie już wcześniej dodatkowej aktywno-
ści pozazawodowej, hobbistycznej, dającej możliwość odnalezienia się w nowej 
roli bez frustracji, bo nagła zmiana powoduje często zwiększoną podatność na 
choroby i depresyjność. Kobiety, ze względu na funkcjonowanie w dwu obsza-
rach – zawodowym i rodzinnym, łatwiej znoszą odejście z działalności zawo-
dowej, gdyż mogą nadal angażować się w sprawy rodzinne. 

W. Furmanek wymienia trzy główne kategorie aksjologii pracy: wolność, 
odpowiedzialność i godność pracy27. Pierwsza z nich – wolność jest współcześ-
nie wartością znajdującą się wysoko w hierarchii; wolność w kontekście pracy 
polega na podejmowaniu działań z własnej woli, aby tworzyć korzystne prze-
kształcenia wokół siebie. Człowiek doświadcza możliwości wyboru między war-
tościami, będąc świadomym podejmowanych decyzji. Godność, korespondująca 
27 W. Furmanek, Humanistyczna pedagogika pracy: praca człowieka (z aksjologicznego punktu widze-

nia), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s.  99.
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z wolnością wyraża wartość szczególną, gdyż praca, widoczna w wytworach 
ludzkich doskonali człowieka, nadaje sens jego egzystencji, stanowiąc także 
o jego godności28.

Odpowiedzialność – to kolejny element wyznaczający aksjologiczne rozu-
mienie pracy. Odpowiedzialna postawa łączy się z godnością oraz wolnością 
poprzez intencjonalne wybory wartości, świadcząc o dojrzałości człowieka. Te 
poszczególne aspekty, bez synergii i oddziaływań – zdaniem W. Furmanka – 
niewiele mogą przynieść pożytku, jednak stanowiąc harmonijną całość, prze-
mawiają za aksjologicznym wymiarem pracy człowieka.

Praca jest wysoko ceniona nie tylko przez pracujących zawodowo, ale 
także przez młodzież wchodzącą na rynek pracy. W wielu przeprowadzonych 
badaniach socjologicznych, działalność zawodowa plasuje się wysoko w hierar-
chii, obok wartości rodzinnych i zdrowia. Praca jest środkiem do uzyskania 
większych profitów i wartości cenionych w życiu: prestiżu, szacunku, pozycji 
finansowej; niektóre osoby jednak wybierają na określonym etapie życia inny 
rodzaj aktywności np. wychowanie dzieci i zajmowanie się domem. Znaczenie 
tej wartości potwierdza postawa młodych osób, które podczas pobierania nauki 
w szkole wyższej, próbują godzić obowiązki studenta z funkcją pracownika; jest 
także grupa młodzieży, która odkrywa kolejne stopnie edukacji, traktując je 
jako inwestycję na przyszłość.  

Wśród zawodowych wartości szczególnie cieszą się uznaniem: ciekawa, 
urozmaicona praca, możliwość awansu, rozwoju oraz gratyfikacje finansowe. 
Pracujące osoby mające rodziny, bardzo wysoko cenią wykształcenie swych 
dzieci, jako „przepustkę” ku lepszej przyszłości.

Istotne relacje występują między pracą a wynagrodzeniem, zarobki są 
czynnikiem wzmacniającym wartość pracy, ich obniżenie, lub brak pociąga 
za sobą spadek motywacji i efektywności pracy. Istnieje także korelacja mię-
dzy prestiżem wykonywanego zawodu (w hierarchii akceptowanych społecz-
nie zawodów), a poczuciem wartości swojej pracy; przeświadczenie o jej znacze-
niu, przekłada się na większą satysfakcję zawodową pracownika. Bardzo często 
ludzie wykonujący prace monotonne i rutynowe, dla których praca jest środ-
kiem do zdobycia finansów, szukają zaspokojenia swoich potrzeb w innych sfe-
rach życia, dlatego mniejszą wagę przywiązują do działalności zawodowej. „Im 
28 Por. F.J. Mazurek, Godność osoby ludzkiej jako norma, „Społeczeństwo” 1995, Nr 4. „Godność 

jest wartością wartości, wartością nie tylko centralną, ale nawet absolutną”, stanowi bezwzględny, 
wrodzony, niezbywalny „komponent” wartości bycia człowiekiem”. Ibid., s. 754.
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zawód jest trudniejszy, wymagający wyższych kwalifikacji, bardziej angażujący 
intelektualnie, tym częściej wykonujący ten zawód, cenią sobie samą pracę, 
zadania zawodowe, możliwość własnego rozwoju, szanse na awans. Dotyczy to 
przede wszystkim przedstawicieli wolnych zawodów, naukowców, menedżerów, 
a także rzemieślników, których wyroby mają walory artystyczne”29. J. E. Kar-
ney dostrzega także zależność pomiędzy poziomem wykształcenia pracownika, 
posiadanymi kwalifikacjami, kompetencjami, a znalezieniem przez niego pracy, 
bo wymienione czynniki przekładają się z reguły na poczucie odpowiedzialno-
ści i sprawstwa, co wiąże się ze zdolnością do kierowania własnym działaniem 
i wpływaniem na otoczenie30. Wartość pracy rośnie wraz z możliwością samo-
realizacji, rozwoju siebie, urozmaicenia życia i pełnego wykorzystania swojego 
potencjału. Porównywano w badaniach postawy wobec różnych czynników 
pracy, w odniesieniu do mężczyzn i kobiet. Studia J. E. Karney pokazują, że 
mężczyźni bardziej niż kobiety cenią awanse, prestiż, osiągnięcia, kobiety zaś 
wskazują np. na dobre relacje interpersonalne w środowisku pracy31.

Aspektem pracy, na który zwraca uwagę część pracowników, głównie 
związanych z przemysłem, są warunki bezpieczeństwa i higieny, dalej poja-
wiają się odpowiednie relacje interpersonalne, w mniejszym stopniu chęć zaj-
mowania kluczowych stanowisk i decyzyjności oraz odpowiedzialności. Grupa 
badawcza menedżerów w badaniach M. Krzyżanowskiej32 ceniła dobrą atmo-
sferę pracy, możliwość decydowania, kierowania, organizowania pracy oraz 
szacunek i prestiż społeczny, zespół pracowników niższego szczebla wskazywał 
na warunki finansowe oraz organizację zadań, w następnej kolejności atmo-
sferę pracy. Autonomia, samodzielność w pracy, związana z zajmowaną pozycją, 
przyczyniały się w opinii menedżerów, do nadawania tej aktywności większego 
znaczenia. Nauczyciele z kolei, cenili możliwość nawiązywania i podtrzymy-
wania kontaktów i pracy z innymi (87%) oraz indywidualną organizację pracy 
(67%)33. Istotne wydaje się osiąganie balansu, pomiędzy pracą zawodową i jej 
29 J.E. Karney, Człowiek i praca, Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy, Międzynarodowa 

Szkoła Menadżerów, Warszawa 2000, s. 30.
30 Na podstawie badań M. Kohn, C. Schooler, Praca a osobowość, Warszawa 1986.
31 Por. J.E. Karney, (2007), op. cit., s. 31.
32 M. Krzyżanowska, Zależność między pracą zawodową a systemem wartości na przykładzie zawodu 

menedżera, Warszawa 1993. (Praca magisterska pod kierunkiem J.E. Karney, Wydział Pedagogiczny 
UW).

33 G. Rykaczewska, Czynniki warunkujące przystosowanie zawodowe nauczycieli (niepublikowana praca 
magisterska pod kierunkiem J.E. Karney), Wydział Pedagogiczny UW, Warszawa 1992. Por. J.E. 
Karney, (2007), op. cit., s. 33.
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określonymi uwarunkowaniami, a własnym systemem wartości, gdyż niedo-
pasowanie w tym zakresie powoduje obniżenie satysfakcji zawodowej, spadek 
motywacji, a konsekwencją tego rozdźwięku - między ideałem a rzeczywistoś-
cią - są często konflikty w danej firmie. Dla współczesnego rynku pracy war-
tością samą w sobie jest pracownik, szczególnie ten kreatywny, którego obec-
ność sprzyja rozwojowi firmy, innowacjom i racjonalizacjom, którego, dzięki 
jego umiejętnościom, kompetencjom trudno jest zastąpić. 

Według komunikatu z badań CBOS: Wartości i normy w życiu Polaków34 
wynika, że praca w hierarchii wartości mieszkańców naszego kraju znajduje 
się wysoko, na pytanie: które z podanych na tej liście wartości są dla pana(i) 
najważniejsze w życiu? uzyskano następujące typowania:   

Szczęście rodzinne - 84%
Zachowanie dobrego zdrowia - 69%
Praca zawodowa - 23%
Uczciwe życie - 23%
Spokój - 20%
Wiara religijna - 19%
Wykształcenie -13%
Szacunek innych ludzi - 11%
Dobrobyt, bogactwo -11%
Pomyślność ojczyzny - 8%
Grono przyjaciół - 7%
Wolność głoszenia własnych poglądów - 3%
Życie pełne przygód i wrażeń - 3%
Kontakt z kulturą - 1%
Możliwość udziału w demokratycznym życiu społeczno-politycznym -1%
Sukces, sława - 0%
Interesujące jest także rangowanie wśród cech, jakie respondenci uwa-

żają za najważniejsze w codziennym życiu. Były to kolejno: miłość rodzinna 
(39%), uczciwość (24%), pracowitość ex aequo z szacunkiem dla drugiego czło-
wieka (po 10%).

Z badań, przeprowadzonych przez CBOS w 2004 r., na reprezentacyjnej 
próbie dorosłych Polaków, dotyczących znaczenia pracy w życiu jednostek pt. 

34 Wartości i normy w życiu Polaków, komunikat z badań CBOS, Warszawa, sierpień 2005.
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Aktualne problemy i wydarzenia35, wynika, że 71 % obywateli uznaje posiadanie 
pracy za bardzo ważne, a 18% za raczej ważne, 72% stwierdziło, że praca nadaje 
sens życiu, 79% uznało, że warto podejmować pracę, jedna czwarta responden-
tów (24%) uważa, że praca to tylko sposób na zdobycie pieniędzy i że nikt nie 
pracowałby, gdyby nie musiał. Większość ankietowanych (79%) podziela rów-
nież pogląd, że warto być pracowitym, 18% respondentów bliższe jest przeko-
nanie, że pracowitość nie jest konieczną przesłanką sukcesów w życiu.  

Ankietowani uznali następujące cechy dobrej pracy: 59% osób wskazało 
na odpowiednie wynagrodzenie, 57% na pewność zatrudnienia, pracę w gro-
nie sympatycznych ludzi akcentowało 52%, a niemal połowa (47%) - oczekiwa-
łaby pracy pozbawionej stresów, 43% życzyłoby sobie pracy interesującej, w dal-
szej kolejności znalazł się: m.in. szacunek innych, możliwość awansu, dogodne 
godziny zatrudnienia, zgodność wykonywanej pracy ze zdolnościami, sposob-
ność utrzymywania kontaktów międzyludzkich, samodzielność, odpowiedzial-
ność, a także możliwość wykazania się inicjatywą, twórczością, jej nieskom-
plikowany charakter, czy wreszcie wpływ na decyzje podejmowane w firmie. 

Tabela 1. Cechy pracy zdaniem ankietowanych, badanie CBOS 2004.
Duża grupa ankietowanych (71%) uznała posiadanie pracy za bardzo 

ważne dla siebie osobiście, zaś 18% za raczej ważne. 

35 CBOS, Praca jako wartość, maj 2004. Por. W. Furmanek, (2013), op. cit., s. 112.  
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Postawy wobec pracy można podzielić na dwie kategorie36, pierwsza odnosi 
się do aspektu ekonomicznego (zysku), druga do wartości, motywujących do 
aktywności. Motywy realizowania się w pracy są różne, może to być ich splot 
lub ukierunkowanie na określony zespół potrzeb, co łączy się ściśle z wyzna-
waną hierarchią wartości, która wynika zawsze z sytuacji, w jakiej się jednostka 
znajduje, w oparciu o „parametry”: wieku, pozycji, stanu zdrowia, czy obecno-
ści tzw. „sytuacji granicznych”. Odniesienie instrumentalne do pracy polega 
na skupieniu się na zaspakajaniu potrzeb bytowych, zabezpieczaniu egzysten-
cji, (gdy jednostka pomijając niewygody, realizuje cel w postaci zdobycia środ-
ków finansowych), pomijając refleksję nad sensownością, satysfakcją z aktyw-
ności zawodowej. Motywem pracy może być presja społeczna, poczucie obo-
wiązku, wynikające z przekonania, że poprzez pracę jednostka wykazuje swoje 
zaangażowanie, podporządkowuje się strukturze zakładu pracy, wywiązuje 
się z powierzonych zadań, co wpływa np. na kształtowanie się poczucia więzi 
z firmą itp. Jednakże te dwa wymienione podejścia są uwarunkowane sytua-
cją, w jakiej funkcjonuje pracownik, otoczenie wymaga od niego zajęcia okre-
ślonej postawy, pierwszą motywację stanowi potrzeba zabezpieczenia finanso-
wego, w celu utrzymania rodziny i siebie, druga pochodzi od środowiska, aby 
pracę traktować jako obowiązek, konsekwencją czego jest poszukiwanie odpo-
wiedniej strategii działania, by wykorzystać swoje kwalifikacje, wejść w odpo-
wiednie role, wywiązując się zadanych czynności, które wykażą pracowniczą 
odpowiedzialność i solidność. 

 
5. Podmiotowość człowieka w procesie pracy

Podmiotowość człowieka wynikać powinna z respektowania zasad etycz-
nych i humanistycznych, związanych z poszanowaniem pracownika, jako jed-
nostki realizującej się w procesie pracy. Współcześnie, człowiek funkcjonujący 
w środowisku pracy, może nie być dostatecznie doceniany, na skutek uwarun-
kowań rynku pracy, ze względu na dużą konkurencję i zagrażające bezrobocie.

Humanistyczne podejście do pracownika powinno polegać na zapew-
nieniu mu bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy, udziału w procesach 
decyzyjnych oraz technologicznych, możliwości podwyższania kwalifikacji 

36 Ibid., s. 211.
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zawodowych oraz wypoczynku37. Humanizm, w odniesieniu do pracy jest zda-
niem teoretyków, wyznacznikiem wartości, aby to co jest efektem pracy przy-
nosiło człowiekowi korzyści, rozwijało go, zapewniało bezpieczeństwo. Zapisy 
o humanistycznym podejściu do edukacji, kształcenia, zawierają podstawowe 
dokumenty Unii Europejskiej – Raport Uczyć się, aby być38, Uczyć się bez granic39. 
Autorzy postulują rozwój cywilizacji humanistycznej, w oparciu o wartości, 
pozytywny stosunek do techniki, która powinna wspomagać rozwój człowieka, 
jego modelowanie, wychowanie; korzystanie ze zdobyczy technologii powinno 
być odpowiedzialne, aby wykreowany świat nie zagubił podmiotu technicznych 
udogodnień – samego człowieka.

Zagadnienie podmiotowego traktowania jednostki ludzkiej, podjęte 
zostało przez nurt filozofii i psychologii humanistycznej, opartej na idei czło-
wieka, będącego bytem  autonomicznym, aktywnym, twórczym i samosterow-
nym, zdolnym do rozpoznawania swoich potrzeb oraz stawiania celów. Dotyczy 
to, w odniesieniu do piramidy potrzeb Maslowa, urzeczywistnienia swoich moż-
liwości, w relacji do pracy zawodowej, bowiem działalność ta nie służy jedynie 
zabezpieczeniu potrzeb fizjologicznych, ale staje się środkiem do samorealizacji.

Psychologowie humanistyczni podkreślają: niepowtarzalność człowieka, 
niezależność, jego wolność w działaniu, kreatywność, samosterowność, możli-
wość dokonywania autonomicznych wyborów, akcentują prawo do zmieniania 
siebie i rzeczywistości wokół, bo rozwój stanowi sedno działań człowieka, przy 
udziale twórczego potencjału, realizacji dążeń, pragnień i potrzeb.

Pracownik powinien być podmiotem, funkcjonować z poszanowaniem 
godności, mieć możliwość wielowymiarowego rozwijania siebie. Praca powinna 
stwarzać odpowiednie warunki, aby zaspakajać indywidualne potrzeby, wyzwa-
lać aktywność w myśleniu i działaniu, aktualizować realne, tkwiące w pracow-
niku możliwości, aby mógł kształtować relacje z innymi, twórczo się doskonalić. 
Z. Ratajczak określiła „podmiotowość w pracy jako zdolność człowieka do nada-
wania znaczeń zdarzeniom i sytuacjom oraz zdolność do wywierania wpływu 
na bieg spraw związanych z funkcjonowaniem instytucji, w której przebiega 

37 Por. Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy, Wyd. IV, wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza 
Wielkiego, Bydgoszcz 2005, s. 416.

38 E. Fauré (red.) Uczyć się, aby być, Raport Klubu Rzymskiego, Warszawa 1975.
39 J. Botkin i in. (red.) Uczyć się bez granic, Raport Klubu Rzymskiego, Warszawa 1978.

Monika Mazur



166

jego praca”40, twierdziła, że „człowiek może odczuwać potrzebę podmiotowo-
ści (wpływu, rozumienia, autonomii, niezależności itp.) oraz mieć poczucie 
podmiotowości, tzn. poczucie, iż potrzeba ta jest zaspokojona w zadowalają-
cym stopniu”41. Poczucie podmiotowości wyraża się w świadomości autonomii, 
samosterowności, samorealizacji, odpowiedzialności, możliwości wywierania 
wpływu na otoczenie.

Podmiotowość to „poczucie wpływu na potrzebę realizacji zadania, wyko-
nywanego w warunkach poszanowania godności własnej”42. Podmiotowość pod-
władnego pracownika wyraża się w postawie twórczej, świadomym uczestni-
ctwie w procesie pracy43. Osoba realizująca swój potencjał charakteryzuje się 
wewnątrzsterownością, postawą akceptacji siebie, otwartością, poczuciem wspól-
noty i wolności, twórczym stosunkiem do otaczającej rzeczywistości, jest świa-
doma swoich działań, wynikających z jej indywidualnych predyspozycji.

Poczucie podmiotowości pojawia się, gdy druga strona umożliwia zaspo-
kajanie tej potrzeby, respektuje indywidualność i odrębność jednostki. Rela-
cja w tej kwestii charakteryzuje się równouprawnieniem dwu stron, jednakże 
sytuacje konfliktowe ograniczają poczucie podmiotowości, naruszając propor-
cje między autonomią poszczególnych osób i dążeniem do własnych interesów, 
co może prowadzić do umniejszania podmiotowości drugiego człowieka w śro-
dowisku pracy, gdzie panują zależności służbowe, podległość zadaniowa, stąd, 
jak pisze J. Wilsz: „koniecznością jest (…) znalezienie „złotego środka” między 
podmiotowością a przedmiotowością człowieka, między jego niezależnością 
a zależnością, między wolnością a przymusem, czyli między tym, co dla czło-
wieka dobre, a tym, co jest dla niego złe”44. 

Poczucie podmiotowości wiąże się ze świadomością wolności i godności. 
Interesująco o podmiotowości człowieka w środowisku pracy pisze Z. Ratajczak: 
„środowisko pracy, zarówno fizyczne, jak i społeczne jest „odpowiedzialne” 
z jednej strony na powstanie sytuacji zagrażających podmiotowości człowieka, 

40 Z. Ratajczak, Wsparcie społeczne w warunkach zagrożenia podmiotowości człowieka w środowisku 
pracy, [w:] Podmiotowość człowieka. Szanse rozwoju i zagrożenia, (red.) Z. Ratajczak, Katowice 
1992, s. 149.

41 Ibid.
42 J. Timoszenko, Zagrożenie podmiotowości podwładnych w sytuacji kierowania, [w:] Podmiotowość 

człowieka. Szanse rozwoju i zagrożenia, (red.) Z. Ratajczak, Katowice 1992, s. 76.
43 Ibid., s. 83.
44 J. Wilsz, Teoria pracy. Implikacje dla pedagogiki pracy, Oficyna Wydawnicza IMPULS, 

2009, s. 327.
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z drugiej zaś – jest jednym z najbogatszych źródeł wsparcia społecznego dla 
ogromnej liczby ludzi włączonych z konieczności, z wyboru, w proces pracy 
zawodowej”45.

Podmiotowości pracownika, podczas aktywności zawodowej, mogą zagra-
żać zachowania przełożonego, w postaci manipulowania jego motywacją, obniża-
nia znaczenia wysiłków w realizacji zadań, utrudniania wykonania obowiązków. 
Naruszanie podmiotowości pracodawcy z kolei, może być wynikiem niewłaści-
wego postępowania podległego pracownika, który np. lekceważy lub ignoruje 
jego polecenia, realizuje partykularne interesy. Podwładny, który doświadcza 
ograniczenia swojej podmiotowości, może ponieść koszty psychologiczne, które 
nasilają się, gdy: „przymus wychodzi poza granice legalności i podwładny ma 
poczucie, że jest eksploatowany. Naruszane lub nierespektowane bywają wów-
czas postanowienia (warunki) umowy o pracę, a negatywne emocje podwład-
nego blokowane są z obawy przed utratą wartości, będących w dyspozycji kie-
rownika. Przymus potencjalny staje się wtedy przymusem rzeczywistym”46.

Pracownik, który doświadcza ograniczenia podmiotowości wybiera „zacho-
wania będące przede wszystkim wyrazem troski o samego siebie, w warunkach 
zaś braku zagrożeń dla swej podmiotowości, zachowania stanowiące głównie 
wyraz troski o realizację zadań pracy”47. Ograniczenie podmiotowości działa 
także w drugą stronę, pracownik może odmówić wykonywania obowiązków, 
zwlekać z ich wykonaniem, kwestionować autorytet przełożonego. J. Timoszenko 
zauważa zależność pomiędzy podmiotowością podwładnego i podmiotowoś-
cią przełożonego: „kierownik, który siebie postrzega przedmiotowo, również 
i podwładnych będzie traktował w podobny sposób. W konsekwencji oznacza 
to ograniczenie wpływu przełożonego na sposób i przebieg realizacji zadania, 
dezawuowanie ich obiektywnego wkładu w proces realizacji zadania, obniżenie 
motywacji do działania pod kierunkiem przełożonego i nagradzanie postaw 
zachowawczych i konserwatywnych”48.

Aby pracownicy mogli zachować poczucie podmiotowości, mieć możli-
wość zaspokajania swoich potrzeb, wpływ na decyzje i odpowiedzialność za nie, 

45 Z. Ratajczak, (1998), op. cit., s. 157.
46 J. Timoszenko, (1992), op. cit., s. 81.
47 D. Bańka, D., Wybory zachowań w warunkach ograniczania podmiotowości człowieka w pracy 

zawodowej, [w:] Podmiotowość człowieka Szanse rozwoju i zagrożenia, (red.) Z. Ratajczak, Katowice 
1992, s. 73.

48 J. Timoszenko, (1992), op. cit., s. 84.
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powinni móc realizować wartości: szacunku, awansu, finansów, powinni mieć 
zapewniony określony, nieprzeciążający zakres pracy, właściwe relacje sprzy-
jające bezkonfliktowemu działaniu. Ograniczenie podmiotowości może być 
związane ze strukturą organizacji i hierarchią stanowisk, dlatego ważne jest 
wsparcie pracownika, aby współpraca nie była synonimem bezustannej rywa-
lizacji; jednak często jest to tylko postulatem, gdyż współczesny rynek pracy 
stwarza wiele sytuacji, w których podmiotowość pracownika jest naruszana49.

6. Znaczenie pracy w życiu osób niepełnosprawnych 
w świetle wyników badań własnych

Poniżej zostanie przedstawiony fragment wyników badań własnych, prze-
prowadzonych w środowisku osób niepełnosprawnych, na temat uwarunkowań 
aktywności zawodowej tej grupy, mających na celu zidentyfikowanie ich szans, 
możliwości oraz barier aktywizacji zawodowej50. 

Celem podjętych badań była: diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej 
i zdrowotnej osób niepełnosprawnych, ocena ich potencjału zawodowego: kwali-
fikacji, kompetencji psychospołecznych, umiejętności zawodowych, oraz pozna-
nie trudności i problemów uniemożliwiających zdobycie pracy, psychologicznych 
i społeczno-kulturowych barier, związanych z aktywnością społeczną i zawo-
dową oraz oczekiwań osób niepełnosprawnych wobec rynku pracy oraz wzglę-
dem instytucji pomocowych. Badanie polegało na przeprowadzeniu wywiadu 
ankietowego z osobami niepełnosprawnymi, w części korzystającymi z usług 
organizacji pozarządowych na terenie miasta Radom i powiatów: radomskiego, 
szydłowieckiego, lipskiego, kozienickiego, przysuskiego, białobrzeskiego i zwo-
leńskiego. Ogółem w badaniu wzięło udział 1050 osób. Badania te zostały prze-
prowadzone w latach 2009 – 2012. Część respondentów wzięła udział także 
w wywiadach narracyjnych.

Badania objęły grupę osób w wieku 16 – 64 lata (mężczyźni), 16-59 
lat (kobiety). Respondenci posiadali orzeczenia: o lekkim, umiarkowa-
nym i znacznym stopniu niepełnosprawności. Przedstawiony fragment 

49 Por. J. Wilsz, (2009), op. cit., s. 320-332.
50 Część wyników badań była publikowana: M. Mazur, Szanse i bariery aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych, [w:] Wsparcie społeczne. Między teorią a praktyką. Wybrane problemy, (red.) M. 
Gagackiej i A. Gołębiowskiego, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Polskie Towarzystwo 
Polityki Społecznej, Warszawa 2012, s. 111-123.
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wyników został sporządzony na podstawie analizy ankiet i wywiadów z oso-
bami niepełnosprawnymi. 

Główny problem badawczy brzmiał: Jakie są szanse i bariery w zakresie akty-
wizacji zawodowej osób niepełnosprawnych? Problemy badawcze odnoszące się do 
tematyki aksjologicznej zostały sformułowane w postaci następujących pytań: 
Jakie wartości preferują osoby niepełnosprawne? Jaka jest rola i znaczenie pracy dla 
osób niepełnosprawnych?

Jedno z pytań w ankiecie dotyczyło preferowanych wartości ogólnoży-
ciowych i zawodowych, zadaniem respondenta było wskazanie stopnia ważno-
ści wymienionych wartości. Kwestionariusz wywiadu zawierał m.in. pytanie: 
Jakie znaczenie ma praca w życiu osoby niepełnosprawnej? 

Udział w badaniach był dobrowolny. Respondenci byli wyszukiwani dzięki 
współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, centami pomocy rodzinie, orga-
nizacjami pozarządowymi. Ogółem zgromadzono 1050 rzetelnie wypełnionych 
kwestionariuszy ankiet i wywiadu. Badania zostały zanalizowane według zało-
żonych kryteriów, a materiał ujęty w formie zestawienia ilościowego.

Poniżej zostanie przedstawiona charakterystyka badanej populacji na 
podstawie podstawowych cech społeczno-demograficznych m.in. takich jak: 
płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania itp.

Tabela 2 i Wykres 1 przedstawia rozkład  respondentów ze względu na 
płeć.

kobiety mężczyźni
N % N %
677 64,5 373 35,5

Tabela 2. Płeć  uczestników badania

Wykres 1. Płeć  uczestników badania
Większość uczestników badania stanowiły kobiety – 677 (64,5%), w bada-

niu brało udział 373 mężczyzn (35,5%).
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Wiek respondentów przedstawia poniższa tabela i wykres:  
         wiek

płeć 
poniżej18 lat 18-25 lat 26-45 lat 46–64 lat

kobiety

N % N % N % N %

54 5,1 198 18,8 321 30,6 104 9,9

mężczyźni
38 3,6 114 10,8 145 13,8 76 7,2

Tabela 3. Wiek uczestników badania
Wykres 2. Wiek uczestników badania

Z badania wynika, że najwięcej kobiet - 321 (30,6%) i mężczyzn  - 145 
(13,8%) było w wieku 26-45 lat, czyli w wieku produkcyjnym; spora była grupa 
osób w przedziale 18-35 lat, czyli w najlepszym okresie na podejmowanie pracy 
zawodowej.

Miejsce zamieszkania badanej populacji

              Miejsce     zamieszkania
płeć 

miasto wieś

kobiety

N % N %

432 41,1 245 23,3

mężczyźni 211 20,1 162 15,4

Tabela 4. Miejsce zamieszkania badanej populacji
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Wykres 3. Miejsce zamieszkania badanej populacji
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Wykres 4. Miejsce zamieszkania zbadanej populacji w podziale na płeć
Z badania wynika, że najwięcej ankietowanych mieszka w miastach 

(61,2%), natomiast 38,8% badanej populacji stanowią mieszkańcy wsi. 41,1% 
kobiet to mieszkanki miast, 23,3% kobiet mieszka na wsi, 20,1% mężczyzn 
mieszka w mieście, a 15,4% zamieszkuje na wsi. 
Stopień niepełnosprawności badanej grupy przedstawiają poniższe tabele 
i wykresy:

Stopień niepełnosprawności
Kobiety Mężczyźni Ogółem
N % N % N %

Lekki 277 26,4 156 14,8 433 41,2
Umiarkowany 245 23,3 128 12,2 373 35,5
Znaczny 155 14,8 89 8,5 244 23,2

Tabela 5. Stopień niepełnosprawności badanej grupy
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Wykres 5. Stopień niepełnosprawności badanej grupy

Stopień 
niepełnosprawności

Kobiety 
(miasto)

Kobiety 
(wieś)

Mężczyźni 
(miasto)

Mężczyźni 
(wieś) Ogółem

N % N % N % N % N %

Lekki 151 14,4 126 12 66 6,3 90 8,6 433 41,2

Umiarkowany 112 10,7 133 12,7 51 4,8 77 7,3 373 35,5

Znaczny 79 7,5 76 7,2 49 4,7 40 3,8 244 23,2

Tabela 6. Stopień niepełnosprawności badanej grupy w podziale na płeć

Wykres 6. Stopień niepełnosprawności badanej grupy w podziale na płeć
  Jak pokazuje powyższa tabela i wykres najwięcej osób posiadało lekki 

stopień niepełnosprawności – 41,2%, stopień umiarkowany - 35,5%, znaczny - 
23,2%. Zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn, najwięcej osób legitymo-
wało się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. 
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Kolejnym omawianym zagadnieniem jest wykształcenie respondentów:

Wykres 7. Wykształcenie respondentów

Wykształcenie
Kobiety Mężczyźni Ogółem
N % N % N %

podstawowe i niepełne 
podstawowe 

365 34,8 187 17,8 552 52,6

Gimnazjalne 32 3,0 15 1,4 47 4,5

zasadnicze zawodowe 97 9,2 78 4,4 175 16,7

średnie techniczne 38 3,6 32 3,0 70 6,7

średnie ogólnokształcące 58 5,5 41 3,9 99 9,4

Pomaturalne 34 3,2 15 1,4 49 4,7
wyższe zawodowe 
(licencjat)

24 2,3 2 0,2 26 2,5

Wyższe 29 2,8 3 0,3 32 3

Tabela 7. Wykształcenie respondentów w podziale na płeć
Istotnym czynnikiem wpływającym na pozostawanie bez pracy jest z pew-

nością poziom wykształcenia. Jak pokazuje powyższa tabela i wykres, najwięk-
szy odsetek stanowią osoby z wykształceniem podstawowym i niepełnym pod-
stawowym - 552, co stanowi 52,6% ogółu respondentów, (365 kobiet i 187 męż-
czyzn), następnie zasadniczym zawodowym - 175, co stanowi 16,7% badanej 
populacji. Niewiele osób miało wykształcenie średnie: (9,4% ogólne, a 6,7% 
średnie techniczne). Tylko 3% respondentów posiadało wykształcenie wyższe. 
Korelacja poziomu wykształcenia z posiadaniem pracy pokazuje, że im niższe 
wykształcenie, tym większe trudności ze znalezieniem pracy. 
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Poniżej znajdują się zestawienia dotyczące preferowanych przez respon-
dentów wartości ogólnożyciowych, w stopniu wysokim.  

Wartości ogólnożyciowe Liczba wskazań % wskazań
Wykształcenie 654 62,3
Harmonia Wewnętrzna 45 0,4
Rodzina 1011 96,3
Rozwój Osobisty 439 41,8
Niezależność 290 27,6
Wygoda 499 47,5
Bezpieczeństwo 890 84,8
Piękno 45 0,4
Mądrość 34 0,3
Zdrowie 1023 97,4
Wiara (Bóg) 890 84,8
Miłość 855 81,4
Zaufanie 233 22,2
Bogactwo 765 72,8
Komfort 408 38,8
Niezależność (autonomia) 580 55,2
Satysfakcja życiowa 701 66,8
Spokój 409 38,9
Szczęście 699 66,6
Wyzwania życiowe 57 0,5
Szczerość 675 64,3
Pogoda ducha (dobry nastrój) 302 28,8
Szacunek 644 61,3
Sława 211 20,1
Pasje (zainteresowania) 388 36,9
Władza 343 32,7
Dobra zabawa 454 43,2
Sprawiedliwość 801 76,3
Ryzyko 74 0,7
Lojalność 843 80,3
Pokój na świecie 900 85,7
Kreatywność (wyobraźnia) 235 22,4
Marzenia 587 55,9
Relacje z bliskimi 569 54,2
Duma 123 11,7
Radość 366 34,8
Wdzięczność 89 0,8
Praca 955 90,9
Równowaga pomiędzy pracą i domem 79 0,7
Optymizm 687 65,4
Bliskość, intymność 865 82,4
Prawda 866 82,5
Odwaga (męstwo) 287 27,3
Pokora 145 13,8
Wolność 754 71,8

Tabela 8. Preferowane w stopniu wysokim wartości ogólnożyciowe 
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Wykres 8. Preferowane w stopniu wysokim wartości ogólnożyciowe
Badania pokazały, że najbardziej preferowanymi wartościami ogólnoży-

ciowymi w opinii respondentów są: zdrowie (1023 wskazania - 97,4%), rodzina 
(1011 wskazania - 96,3%) i praca (955 wskazań - 90,9%). W następnej kolejności 
znalazły się: pokój na świecie, bezpieczeństwo, wiara (Bóg), prawda, bliskość, 
intymność, lojalność, sprawiedliwość, satysfakcja życiowa. 

Preferowane wartości związane z pracą prezentują poniższe zestawienia:
WARTOŚCI ZWIĄZANE Z PRACĄ Liczba wskazań % wskazań

Stabilność zatrudnienia 834 79,4
Finanse (dochodowość) 977 93
Relacje międzyludzkie 902 85,9
Sukces zawodowy 456 43,4
Uczciwość 590 56,2
Sprawiedliwość 790 75,2
Awans 433 41,2
Władza 289 27,5
Szacunek (uznanie) 656 62,5
Innowacyjność (tworzenie nowych rzeczy) 389 37
Dobra współpraca 856 81,5
Dobre zarządzanie 544 51,8
Satysfakcja z pracy 873 83,1
Urozmaicenie życia 899 85,6
Podejmowanie decyzji 377 35,9
Pozycja społeczna 645 61,4
Realizowanie ambicji 722 68,8
Odpowiedzialność 690 65,7
Życie pod presją 67 0,6
Praca wśród ludzi 931 88,7
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Wyzwania zawodowe 138 13,1
Przyjaźń 698 66,5
Autonomia 366 34,8
Rzetelność 688 65,5
Samokontrola 123 11,7
Własna skuteczność 244 23,2
Uczenie się nowych rzeczy 790 75,2
Zaufanie 623 59,3
Lojalność 543 51,7
Wytrwałość 832 79,2
Posłuszeństwo 354 33,7
Dyscyplina 456 43,4
Perfekcjonizm 688 65,5
Zdobywanie doświadczenia 781 74,4
Elastyczność 345 32,8
Niezależność finansowa 799 76,1
Mistrzostwo 461 43,9

Tabela 9. Preferowane w stopniu wysokim wartości związane z pracą  

Wykres 9. Preferowane w stopniu wysokim wartości związane z pracą

Badania pokazały, że najbardziej preferowanymi wartościami związa-
nymi z pracą, w opinii respondentów są: finanse (dochodowość) - 977 wskazań 
(93%), praca wśród ludzi - 931 wskazań (88,7%), relacje międzyludzkie - 902 
wskazania (85,9%). W następnej kolejności znalazły się: urozmaicenie życia, 
satysfakcja z pracy, dobra współpraca, stabilność zatrudnienia, niezależność 
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finansowa, uczenie się nowych rzeczy, sprawiedliwość, zdobywanie doświad-
czenia, przyjaźń, odpowiedzialność, rzetelność.

6. Raport z wywiadów przeprowadzonych z osobami 
niepełnosprawnymi

Ankietowani podczas badania zostali poproszeni o wyrażenie opinii na 
temat roli pracy w ich życiu. Poniżej znajdują się odpowiedzi respondentów na 
pytanie z kwestionariusza wywiadu: Jakie znaczenie dla Pana/i ma praca? 

„Podnosi poziom samooceny i daje możliwość niezależności”,
„Praca dla mnie jest źródłem utrzymania oraz możliwością otrzymania 

świadczeń emerytalno-rentowych w przyszłości”,
„Praca jest dla mnie bardzo ważna. Pozwala mi na realizację moich ambi-

cji zawodowych oraz niezależność finansową”,
„Praca ma dla mnie duże znaczenie, ponieważ właśnie dzięki pracy uru-

chamiam swoje umiejętności, zdolności, sprawności i nawyki, zwiększając w ten 
sposób odporność na sytuacje trudne, mam znaczenie własnej wartości, co 
pozwala mi akceptować swoją niepełnosprawność”,

„Praca jest   niezbędna   do   zapewnienia   środków   utrzymania  mojej   
rodzinie,   pozwala na realizację planów, daje możliwość kontaktów z ludźmi”,

„Myślę, że moja wymarzona praca będzie dla mnie bardzo ważna w życiu. 
Ponieważ ukończyłem dopiero szkołę i jestem nową osobą na rynku pracy, będę 
mieć trudność w znalezieniu zatrudnienia. Tym bardziej, iż jestem osobą nie-
pełnosprawną, dla której praca to także możliwość wyjścia z domu, nawiąza-
nia nowych kontaktów oraz nabrania pewności siebie wśród osób zdrowych”,

„Ma duże znaczenie, jest mi niezbędna do życia”,
„Praca jest dla mnie celem w życiu, dzięki niej zapewniam byt mojej 

rodzinie”,
„Praca jest dla mnie źródłem utrzymania i szansą na poprawę sytuacji 

materialnej moich dzieci”,
„Praca ma dla mnie ogromne znaczenie. Mam czterdzieści lat. Zawsze 

pracowałam. Dla mnie, to nie jest tylko źródło utrzymania, ale też sposób na 
życie. Ludzie, z którymi pracuję, spędzają ze mną większą część dnia. Zawsze 
staram się nawiązać bliższe więzi. Uważam, że do pracy człowiek powinien iść 
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z przyjemnością, a nie za karę”,
„Praca to nie tylko bezpieczeństwo finansowe, lecz także odskocznia od 

trudności dnia codziennego i kontakt z ludźmi”,
„Miałaby ogromne znaczenie, gdyby ta praca była…”,
„Praca jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ potrzebuję stabilizacji, 

zwłaszcza finansowej”,
„Praca w życiu osoby niepełnosprawnej odgrywa bardzo ważną rolę. 

Pozwala czasem zapomnieć o chorobie, dolegliwościach. Pozwala poczuć się 
potrzebnym człowiekiem”,

„Praca jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ chciałabym być samodzielna, 
sama na siebie pieniądze zarabiać”,

 „Ogromne. Każdy musi pracować, ja także, by zarabiać i założyć rodzinę”,
„Praca pozwala na usamodzielnienie się, daje poczucie wolności”,
„Nie ma znaczenia, bo jej nie mam. Możliwość pracy pozwalałaby mi 

odpowiedzieć na to pytanie”,
„Praca pomaga mi zapomnieć o trudach życia codziennego. Pozwala mi na 

budowanie myśli, że nie jestem bezużyteczna i jestem osobą pełnowartościową”,
„Praca pozwala utrzymać rodzinę, zapewnić jej byt, wychowywać dzieci, 

zapewnić im dobre warunki do nauki i odpoczynku, a następnie pomóc im 
w osiągnięciu dobrego wykształcenia. Dla mnie samego, praca pozwoliłaby czuć 
się spełnionym oraz potrzebnym, nie jest się wtedy od nikogo zależnym. Osoba 
bezrobotna nie może sobie zapewnić pewnych dóbr materialnych, musi obni-
żyć swój standard życia, a co najgorsze często przez członków rodziny i znajo-
mych postrzegana jest jako osoba niezaradna o niższym statusie społecznym. 
To jak cię postrzegają inni, jaką mają o tobie opinię wiąże się z naszym samo-
poczuciem, stanem emocjonalnym i naszym funkcjonowaniem. Praca zapew-
nia nam stabilizację i stałe źródło dochodów”,

„Samorealizacja w pracy”,
„Ma duże znaczenie, gdyż człowiek uzupełnia swój wolny czas, nie myśli 

ciągle o chorobie, poznaje kolegów, przyjaciół, dlatego też w domu pomagam 
dużo rodzicom”,

„Praca to przede wszystkim zajęcie, bez którego w moim schorzeniu było 
trudno żyć, pozwala pracować w grupie”,

„Bardzo duże, podnosi wartość człowieka, pomaga w egzystencji”,
„Praca ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Dzięki niej człowiek zdobywa 
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umiejętności, kwalifikacje i sprawia, że człowiek utrzymuje się z niej i zapew-
nia sobie i bliskim byt”,

„Daje możliwość podniesienia statutu finansowego rencisty, wspomaga-
jąc wydatki na leczenie i rehabilitację, poczucie normalności oraz zaspokaja 
potrzebę życia w społeczeństwie”,

„Podjęcie pracy byłoby spełnieniem moich marzeń, poczucie odpowie-
dzialności i przynależności, jakimi bym się wykazała w pracy byłoby bardzo 
satysfakcjonujące dla mnie”,

„Jest źródłem dochodu, niezależności, pewności, bezpieczeństwa, poczu-
cia wartości”,

„Jest dla mnie podstawą utrzymania rodziny oraz spełnieniem ambicji 
zawodowych”,

„Chciałbym ją podjąć, aby odciążyć rodzinę, pomóc jej w kwestii finan-
sowej, dla mnie nie ma ona większego znaczenia”,

„Praca dla mnie jest bardzo ważna. Poprzez pracę czuję się bardziej 
dowartościowana”,

„Nie mam jeszcze wyrobionego zdania na ten temat, ale pomagając mamie 
w domowych pracach czuję się bardzo dobrze”,

„Jest źródłem dochodów”,
„Praca w życiu każdego człowieka ma duże znaczenie, dla mnie też jest 

czymś ważnym, ale ze względów zdrowotnych i wieku nie pracuję”,
„Chcę się czuć potrzebnym”,
„Żeby rozwijać się w pracy”,
„Jest dla mnie bardzo ważna”,
„Wypełnia czas”,
„W przyszłości chciałabym pracować, ale jeszcze nie zastanawiałam się 

nad tym”,
„Pragnę wrócić między ludzi i nie chcę przymierać głodem za tak niską 

rentę”,
„Kontakt z ludźmi dobrze wpływa na moje samopoczucie, czuje się bar-

dziej dowartościowana i rozwijam się”,
„Daje poczucie bezpieczeństwa i egzystencji życiowej, poczucie własnej 

wartości”,
„Duże, poprzez pracę człowiek może się realizować, mieć kontakt 

z ludźmi”,
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„Duże, ponieważ w pracy można rozwijać swoje umiejętności zawodowe”,
„Praca da mi możliwość samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie”,
„Podniosłaby moje dochody finansowe”,
„Praca ma duże znaczenie, pozwala zarabiać pieniądze i usamodzielnia 

przez to człowieka”,
„Jest ciekawa”,
„Pracuję dla pieniędzy”,
„Praca dowartościowuje człowieka, mamy poczucie, że nasze umiejętno-

ści do czegoś się przydadzą”,
„Jest źródłem utrzymania”,
„Normalne, to krok do wolności, człowiek nie jest uzależniony od innych”,
„Kontakt z ludźmi”,
„Nigdy nie pracowałam, więc nie znam tego uczucia ani znaczenia”,
„Praca ma znaczenie dla mnie duże. Jest z niej satysfakcja finansowa, 

obcowanie z ludźmi”,
„Ogromne, ponieważ zawsze byłam osobą aktywną zawodowo i nie wyob-

rażam sobie bezczynnego siedzenia w domu”,
„Jest wyznacznikiem przydatności w życiu społecznym, pozwala przeka-

zywać zdobyte umiejętności innym i stanowi źródło utrzymania”,
„Bardzo duże, daje sens i treść życia”,
„Duże, najważniejsze, aby można było się czymś zająć”,
„Bardzo duże, nie ma pracy - nie ma pieniędzy”,
„Praca pozwala na niezależność od innych osób i usamodzielnienie się”,
„Nadaje życiu sens, umożliwia samorealizację, rozwój umysłowy 

i społeczny”,
„Praca pozwala zapomnieć o niepełnosprawności  i utwierdza mnie 

w przekonaniu, że  nie jestem osobą bezużyteczną, buduje poczucie własnej 
wartości i pozwala być niezależnym”,

„Pozwala mi poczuć się pełnowartościową osobą, zwiększa poczucie przy-
należności do społeczeństwa, pozwala podnieść standard osobowy”,

„Poprawia warunki materialne, pozwala na wyjście z domu, nawiązywa-
nie nowych kontaktów”,

„Praca jest w życiu potrzebna, daje korzyści materialne”,
„Praca przynosi satysfakcję, poczucie odpowiedzialność, praca uszlachet-

nia, dodaje pewności siebie, dowartościowuje, daje poczucie właściwej egzystencji 
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w społeczeństwie”,
„Daje poczucie niezależności oraz dodatkowe źródło dochodu”,
„Mógłbym rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania i spotykać się 

z innymi ludźmi”,
„Jest ważna, zaspokaja potrzeby materialne, daje poczucie bezpieczeń-

stwa oraz dowartościowuje”,
„Robić to, co lubię, zarabiać na życie, pomóc mamie”,
„Daje poczucie niezależności, wartości i bezpieczeństwa”,
„Praca jest bardzo ważną wartością w życiu osoby niepełnosprawnej”,
„Daje poczucie niezależności, człowiek czuje, że jest potrzebny i nie jest 

ciężarem dla innych, ponieważ może być w jakiś sposób użyteczny”,
„Bardzo duże”,
„W tej chwili nie ma dla mnie znaczenia”,
„Jest to pewien rodzaj oderwania się od monotonii domowej”,
„Jest dla mnie ważna, dzięki niej można zdobyć pieniądze na życie, ale 

też dzięki niej człowiek jest bardziej dowartościowany”,
„Nigdy nie pracowałam, ale myślę, że głównie pozwala się rozwijać”,
„Kwestia finansowa, kontakt z ludźmi”,
„Znaczenie ogromne”,
„Jest źródłem utrzymania”,
„Bo będę miała więcej pieniędzy niż renty”,
„Duże, korzystnie wpływa na moją samoocenę, utrzymuje sprawność”,
„Jestem szczęśliwa, uśmiechnięta, lepiej się czuję, jestem po prostu 

zdrowsza”,
„Jest podstawą do pełnego komfortu finansowego i podniesieniem włas-

nej wartości”,
„Daje własne środki finansowe i niezależność, można doskonalić swoje 

umiejętności, nabyć doświadczenie w wykonywanym zawodzie, pozwala uwie-
rzyć we własne możliwości”,

„Ja już nie jestem aktywna zawodowo, z uwagi na chorobę, a praca dla 
osoby niepełnosprawnej i nie tylko sprawia, że czujemy się potrzebni”,

„Duże. Koszty utrzymania coraz większe, nie traktuję siebie jako inwa-
lidę i chcę jak najdłużej być sprawną i samowystarczalną osobą”,

„Praca jest priorytetem dla każdego człowieka, dobrze jest, gdy się lubi 
swoją pracę, bo staje się wtedy przyjemnością, a nie jest tylko obowiązkiem, 
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dzięki któremu możemy poprawić swój byt”,
„Muszę żyć”,
„Praca pozwala na pewną niezależność, jest także szansą na poszerze-

nie horyzontów”,
„Kontakt z ludźmi, satysfakcja z pracy, wynagrodzenie, żeby normalnie 

funkcjonować”,
„Gdybym była zdolna do pracy, mogłabym polepszyć sobie sytuację 

materialną”,
„Kontakt z ludźmi, niezależność finansowa”,
„Jest ważna, dzięki niej człowiek nie tylko może zaspokoić potrzeby mate-

rialne, ale czuje się potrzebny w społeczeństwie”,
„Satysfakcja, wynagrodzenie, kontakt z ludźmi”,
„Kontakt z ludźmi i pieniądze”,
 „Pracę traktowałem jako naturalną potrzebę, obowiązek, który sprawiał 

mi satysfakcję”,
„Duże, ponieważ praca daje korzyści finansowe oraz kontakt z ludźmi 

(współpracownikami)”,
„Samodzielność finansową”,
„Jest na pierwszym miejscu”,
„W przyszłości może i duże, na razie - nie”,
„Bardzo duże, aktywność utrzymuje przy życiu, eliminuje depresję”,
„Chciałbym podjąć pracę, by wyjść z domu, do ludzi, by poczuć wartość 

jako człowiek”,
„Praca daje mi wzrost poczucia własnej wartości”,
„Poprawienie bytu materialnego, zdobywanie umiejętności, kontakt 

z ludźmi”,
„Praca dla mnie ma bardzo duże znaczenie poza korzyściami osobistymi, 

sprawia że czuję się potrzebną i wartościową osobą”,
„Bardzo dużą rolę odgrywa w moim życiu praca, bardzo długo, ze względu 

na niedosłuch byłam osobą bezrobotną, doceniałabym i cieszyłabym się, gdy-
bym ją zdobyła”, 

„Bardzo duże znaczenie. Przede wszystkim pod względem spełnienia się 
w danej dziedzinie”,

„Jest ważna, ponieważ pozwala mi na zapewnienie dostatecznego bytu, 
nie czuje się dyskryminowany przez otoczenie”,
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„Zasadnicze, trzeba mieć środki do życia”,
„Duże znaczenie ma aspekt finansowy, poza tym pozwala się rozwijać, 

utrzymywać i nawiązywać nowe kontakty”,
„Bardzo duże, pozwala mieć kontakt z ludźmi, spełniać się w tym, co 

lubię i umiem robić, pozwala rozwijać zainteresowania”,
„Praca w moim życiu jest bardzo ważna i nie wyobrażam sobie bez niej 

życia”,
„Praca ma dla mnie ogromne znaczenie, gdyż przebywam wśród ludzi, 

rozwijam się, nabywam umiejętności, doświadczenia, czuję się potrzebna”.

7. Podsumowanie

Praca może wskazywać na obszar wznioślejszych potrzeb. Motywem pracy 
jest chęć  realizowania swoich predyspozycji, dążeń do zajmowania określonej 
pozycji społecznej, wraz z pracą pojawia się prestiż i szacunek, dlatego znalezie-
nie odpowiedniego miejsca, zgodnego z własnym potencjałem, dającego obok 
korzyści finansowych, poczucie znaczenia w społeczeństwie – stanowi klucz do 
osiągania satysfakcji ogólnożyciowej.

 Praca dla większości osób zaspakaja potrzebę kontaktów interpersonal-
nych, umożliwia uzyskanie określonego statusu społecznego i finansowego. Ist-
nieje zależność pomiędzy wartością pracy a wykonywaniem zadań, zwiększają-
cych zdolność kierowania własnym działaniem oraz wpływania na innych, co 
daje możliwość samorealizacji czyli wykorzystania swojego potencjału. 

Motywem pobudzającym do pracy mogą być aspiracje, aby zajmować 
odpowiednią pozycję w społeczeństwie lub awansować i dążyć, poprzez kształ-
cenie się, do wyższych stopni na „drabinie” społecznej. Niektórzy wskazują, że 
czynnikami aktywizującymi, będącymi zarazem wartościami, jest realizowa-
nie pozytywnych relacji z ludźmi, spełnianie potrzeby bycia wśród nich, kon-
taktów i wymiany opinii, spostrzeżeń, otrzymywania bezpośrednich „wzmoc-
nień” pozytywnych na „arenie” danej organizacji. 

Praca nie zawsze jednak jest źródłem zadowolenia i daje sposobność roz-
woju zdolności, dzieje się tak wówczas, gdy nie jest adekwatna do poziomu 
oczekiwań jednostki,  gdy wykonywana z przymusu - rodzi negatywne odczu-
cia oraz obniża poziom motywacji, bowiem kwestia finansowa nie jest jedynym 
wyznacznikiem zadowolenia z pracy.
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Obok głoszonego hasła „końca pracy”, pojawiło się także wieszczenie 
upadku wartości tej sfery, jednak w badaniach dotyczących hierarchii warto-
ści przedstawionych powyżej, praca nadal zajmuje wysokie miejsce, respon-
denci akcentują jej znaczenie w swym życiu, w kształtowaniu pozycji społecz-
nej i urzeczywistnianiu swojego potencjału.

8. Summary

Axiological work contexts
Theoretical and empirical approach to the subject value

The article is devoted to the subject of relating to the area of work. This 
includes the issue of the complexity of the phenomenon of work that can be 
analyzed from the perspective of philosophical, sociological, praxeological, 
economic, or biological point of view.

The work discusses the axiological working contexts by different theo-
ries. The issue of work can be considered from the point of view of ethics and 
ethical research on human behavior, which is subject to the appropriate selec-
tion. Values   define our actions, their hierarchy is a theme and goal pursuit. 
This article also includes reflections on the subjectivity of the worker and the 
results of previous research on preferred values   by the Poles. In the second 
part of the article there is a part of test results carried out in the environment 
of people with disabilities on the conditions of profesional activity of the group. 
Research also focused on value. The results showed that work is one of the 
most important values   for people with disabilities.
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Rozdział VIII
Pedagogiczne aspekty wychowania młodych 

ludzi w szkolnictwie wyższym

1. Streszczenie
Szkoły wyższe są jednym z najlepszych źródeł edukacji młodzieży. Ważne 

jest, by   korzystały one z tych metod procesu uczenia, które prowadzą do 
wychowywania w pełni rozwiniętej osobowości. Czasem niezdolność do łącze-
nia funkcji edukacyjnych i wychowawczych może prowadzić do kształtowania 
bogatych intelektualnie osób, które jednak nie potrafią komunikować się ze 
światem zewnętrznym, gdyż nie są w stanie wykorzystać swojej wiedzy również 
z korzyścią dla społeczeństwa.

Biorąc pod uwagę wyzwania związane z naszymi współczesnymi rea-
liami od uczelni wymaga się głębszego zrozumienie formacji moralnej mło-
dego człowieka, włączenie do systemu akademickiego oprócz edukacyjnego 
elementów:  duchowego, moralnego i twórczego, które w tandemie mogą spo-
wodować wszechstronny rozwój młodego człowieka.

Słowa kluczowe: wychowanie, edukacja, szkoła wyższa, młodzież, moral-
ność, rozwój osobowości.

2. Wstęp

System edukacji studentów w szkolnictwie wyższym powinien stwarzać 
możliwość pełni rozwoju osobowości. W pracy wychowawczej z studentami 
pedagodzy powinny korzystać z różnych form: bezpośrednio edukacyjnych, 
zorientowanych humanistycznie i innych. Proces kształcenia powinien być 
organicznie związany z procesem kształcenia młodych ludzi. Wprowadze-
nie i rozwój uczuć moralnych, wierzeń i potrzeb powinien przebiegać w zgo-
dzie z normami moralnymi funkcjonującymi w społeczeństwie, gdyż stanowi 
podstawę edukacji moralnej. Naśladowanie najlepszych przykładów moralnych 
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swojej rodziny, uniwersalnych wartości moralnych. Moralny charakter edukacji 
zakłada budowanie treści i formy w oparciu o dogłębne zrozumienie potrzeb 
pedagogicznych, cech indywidualnych, szacunku dla jednostki, dbanie o jej 
harmonijny rozwój oraz podejmowanie współpracy w procesie edukacyjnym.

Znaczące miejsce w systemie tworzenia w pełni rozwiniętego człowieka 
posiada forma edukacji pozaszkolnej: działalność towarzystw naukowych, klu-
bów artystycznych, konferencji, klubów dyskusyjnych, spotkań z pisarzami, arty-
stami, aktorami, wycieczki, turystyka i tak dalej. Wszyscy uczniowie z własnej 
woli powinny być objęci różnymi formami i rodzajami działalności poza pracą 
czysto akademicką w zgodzie z ich indywidualnymi potrzebami, co jest źród-
łem motywacji jednostki. Takie podejście zapewnia traktowanie każdego ucz-
nia jako niepowtarzalnej osoby, w odniesieniu do całości ludzkiej wiedzy .

W trosce o stworzenie optymalnych warunków do pracy wychowawczej 
nie warto wyprowadzać zadanie edukacji poza proces edukacji. Główną formą 
aktywności, która zapewnia wychowanie młodego człowieka i kształtowanie 
jego profesjonalizmu są różne rodzaje zajęć. Edukacja wpływa na sferę umysłu 
i woli uczniów z jednej strony ze względu na treści materiałów szkoleniowych, 
z drugiej - przez organizację studentów do pracy naukowej, a przede wszyst-
kim ze względu na potencjał moralny i duchowy nauczyciela.

3. Charakterystyka wczesnej dorosłości

Młodzi ludzie tworzący odrębną grupę społeczno - demograficzną sta-
nowią interesujący obszar badawczy ze względu na szerokie fizjologiczne, psy-
chologiczne i społeczne predyspozycje do nabywania niezbędnej wiedzy, umie-
jętności i fundamentów moralnego funkcjonowania w społeczeństwie. W mło-
dzieży odzwierciedla się nasza doczesność, a także pokładana jest nadzieja co do 
przyszłości społeczeństwa. Stąd troska o wychowanie młodych ludzi z uwzględ-
nieniem zasad wiary, moralności, uczciwości oraz życzliwości posiada niebaga-
telne znaczenia dla społeczeństwa jako całości.

W stadium wczesnej dorosłości przeważnie kończy się rozwój fizyczny: 
stabilizuje się tempo wzrostu, kończy się proces dojrzewania kory. Ponadto doj-
rzewanie jest związane ze zmianą wewnętrznego odniesienia w stosunku do 
świata i przyszłości.

W dążeniu do samorealizacji młody człowiek może wykazywać się 
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sukcesami w konkretnej dziedzinie działalności, rozwijać zainteresowania 
i orientację w dorosłe życie1.   

Wśród czynników, które wpływają na rozwój osobowości, badacze wska-
zują na edukację.

Edukacja jest celowym procesem. Ukierunkowanie na konkretny cel 
nadaje temu procesowi  cechy systematyczności, etapowości, nie dopuszcza 
przypadkowości, czy chaotycznych epizodów.

Proces edukacji odbywa się także w wewnętrznym świecie młodego czło-
wieka, do którego dostać się jest bardzo trudno, ponieważ wymaga takich tech-
nik, które dają możliwość nie tylko identyfikacji poglądów, przekonań i uczuć 
uczniów, ale również ubogacają ich duchowość oraz,  jeśli to konieczne, kory-
gują ich osobowość. 

Wszechstronny rozwój osobowości człowieka jest głównym celem kształ-
cenia w szkolnictwie wyższym, które obejmuje psychiczne, moralne, seksu-
alne, prawne, środowiskowe, ekonomiczne, estetyczne i fizyczne wychowanie 
młodzieży w informacyjno - edukacyjnych warunkach środowiska w ich bli-
skim sąsiedztwie i współzależności. Każdy z tych obszarów ma swoje własne 
cele i treści.

Należy również zauważyć, że w praktyce wychowanie w szkole wyższej 
odbywa się bezpośrednio w trakcie procesu uczenia się oraz poza obszarem 
kształcenia instytucjonalnego (w czasie interakcji z kolegami i przyjaciółmi, 
poprzez przynależność do stowarzyszenia studentów, etc.)

Formowanie dojrzałej osobowości z niezachwianymi poglądami na temat 
moralności, dobroci i sprawiedliwości  jest jednym z fundamentalnych celów 
współczesnej edukacji. Główną treścią procesu edukacyjnego jest zaangażowa-
nie osoby do tworzenia społecznego systemu wartości moralnych2.  

Na szczególną uwagę zasługuje wychowanie młodych ludzi w instytu-
cjach  kulturalnych i edukacyjnych. Kształcenie studentów definiowane jest 
jako specyficznie zorganizowany i ukierunkowany proces, w trakcie którego 
młody człowiek uczy się reguł, systemu zasad i wartości społecznych.

1 Скрипченко О.В., Волинська Л.В., Огороднійчук З.І. та ін. Вікова та педагогічна психологія: 
Навч. посіб./ 2-ге вид. – К.: Каравела, 2008р. c.100.

2 Лічманюк В. Старовойт Л. Гуманістичне виховання молоді на принципах християнської моралі. 
Збірник матеріалів конференції «Виховання молоді на принципах християнської моралі». 
Вінниця. с. 31.
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4. Istota moralności i edukacji młodego pokolenia

Pojęcie moralności ma różne znaczenie w języku naukowym i potocznym. 
Wyróżnia się znaczenie neutralne i regulacyjne. Moralność w aspekcie neutral-
nym jest używana w odniesieniu do każdego przejawu ludzkiego zachowania  
w kontekście dobra i zła. Z regulacyjnego punktu widzenia moralność należy 
do oceny przepisów, które są klasyfikowane według uniwersalnych kryteriów 
religijnych i kulturowych. W tym rozumieniu działania moralne sprzeciwiają 
się niemoralnym. Moralność jest również definiowana jako najwyższa wartość, 
w porównaniu z którą wszystko staje się przeciętne3. 

Treści edukacji moralnej uwzględniające potrzeby i wymagania społe-
czeństwa zmierzają do formowania dojrzałej osobowości. Biorąc pod uwagę te 
czynniki można określić wychowanie moralne jako tworzenie życia w harmo-
nii z naturą,  w poczuciu obowiązku i odpowiedzialności, szacunku do prawa 
i do osób starszych4.

Dla prawidłowego przebiegu edukacji moralnej młodzieży niebagatelne 
znaczenia posiada zrozumienie przez nich wartości moralnych oraz ich prze-
jawów w zachowaniu.  Najważniejszym celem tej edukacji jest stałe podnosze-
nie poziomu moralności ludzi. Według K. Płatonowa można wyróżnić nastę-
pujące poziomy edukacji moralnej człowieka5:

Nazwa poziomu Struktura Manifestacja w zachowaniu Zadania edukacji

Wychowanie 
wewnętrzne 
(doskonałe)

Obecność zwyczajów i uczuć 
moralnych jako warunek 
realizacji norm etycznych 
i odporność na ich naruszenie

Podejmowanie działań 
moralnych i sprzeciw wobec 
działań, które są sprzeczne 
z normami moralnymi.

Wzmacnianie 
nawyków moralnych

Wychowanie zewnętrzne:

a)dobre 
wychowanie

Obecność nawyków dobrego 
zastosowania akceptowanych 
norm moralnych.

Mimowolne działania, 
które odpowiadają sytuacji 
moralnej.

Kształtowanie 
nawyków zachowań 
moralnych 

3 J. Mariański, Moralność, http://www.kns.gower.pl/slownik/moralnosc.htm (Dostęp 23.01.2014р.).
4 Беспетчук Т. М. Роль християнської моралі у формуванні духовних цінностей молодого покоління. 

Збірник матеріалів конференції «Виховання молоді на принципах християнської моралі». с. 14.
5 Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи. Підручник 2-е вид. – К.: Каравела. с.  284-

296.
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b) wychowanie 
sytuacyjne

Rozległa wiedza, ale realizacja 
w sytuacjach grożących karą

Dowolne wykonywanie 
działania moralnego.
Możliwość 
niekontrolowanych  działań 
niemoralnych.

Praktyka moralnego 
postępowania 
i tworzenie 
umiejętności 
moralnego 
zachowania.

c) złe wychowanie
Znajomość norm moralnych, 
ale brak umiejętności 
i nawyków ich stosowania

Pojedyncze przejaw złego 
wychowania w nowych 
sytuacjach.

Nauczanie 
umiejętności 
moralnego 
zachowania.

Złe wychowanie
Mgliste pojęcie o normach 
moralnych, brak nawyków 
moralnych

Częste przejawy złego 
wychowania, akty 
niemoralne.

Uczenie wiedzy 
o normach 
społecznych 
oraz regułach 
dotyczących ich 
realizacji. Praktyka 
w konkretnych 
sytuacjach 
komunikacyjnych.

Jak wynika z powyższej tabeli, edukacja wewnętrzna, która składa się 
z jednego poziomu jest tym samym ideałem wychowania moralnego, a więc 
wszystkie pozostałe zadania edukacyjne powinny prowadzić do wychowania 
doskonałego.

Nauczyciele w swojej pracy z uczniami powinni rozpoznać poziom każdego 
wychowanka i według niego ukierunkowywać oddziaływania pedagogiczne, 
które powinny opierać się na analizie przejawów prezentowanego poziomu 
zachowania w taki sposób, aby możliwe było osiągnięcie wewnętrznego wycho-
wania moralnego.

Oprócz wyżej wspomnianych poziomów moralności można zidentyfiko-
wać ich rozwój w kategoriach rozwoju, gdyż moralna świadomość człowieka 
jest jednością wiedzy i zmysłu moralnego, racjonalności i emocjonalności.  
L. Kolberhom podaje następującą klasyfikację:

I poziom (właściwy przedszkolakom). Normy dla dziecka istnieją jako 
zewnętrznie ustalone. Wprowadzenie reguł w życie jest możliwe tylko za pomocą 
strachu przed karą  lub presją ze strony rodziców lub opiekunów. Stąd  jeśli 
dziecko ma do czynienia z sytuacją wyboru moralnego bez nacisków lub obaw, 
dokonuje raczej złego wyboru.

II poziom (typowy dla uczniów). Poziom ten jest wyższy w skali działań 
moralnych dlatego, że zasady są wykonywane z chęci spełnienia norm w celu 
utrzymania relacji zaufania, szacunku i lojalności z ważną osobą. Znaczącym 
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aspektem zachowania moralnego na tym poziomie jest uczucie wstydu, obo-
wiązku i godności.

III poziom (Według L. Kohlberg, po 20 roku życia). Normy działania 
określane są przez prawo sumienia. Działania człowieka odbywają się zgodnie 
z zasadą odpowiedzialności, sprawiedliwości, i opierają się na naturalności. 
Interesującym jest fakt, że ten poziom może nierozwijać się w ogóle. 

5. Edukacja młodych ludzi w zakresie szkolnictwa wyższego

Proces nauczania w szkolnictwie wyższym jest aktywnym procesem pod-
miotów i przedmiotów kształcenia i szkolenia, które mają formę zorganizowa-
nych i celowych działań edukacyjnych. Proces ten jest systemem, ponieważ jest 
zbiorem powiązanych ze sobą elementów, które tworzą pewną jedność i współ-
pracę.  Żaden element systemu  jako procesu edukacyjnego nie może być pomi-
nięty, ponieważ system przestanie działać, a oddzielenie każdej części systemu 
prowadzi do jego zniesienia.

Proces nauczania powinien być postrzegany jako dynamiczny system edu-
kacyjny, którego celem jest rozwiązanie problemów rozwojowych i edukacyj-
nych, przekazywanie doświadczenia społecznego starszego pokolenia i przy-
swajanie go przez młode pokolenie na drodze interakcji.

Skuteczność wychowawczego wpływu może być ustalona w oparciu o kry-
teria, takie jak wdrażanie zasad wychowania, selekcji najbardziej racjonalnych 
metod, form i środków wychowawczej pracy. Wynikiem przestrzegania tych 
kryteriów będzie szeroki zakres wiedzy, wartości młodzieży i opinii uzupeł-
nione nawykami zachowań, które są przekształcane w odpowiednie cech osoby.

W budowaniu procesu edukacyjnego instytucji szkolnictwa wyższego nie-
zbędne jest wykonywanie pewnych etapów. Faza przygotowawcza charaktery-
zuje się definicją celów, przewidywaniem dokonań, diagnozowaniem warun-
ków,  projektowaniem i planowaniem procesu edukacyjnego. Tworzy wszyst-
kie niezbędne warunki  poprzez opracowany plan działań na rzecz szkolenia 
młodzieży. Drugim krokiem jest zorganizowanie i wdrożenie procesu eduka-
cyjnego. Obejmuje tworzenie celów i wyjaśnianie zadań, przyjęcie ich przez 
wykonawców i wychowawców, realizacja metody, narzędzi i form, podejmowa-
nie działań na rzecz pobudzania aktywności studentów. Analiza fazy wyników 
jest ostatnim etapem procesu pedagogicznego. Polega na badaniach słabych 
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i mocnych elementów procesu pedagogicznego, poziomu przygotowania stu-
dentów i ich poziomu intelektualnego, moralnego, psychologicznego i  dojrza-
łości osobowości. Analiza wad jest  integralną częścią procesu pedagogicznego6.

W najszerszym znaczeniu edukacja jest traktowana jako przekazywa-
nie doświadczeń społecznych młodszym pokoleniom przez starsze. Natomiast 
w wąskim znaczeniu, jako kierunkowy wpływ instytucji edukacyjnych na czło-
wieka w celu rozwijania umiejętności, przekazywania wiedzy, tworzenia war-
tości społecznych i kształcenia moralnych standardów. Wychowanie jest two-
rzeniem relacji między ludźmi tak, aby wywoływały pozytywne postrzeganie 
siebie i innych.

Kolejnym zagadnieniem jest cel wychowania, który dzieli się na ogólny 
i indywidualny. Cel wychowania w znaczeniu ogólnym dąży do stworzenia 
wspólnej jakości dla wszystkich ludzie. Cel indywidualny jest odpowiedzialny 
za powstawanie konkretnych cech właściwych i koniecznych dla danej osoby. 
Dlatego też ogólnym celem edukacji w pedagogice jest wynik końcowy w pro-
cesie kształtowania osobowości. W tym przypadku konieczne jest połączenie 
wspólnych i indywidualnych celów wychowania oraz kształtowanie uniwersal-
nych i indywidualnych cech wychowanka7.

Cel wychowania w szkolnictwie wyższym można osiągnąć tylko przy zaan-
gażowaniu wszystkich wydziałów, administracji uczelni i stowarzyszeń studen-
ckich, ponieważ tylko wspólne cele i działania mogą doprowadzić do pożąda-
nych wyników. Działania edukacyjne i wychowawcze szkół wyższych powinny 
być ze sobą w ścisłym związku, uzupełniając i wzbogacając wzajemnie8.

Wychowanie w szkole wyższej może być opisane przy pomocy pewnych 
zasad, które odnoszą się do zależności, zadań i potrzeb społeczeństwa. Zasady 
te są następujące:

- Jedność wymagania i szacunek dla indywidualnego ucznia. Celowy roz-
wój ucznia poprzez pozytywny wpływ i szacunek ze strony nauczyciela, który 
daje mu możliwość twórczego życia i tym samym wspierania innych.

- Kultura przestrzegania. Realizacja procesu wychowania, biorąc pod 
6 Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи. Навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.]-К.: Центр 

учбової літератури. с. 58-59.
7 Ординський В.Л. Педагогіка вищої школи. Навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.]-К.: Центр 

учбової літератури. с. 323-327.
8  Виховна робота у вищих навчальних закладах: Науково-методичний збірник. Спеціальний випуск: 

/ Колектив авторів Національного університету харчових технологій, Інститут психології імені 
Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, - К.: НУХТ. с. 33.
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uwagę język narodowy i osiągnięcia kulturalne w ciągu historii, odbywa się 
w taki sposób, aby rozwijać w młodzieży duchowe, moralne, materialne i inne 
wartości.

- Etniczny. Tworzenie osoby w ramach określonej grupy etnicznej, aby 
lepiej zrozumieć postawy uczniów, ich przekonania religijne, potrzeby i prośby.

- Narodowy. Jedność ogólnego i narodowego wychowania, tworzenie 
orientacji krajowego wychowania, poszanowanie dziedzictwa kulturowego, 
tradycji i obyczajów.

- Zgodność z naturą. Nauczyciel rozpatruje osobę studenta, biorąc pod 
uwagę jego cechy fizyczne, psychologiczne i anatomiczne oraz oddziałuje na 
niego z  uwzględnieniem jego doświadczenia i zdolności do wykorzystania ist-
niejących tylko w nim informacji.

- Demokratyzacja. Tworzenie partnerskich relacji między studentami i pra-
cownikami uczelni, możliwości obustronnej wypowiedzi oraz równouprawnienia.

- Związek wychowania z życiem. Nauczanie młodzieży wymaga umiejęt-
ności odnalezienia zakresu ich wiedzy, własnej działalności gospodarczej, świa-
domości własnej roli w życiu.

- Połączenie celowej działalności wychowawczej z inicjatywą studentów. 
Przedstawianie ofert studentom i zawieranie ich życzeń w nadchodzących wyda-
rzeniach wychowawczych.

- Wychowanie w pracy. Rozwijanie w młodzieży pragnienia, by wzboga-
cać swoją wiedzę, efektem którego jest uświadomienie sobie znaczenia pracy, 
aby osiągnąć cel.

- Zgodność wychowania z indywidualnymi potrzebami młodzieży. Two-
rzenie relacji z każdym studentem w oparciu o jego pochodzenie etniczne, 
uzdolnienia, umiejętności, przekonania religijne i tak dalej.

- Integracja. Jedność pedagogicznych wymagań szkoły wyższej, rodziny 
i społeczności oraz wzajemnego zrozumienia w relacjach między nauczycielami, 
rodzinami i organizacjami społecznymi w środowisku jako całości.

- Opora na pozytywne w człowieku i jego działaniach. Powołując się na 
dobre  cechy charakteru w działaniach z studentem, szacunku dla niego w celu 
zapewnienia niezbędnego wsparcia9.

W najszerszym sensie, edukacja jest obiektywnym procesem przekazywania 

9 Наталія Рой. Сутність та принципи виховання студентської молоді. http://conferences.neasmo.
org.ua/node/1373 (Dostęp 15.01.2014 р.).
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doświadczeń społecznych następnemu pokoleniu, który jest ustalony w ducho-
wej i materialnej kulturze społeczeństwa. Oddziałuje na niego zestaw czynników 
życia społecznego (ekonomicznych, politycznych, kulturowych, rodzinno-spo-
łecznych, edukacyjnych, mediów, komunikacyjnych) w którym młody człowiek 
się znajduje. Funkcja edukacji jest w wąskim znaczeniu regulacją działalności 
tych czynników na osobę.

Kształcenie studentów w szkole wyższej jest dominującą formą działalności 
gospodarczej, skutecznie wpływającą na kształtowanie ich osobowości. Samo-
kształcenie jest najwyższym etapem wychowania, który ma na celu wyelimino-
wanie negatywnych efektów kształcenia i wychowania pozytywnego moralnego, 
fizycznego, emocjonalnego, estetycznego i innych cech osobowości10.

Kształtowanie dojrzałej osoby z niezachwianymi poglądami na temat 
moralności, dobroci i sprawiedliwości jest głównym celem współczesnej eduka-
cji, a zatem główną treścią procesu wychowawczego jest zaangażowanie osoby 
do stworzenia systemu wartości moralnych ludzkości11.

6. Podsumowanie

Rozwój młodzieży jest celowym, systematycznym i ciągłym procesem, 
który ma na celu poprawę psychiczną, intelektualną i fizyczną poprzez tworze-
nie odpowiedniego środowiska edukacyjnego na uniwersytecie.

W warunkach instytucji szkolnictwa wyższego jakości potrzebne mło-
dym ludzi tworzą się, gdy cała zawartość procesu edukacyjnego jest przenik-
nięta elementem edukacyjnym na podstawie moralnego zachowania. Dlatego 
wszystkie działania prowadzone w szkolnictwie wyższym powinni być boga-
tymi w duchu moralności.

Motywacja i cele uczestników procesu kształcenia są narażone na wpływ 
nowoczesnych ideologii, które zmierzają w kierunku tworzenia tożsamości 
osoby, która jest odpowiedzialna za swoje życie i karierę. Stąd przyczyny ujaw-
nienia ich potencjału intelektualnego i twórczego, chęć łączenia nauki z włas-
nym rozwojem, osiągnięcie doskonałości akademickiej, stania się właściwym 

10 Ординський В.Л. Педагогіка вищої школи. Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]-К.:Центр 
учбової літератури, 2009.- 472 с. с - 323.

11 Лічманюк В. Старовойт Л. Гуманістичне виховання молоді на принципах християнської моралі. 
Збірник матеріалів конференції «Виховання молоді на принципах християнської моралі». 
Вінниця 2010 р. ст. 31
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przedsiębiorcą i inne.

7. Summary

Pedagogical aspects of educating young people in the University

Institutions of higher education are among the best sources of education 
of youth. It is important that schools made   use of the methods of the learning 
and teaching process would result in a comprehensive education developed 
personality. Sometimes the inability to combine academic and educational 
functions can lead to the formation of an intellectually-rich individual who can’t 
communicate with the outside world and are not able to apply their knowledge 
and guide them for the benefit of society.

Given the challenges posed by our modern world from a higher edu-
cation institution requires a deeper understanding of moral formation of the 
young people, the inclusion in the academic system in addition to the educa-
tional component of the spiritual, moral and creative, which in tandem to cause 
all-round development of the individual.

Key words: upbringing, education, high school, youth, morals, personality 
development.
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mgr Jolanta Kuźmiczuk-Szewczuk 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Rozdział IX
Dyscyplina uczniów gimnazjum

1. Streszczenie

Artykuł dotyczy dyscypliny młodzieży gimnazjalnej. Zawarłam w nim swoje 
przemyślenia, oparte na doświadczeniach zebranych podczas dwudziestu kilku lat 
pracy w szkole, na pierwszych trzech etapach edukacyjnych. Skupiłam się także 
na fachowej literaturze przedmiotu. 

Artykuł składa się z wprowadzenia, części głównej, podsumowania oraz 
bibliografii. We wprowadzeniu starałam się uzasadnić potrzebę podjęcia tego prob-
lemu. W części głównej odniosłam się do zagadnień oscylujących wokół powyższej 
tematyki. Dyscyplina w gimnazjum – pojęcia, poglądy, to analiza podstawowych pojęć 
i poglądów, związanych z poruszaną problematyką. Następnie skupiłam się na 
zagadnieniu: Dyscyplina jako środek a nie cel. Tutaj przedstawiłam zalety dyscypliny 
efektywnej (ukierunkowanej na środek) i wady dyscypliny szkodliwej (ukierunko-
wanej na cel). Kolejne zagadnienie, Źródła problemów z dyscypliną i ich przyczyny, uka-
zuje trzy typy środowisk (domowe, społeczne, szkolne), które mogą przyczyniać się 
do powstawania trudności wychowawczych. Dyscyplina nieskuteczna, wskazuje nie-
skuteczne modele dyscypliny: dyscyplinę przyzwalającą, restrykcyjną i przyzwala-
jąco-restrykcyjną. Sposoby utrzymania dyscypliny, to zbiór cennych wskazówek dydak-
tycznych, kierowanych do nauczycieli pracujących nad utrzymaniem dyscypliny. 
Ostatnie zagadnienie, Tworzenie indywidualnego programu dyscypliny,  jest zachętą 
i drogowskazem do pracy nad klasowym programem dyscypliny. W podsumowa-
niu zawarłam własne przemyślenia dotyczące problemów z dyscypliną. Umieści-
łam tam również ważne stwierdzenia, które powinien przemyśleć każdy nauczyciel.

W bibliografii zostały zawarte: polska i zagraniczna literatura przedmiotu 
oraz źródła – dokumenty prawne.

 
Słowa kluczowe: dyscyplina, gimnazjum, uczeń, nauczyciel, dom rodzinny, 

problemy wychowawcze. 

Jolanta Kuźmiczuk-Szewczuk



202

2. Wprowadzenie

Powyższy artykuł traktuje o dyscyplinie uczniów w gimnazjum a właści-
wie  o problemach z jej utrzymaniem a nawet jej brakiem. Wiadomo, że fun-
damentalnym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do życia we współ-
czesnym świecie. Zmiany zachodzące w obrębie edukacji są między innymi bez-
pośrednim następstwem przekształceń warunków społecznych. Podstawowym 
dokumentem reformy edukacji, wychodzącym naprzeciw tym przeobrażeniom, 
jest podstawa programowa określająca standardy, czyli zadania szkoły. Zawarte 
w niej cele nauczania, zadania, treści nauczania, osiągnięcia uczniów wyzna-
czają drogę działania szkoły i nauczycieli. Jednak pomimo tak wielu zmian  
i nowelizacji w polskim systemie oświaty wciąż jesteśmy w wielu kwestiach na 
etapie poszukiwania rozwiązań optymalnych, prowadzących do pełnego roz-
woju w integracji  z procesami wychowania i kształcenia wychowanków. Następ-
stwem zmian zachodzących w polskiej oświacie było między innymi powołanie 
gimnazjum, przez wielu nauczycieli uznawane jako ,,szkodliwy twór”. Ma to 
związek przeważnie z dyscypliną a właściwie z problemami w jej utrzymaniu, 
a nawet jej brakiem  w tej grupie wiekowej. Dyscyplina uczniów gimnazjum jest 
zjawiskiem, o którym mowa jest właściwie od pierwszych dni funkcjonowania 
tego etapu edukacyjnego w powojennej Polsce. Jednak to nie samo powstanie 
gimnazjum przyczyniło się do tych problemów. Biorąc pod uwagę swoje dwu-
dziestokilkuletnie doświadczenia pedagogiczne (pracę zawodową na pierwszych 
trzech etapach edukacyjnych), zdecydowanie mogę stwierdzić, że zachowanie 
klas I – III (dawniej nauczanie początkowe) i IV – VI było inne niż klas VII 
– VIII. To właśnie ta ostatnia grupa stała się gimnazjalistami, która została 
wyodrębniona  w najtrudniejszym okresie rozwoju. Nie jest to więc problem, 
który leży tylko po organizacyjnej stronie systemu oświaty, głównej winy tego 
stanu rzeczy nie możemy też dopatrywać się po stronie uczniów, nauczycieli 
czy rodziców. Zafałszowany obraz rzeczywistości, w ocenie braku dyscypliny 
w gimnazjum, nie uwzględnia w ocenie wielu ,,opiniodawców” tak ważnych 
zjawisk jak: niepokojący upadek wartości, brak autorytetu rodziny, państwa, 
kościoła, deprecjonowanie kultury, afirmacja konsumpcjonizmu, powszechna 
segregacja uczniów w szkole.   Oczywiście szkoła jako ogół też ma udział w sze-
rzeniu się tych niepożądanych zjawisk. System edukacji nie do końca koncen-
truje się na kształceniu i wychowaniu, przekłada osiąganie wyników egzaminów 
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zewnętrznych i tworzenie rankingów nad przygotowanie uczniów do funkcjo-
nowania w społeczeństwie. W ten sposób szkoła upodabnia się do przedsię-
biorstwa zabiegającego o pozyskanie klientów poprzez osłabienie konkuren-
cji na rynku edukacyjnym. Znamienny wpływ na taki stan rzeczy ma również 
odczuwalne już od wielu lat zjawisko niżu demograficznego. Podejmując się 
pisania artykułu na temat dyscypliny w gimnazjum, sugerowałam się tym, że 
jest to problem nadal świeży a liczba publikacji pod tym kątem jest wciąż nie-
wystarczająca w stosunku do oczekiwań odbiorców. Jako priorytet przyjęłam 
sobie kierunek, który uwzględnia stosowanie dyscypliny w procesie edukacyj-
nym jako środek prowadzący do określonych celów dydaktycznych i wychowaw-
czych. Dyscyplina nie powinna być celem samym w sobie, ponieważ stosowanie 
jej tylko dla ,,zasady” nie przekłada się na pozyskanie oczekiwanych efektów 
wychowawczych i dydaktycznych,  a nawet w tej formule może się przyczynić 
do osłabienia osiągnięć edukacyjnych.

3. Dyscyplina w gimnazjum – pojęcia, poglądy

Gimnazjum jest trzecim etapem edukacyjnym (obowiązkowym), następu-
jącym po sześcioletniej szkole podstawowej, trwającym trzy lata. Jego absolwenci 
nabierają praw do kontynuowania edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych 
(trzyletnich liceach ogólnokształcących, trzyletnich liceach profilowanych, czte-
roletnich technikach, zasadniczych szkołach zawodowych o okresie nauczania 
nie krótszym niż dwa lata i nie dłuższym niż trzy lata). Gimnazjum powstało 
na skutek ustawy o systemie oświaty z dnia  7 września 1991 roku1. Krystyna 
Chałas powołując się na Mirosława Handke2 pisze, że jednym  z najważniej-
szych celów reformy edukacji jest odrodzenie funkcji wychowawczej  szkoły, 
zaś podstawową przesłanką jest integralność wychowania z wiedzą i umiejęt-
nościami. Prymat  w wychowaniu stanowią: integralność, jakość, podmioto-
wość, wymiar osobowy, indywidualna droga rozwoju3. Taką też rolę miało 
spełniać gimnazjum w zreformowanej szkole. Zatem nadrzędnym celem pracy 

1 Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku; Podział szkół został wprowadzony ustawą z dnia  
21 listopada 2001 roku o zmianie ustawy Karty nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – 
Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. 2001, Nr 144, poz. 1615), art. 2.

2 K. Chałas, Pedagogia gimnazjum, Wydawnictwo Alex, Dzierżoniów 2001, s. 9.
3 Por. M. Handke, Wychowanie na tle edukacji, Wydawca: Ministerstwo Edukacji Narodowej 

o wychowaniu  w szkole, Biblioteczka reformy Nr 13, Warszawa 1999, s. 10-11.
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edukacyjnej w zreformowanej szkole jest wszechstronny rozwój ucznia poprzez 
harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności, 
wychowania. Powyższe wymiary traktowane są jako wzajemnie uzupełniające 
i równoważne4. Dyscyplina ,,(łac. discyplina – uczenie się): podporządkowanie 
się normom regulującym stosunki w danej zbiorowości: w rodzinie, grupie ucz-
niowskiej, klasie szkolnej, organizacji”5. ,,Dyscyplinę można zdefiniować także 
jako podporządkowanie się ustalonym normom, przepisom i przestrzeganie 
porządku, co ma pomóc osiągnąć cel. Dyscyplina  w klasie oznaczać będzie sto-
pień, w jakim uczniowie zachowują się właściwie, są zaangażowani w wykonywa-
nie zadań i nie zakłócają pracy w klasie”6. Określeniem ,,dyscyplina” możemy 
również opisywać indywidualne cechy określonych osób, jak wewnętrzna pil-
ność, opanowanie, samokontrola, pracowitość. Często osoby posiadające takie 
przymioty, odbieramy jako ,,wewnętrznie zdyscyplinowane”. Zdarza się więc, 
że ,,dyscyplina” bywa terminem skłaniającym się wyłącznie do cech jednostek. 
Jednocześnie często posługujemy się nim, by opisać cechy całości, jak grupy 
społeczne,  a także cechy sytuacji społecznych7. W związku z powyższym można 
stwierdzić, że zdefiniowanie pojęcia ,,dyscypliny” nie jest jednoznaczne. Naj-
częściej spotykane określenia to: podporządkowanie się normom, ustalonemu 
porządkowi, rygorowi, karności. Określenia te oscylują zarówno wokół cech 
jednostek, jak i wokół cech sytuacji. Najbardziej zbliżoną definicją ,,dyscypliny” 
do klasy szkolnej wg. E.T. Emmera jest dyscyplina, która ,,(…) oznacza stopień, 
w jakim uczniowie zachowują się właściwie, są zaangażowani w wykonywanie 
zadań i nie powodują zakłóceń  w pracy”8. Z powyższej definicji można wywnio-
skować, że dyscyplina jest miarą zgodności obserwowanych zachowań uczniów 
z obowiązującymi w klasie czy w szkole, w danym czasie regułami. Tak pojęta 
dyscyplina charakteryzuje się również cechami odwrotnie proporcjonalnymi 
do wielkości  obszaru zachowań dysfunkcyjnych.

4 K. Chałas, (2001), op. cit., s. 9.
5 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007, s. 89.
6  B. Jankowski, Utrzymanie dyscypliny w klasie, Wydawnictwo Raabe Spółka Wydawnicza, Warszawa 

2009,  s. 2.
7 Por. S. Mieszalski, O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej, WSiP, Warszawa 1997, s. 85.
8 E.T. Emmer, Classroom management and discipline, [w:] Educators’ handbook: A research perspective, 

V. Richardson-Koehler (red.), New York Longman 1987, s. 233.
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4. Dyscyplina jako środek a nie cel

Przyjmując, że dyscyplina to zgodność zachowań uczniów z przyjętymi 
w klasie standardami zachowań w trakcie uczenia się, należy wziąć pod uwagę 
to, iż skuteczność tej dyscypliny będzie przede wszystkim wyrazem świadomego 
funkcjonowania, zgodnego  z przyjętymi regułami. Zawierać ona powinna 
zarówno elementy zewnętrzne:

• regulaminy,
• przyjęte zasady,
• kontrakt,
• procedury egzekwowania konsekwencji,
• jak również uruchomione nastawienie wewnętrzne:
• motywację,
• pozytywne nastawienie,
• aktywność jako rezultat wzbudzonego zainteresowania9.
Zdarza się, że dyscyplina w pracy edukacyjnej nauczycieli traktowana 

jest jako cel sam w sobie. Staje się ona wtedy zadaniem nadrzędnym w sto-
sunku do działań dydaktycznych i wychowawczych. Tak pojęte dyscyplinowa-
nie może być podyktowane wieloma czynnikami. Jednym z nich może być zbyt 
małe doświadczenie nauczyciela w pracy z młodzieżą czy też niewystarczające 
kwalifikacje i kompetencje, lub też czynniki osobowościowe. Dyscyplina trak-
towana jako główny cel może być także wyrazem samowoli, lub prowadzić do 
niej. Działania takie skutkują zazwyczaj efektami przeciwnymi od oczekiwa-
nych. Proces edukacyjny zostaje zaburzony, szczególnie mocno uwidacznia się 
to na trzecim etapie edukacyjnym. Specyfika rozwoju psychofizycznego mło-
dzieży gimnazjalnej wpływa na to, że uczniowie od razu weryfikują nieprze-
myślane działania nauczycieli. Gdy nauczyciel staje się nieprzewidywalny, wów-
czas często dochodzi do zablokowania relacji  z uczniem. Proces dydaktyczno 
-wychowawczy wymyka się z pod kontroli, co w efekcie popycha uczniów do nie-
akceptowanych zachowań: biernego lub czynnego sprzeciwu, różnych przejawów 
buntu, a nawet agresji. Dość powszechnie lubiany przez nauczycieli ,,spokój” 
i ,,cisza” w klasie, wbrew pozorom nie jest sprzymierzeńcem dobrze funkcjonu-
jącego procesu edukacyjnego, szczególnie w gimnazjum. ,,Cisza w klasie, koja-
rzona potocznie z dyscypliną, nie zawsze oznacza zaangażowanie się uczniów 
9 B. Jankowski, (2009), op. cit., s. 2.
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w pracę. Może być wyrazem oporu albo zastraszenia”10. Dyscyplina jako cel sam 
w sobie niczemu nie służy, jest tylko uzasadnieniem dla samej siebie. U nauczy-
cieli buduje barierę wobec uczniów. Trwanie w przekonaniu, iż najważniejszy 
jest porządek nade wszystko, burzy założenia procesu edukacyjnego, wypa-
cza prawidłową pracę nauczyciela i prowokuje uczniów do nieakceptowanych 
zachowań, mnożąc tym samym trudności wychowawcze. ,,Dyscyplina trakto-
wana jako cel, nasilona do stopnia graniczącego z nauczycielskim terrorem 
może nawet blokować uczenie się. (…) brak problemów z dyscypliną w klasie 
szkolnej nie jest równoznaczne z wysoką efektywnością dydaktyczną nauczy-
ciela. Czasami spacyfikowani przez niego uczniowie nie ośmielają się nawet 
uczyć. Lepiej siedzieć cicho i nic nie robić”11. Dyscyplina będąca celem ma 
zdolność łatwego dopasowywania się do nastrojów nauczyciela, jego subiektyw-
nych odczuć.  W związku z tym często może dochodzić do osłabienia, a nawet 
utraty procesów porozumiewania się nauczyciela z uczniami. Uczniowie ,,(…) 
funkcjonują w klasie szkolnej na zupełnie innych warunkach niż on; można 
powiedzieć – w innej rzeczywistości. Jemu wolno wszystko, im niewiele. Cóż 
może ich łączyć?”12. Dyscyplina efektywna, to dyscyplina ukierunkowana na 
środek. Tym środkiem powinien być prawidłowo przebiegający proces eduka-
cyjny uczniów, ukierunkowany na wszechstronny, integralny rozwój. Harmo-
nijnie przebiegające zabiegi dyscyplinujące uzasadniają, sankcjonują i wspierają 
zadania dydaktyczno-wychowawcze, a nawet są im podporządkowane. Automa-
tycznie stają się one integralną częścią przyjętego przez nauczyciela toku lek-
cji, jednocześnie sprzyjają osiąganiu założonych celów, a gdy uczeń zauważy, 
że dyscyplina pozwoli mu osiągnąć sukces, wtedy stanie się ona mniej proble-
mowa, możliwa do zaakceptowania, a nawet pożądana i oczekiwana. Zachowy-
wanie dyscypliny w klasie gimnazjalnej opierać się powinno przede wszystkim 
na stałym czuwaniu przez nauczyciela nad zespołem klasowym. Nieodzowne 
jest tutaj odpowiednie, systematyczne reagowanie i umiejętne wpływanie na 
zachowania szkodliwe i niepożądane. Należy przy tym pamiętać, aby oddzia-
ływania wychowawcze nie zakłócały toku lekcji i nie uderzały w godność oso-
bową wychowanków. ,,Obowiązują przy tym następujące zasady:

• Tyle dyscypliny na lekcji, ile jest konieczne.

10 Ibid.
11 S. Mieszalski, (1997), op. cit., s. 87.
12 Ibid.
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• Przyjęte w trakcie zajęć reguły obowiązują także nauczyciela”13.
Subiektywnie postrzegana przez nauczyciela rola dyscypliny jest w takim 

przypadku relatywnie znikoma. Dyscyplinie przyświeca tutaj wyższy cel, którego 
podmiotem jest uczeń i jego wszechstronny rozwój. Zatem tak pojmowane dzia-
łania dyscyplinujące są odpowiednio uzasadniane i sankcjonowane, zależne od 
zadań edukacyjnych. Prowadzą one nie tylko ucznia do sukcesu, ale i nauczy-
ciela. Nauczyciel ma szansę odciąć się od funkcjonowania w zawodzie w roli 
frustrata i cieszyć się z osiągniętych zabiegów edukacyjnych. Zatem dyscyplina 
w klasie jest środkiem do sukcesu zarówno ucznia, jak i nauczyciela. ,,Traktu-
jąc dyscyplinę jako środek, jako warunek rzetelnej pracy na lekcji, nauczyciel 
rozciąga ją także na siebie. Dzięki niej może osiągnąć swoje cele. W ten sposób 
dochodzi do budowania  w klasie szkolnej pewnej wspólnoty ludzi poddanych 
dyscyplinie – wspólnoty obejmującej uczniów i nauczyciela. To ze wszech miar 
korzystna dydaktycznie i wychowawczo sytuacja”14.

5. Źródła problemów z dyscypliną i ich przyczyny

Przed podjęciem działań naprawczych dyscypliny w gimnazjum, zasadne 
byłoby zrozumieć naturę problemów z dyscypliną oraz ich przyczyny, poznać 
role, jakie w tej kwestii pełni dom, społeczeństwo i szkoła, zidentyfikować nie-
które błędy popełniane przez nauczycieli próbujących zdyscyplinować klasę. 
Wiadomo przecież, że uczniowie często przynoszą do szkoły problemy, które 
powstały w innych obszarach ich życia. Nauczyciel musi nabyć w sobie umie-
jętność rozpoznawania tych problemów i skutecznego radzenia sobie z nimi. 
W przeciwnym razie problemy z dyscypliną mogą przybrać na sile.

5.1.  Środowisko domowe
 Na zachowanie uczniów w szkole mają wpływ doświadczenia wynie-

sione  z domu:
• Nieprawidłowy obraz samego siebie.
• Brak należytej uwagi ze strony rodziców.
• Brak miłości.

13 B. Jankowski, (2009), op. cit., s. 3.
14 S. Mieszalski, (1997), op. cit., s. 88.
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• Nadmierna kontrola15.
Kształtowanie się obrazu samego siebie nie zaczyna się w szkole, lecz 

w domu rodzinnym. Nabyta tutaj pewność siebie decyduje w znacznej mierze 
o funkcjonowaniu dziecka w szkole i jego stosunku do dyscypliny. Doświadcze-
nia wyniesione z domu rodzinnego mogą wzmocnić u dziecka poczucie własnej 
wartości lub je zaniżyć. Rodzina prawidłowo funkcjonująca stymuluje dziecko 
do pozytywnego funkcjonowania w grupie szkolnej, czego nie może zapew-
nić rodzina dysfunkcyjna. Do najczęstszych współczesnych dysfunkcji zaliczyć 
można rozwody. Dzieci, nie rozumiejąc przyczyn rozpadu rodziny, często same 
obarczają się winą za taki stan rzeczy. Skutki rozwodu powodują u nich poczucie 
niepewności, urazy psychiczne. Następstwem utraty jednego z rodziców (osłabie-
nia nadzoru nad nimi) może być bunt nie tylko przeciwko rodzinie, ale i szkole. 
Zmniejszenie kurateli nad dzieckiem może nawet narażać dziecko na kontakt 
z przestępczością, co w wieku gimnazjalnym nie jest już ewenementem. Wpływ 
na takie zachowania młodzieży może też mieć współczesne zjawisko wyjazdów 
rodziców za granicę w poszukiwaniu pracy. Duże znaczenie w funkcjonowa-
niu nastolatka odgrywają wzorce osobowe, jakie wynosi on z domu. Panująca 
w nim przemoc, kombinatorstwo czy alkoholizm, nie wpłyną pozytywnie na 
kształtowanie prawidłowego wizerunku u dziecka, tym samym nie przyczy-
nią się do bezproblemowego funkcjonowania w gimnazjum. Brak należytej 
uwagi ze strony rodziców, wynikać może z różnych powodów. Jednym z nich 
może być zbyt długie przebywanie w pracy ojca i matki czy robienie przez nich 
kariery zawodowej. Dzieci dobrze zachowujące się i uczące często w tej sytuacji 
nie mogą liczyć na zainteresowanie rodziców.  Dochodzą więc do wniosku, że 
tylko sprawiając trudności wychowawcze mogą liczyć na ich uwagę, dlatego też 
zachowania swoje wzmacniają  i przenoszą na grunt szkoły. Tutaj nauczyciele 
również mogą wpaść w pewien rodzaj pułapki jeżeli będą reagować tylko na 
zachowania negatywne. Brak miłości jest podobny w skutkach, jak brak nale-
żytej uwagi. Dzieci pozbawione tego uczucia czują się odtrącone. Nagminnie 
zdarza się, że dążą do jej zaspokojenia przez sprawianie problemów wychowaw-
czych. Ich stres emocjonalny często łączy się z łamaniem zasad i stosowaną przez 
nich przemocą. Źródłem problemów z dyscypliną w szkole wśród gimnazjali-
stów może też być nadmierna kontrola dziecka przez rodziców, stawianie zbyt 

15 Clifford H. Edwards, Dyscyplina i kierowanie klasą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, 
s. 23.
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wysokich wymagań  w zachowaniu i nauce, tłumienie samodzielnego działania 
oraz myślenia i zachowania. Konflikt między potrzebą samodzielności nasto-
latka, a brakiem na nią zgody ze strony rodziców może popychać dziecko do 
buntu, który często przekłada się na trudności wychowawcze w domu i szkole.

5.2. Środowisko społeczne

 Środowisko ma znaczny wpływ na powstawanie problemów z dyscy-
pliną  u uczniów w szkole na trzecim etapie edukacyjnym. Mogą one stać się 
dominujące w przypadku istniejących zaniedbań domu rodzinnego. Do głów-
nych obszarów oddziaływań czynników społecznych we współczesnym świecie 
należy zaliczyć:

• Działalność gangów i narkotyki
• Presja rówieśników
• Rozwój techniki
• Konflikty rasowe i społeczne16.
Wpływ rodziny i społeczeństwa na problemy z utrzymaniem dyscypliny 

w środowisku szkolnym jest zazwyczaj wzajemnie skorelowany. Dzieci, które 
w rodzinie nie otrzymały wystarczającej uwagi, miłości, często wchłaniane są 
przez nieformalne grupy społeczne, takie jak gangi czy sekty. W nich mło-
dzież szuka akceptacji i dowartościowania własnej osoby. Jednak zrzeszanie 
się w takich grupach skazuje młodzież na porażkę. Młodzież często wchodzi 
w konflikt z prawem. Ich aktywność na terenie szkoły może przybierać bru-
talny charakter. Styczność z narkotykami (zażywanie, handel) zmieniają na tyle 
atmosferę panującą w szkole, że do walki z tymi zachowaniami należy ngażować 
służby porządkowe. Znaczny wpływ na rzeczywistość szkolną gimnazjalistów 
ma presja rówieśników. Jeżeli spora grupa uczniów lekceważy zasady dyscy-
pliny panujące w szkole czy w klasie, to za ich przykładem mogą pójść ucznio-
wie, którym nie zależy na edukacji, lub którzy nie chcą być odrzuceni od grupy 
czy też ośmieszeni przez nią. Powodem problemów z dyscypliną w gimnazjum 
może być szybki rozwój techniki. Dość powszechne wśród uczniów telefony 
komórkowe, często podstępnie wykorzystywane są do kręcenia wyreżyserowa-
nych filmików, zapisywania wyciętych z kontekstu rozmów. Później bywają one 
źródłem wyśmiewania, manipulacji a nawet szantażu rówieśników i nauczycieli. 
16 Ibid., s. 26.
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Słuchanie muzyki nawołującej do przemocy czy rasizmu, za pomocą aparatu 
telefonicznego również nie jest problemem dla uczniów. Internet także może 
być źródłem problemów z dyscypliną. Łatwy dostęp do pornografii, zalew 
informacji o różnorodnej tematyce oraz szybkość i łatwość komunikowania się 
z całym światem, stanowi znaczące zagrożenie w edukacji uczniów w konfron-
tacji z brakiem daleko posuniętej ostrożności. Jednym z powodów wpływają-
cych na problemy z dyscypliną są napięcia i konflikty na tle rasowym. Brak 
w naszym społeczeństwie tolerancji dla inności powoduje w szkołach problemy 
wychowawcze. Dzieci innych narodowości często są bezmyślnie dyskrymino-
wane przez swoich kolegów. Takie praktyki nie sprzyjają zachowaniu dyscy-
pliny w szkole, nie przekładają się na lepsze wyniki w nauce ani nie wpływają 
na lepsze przystosowanie emocjonalne obu grup uczniów do ,,nowej” sytuacji.

5.3. Środowisko szkolne

Dość powszechnym stereotypem stało się stwierdzenie, że źródłem  prob-
lemów z dyscypliną w gimnazjum są sami uczniowie. W wielu zachowaniach 
uczniów można jednak dostrzec reakcje na niedociągnięcia szkoły. ,,Nauczy-
ciele i dyrekcja szkoły  mogą wywoływać problemy dyscyplinarne jeśli:

• Niewłaściwie pojmują proces uczenia się i wymagają od uczniów, by 
zapamiętywali niezrozumiałe dla nich informacje.

• Nie potrafią wesprzeć rozwoju samodzielnego myślenia u swoich 
uczniów.

• Ustalają sztywne warunki, które dzieci muszą spełniać, żeby poczuć 
się akceptowane.

• Wprowadzają system oceniania wzmagający rywalizację, który 
nie pozwala na odniesienie sukcesu przez większość uczniów i wpływa 
destrukcyjnie na ich pozytywny obraz samego siebie.

• Sprawują nad uczniami nadmierną kontrolę i nie stwarzają 
odpowiednich warunków do rozwoju samodzielności i niezależności.

• Stosują takie procedury dyscyplinarne, które wzmacniają niewłaściwe 
zachowania”17.

Proces edukacyjny nie przyniesie oczekiwanych efektów, jeżeli nauczyciel 
wiedzę, wiadomości i umiejętności będzie przekazywał w sposób abstrakcyjny. 
17 Ibid., s. 30.
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Brak zrozumienia nauczanych treści i nakaz wkuwania ich na pamięć, może 
wzbudzać u uczniów frustrację  i bunt. Przekazywane treści stają się dla gim-
nazjalisty bezużyteczne i oderwane od życia codziennego. Takie sytuacje pro-
wokują problemy z dyscypliną w klasie. Natomiast zdobywanie wiedzy przez 
doświadczenie może przyczynić się do kształcenia umiejętności myślenia i roz-
wiązywania różnych niepowodzeń, które mają wpływ na negatywne zachowa-
nia uczniów. Na brak odpowiedniego stanu dyscypliny w klasie gimnazjalnej 
może mieć wpływ segregacja uczniów, brak akceptacji ze strony nauczycieli. 
Nauczyciel powinien nie tylko wymagać, oceniać czy krytykować, ale też powi-
nien umiejętnie zmotywować do dalszego rozwoju poprzez umiejętną motywa-
cję i chwalenie oraz dostrzeganie wysiłku pracy każdego ucznia. Uczeń powi-
nien się czuć akceptowany pomimo tego jaki poziom intelektualny reprezentuje 
i jakie osiąga wyniki w nauce. Duży wpływ na jakość edukacji w gimnazjum 
ma system oceniania. Jeżeli służy on tylko do pobudzania rywalizacji mię-
dzy uczniami, wtedy osłabia on jego efektywność. Zasadne więc byłoby przy 
ocenianiu brać pod uwagę indywidualne postępy danego dziecka. Jednym 
z priorytetów polskiej szkoły jest nauczenie ucznia samodzielności i odpowie-
dzialności. Jednak w praktyce zazwyczaj odnosi się to do ślepego wykonywa-
nia poleceń nauczyciela. Często zdarza się, że uczniowie posiadający własną 
inicjatywę są przez nauczycieli negatywnie postrzegani. Pokutuje przekona-
nie, że jeżeli dzieciom  (a w szczególności gimnazjalistom) da się ,,zbyt wiele” 
swobody, wtedy uczniowie będą sprawiać kłopoty wychowawcze. Aby uniknąć 
takich sytuacji istotne byłoby stworzenie uczniom możliwości dokonywania swo-
bodnego wyboru.  Nastolatek uczy się wówczas samodzielności, podejmowa-
nia decyzji oraz odpowiedzialności za swe czyny. Stosowanie nieprzemyślanych 
metod dyscyplinujących przez nauczycieli może być jedną z głównych przy-
czyn powstawania problemów wychowawczych. Nieumiejętne karanie, nieade-
kwatne do przewinienia lub uwłaczające godności osobistej, zawsze przyniesie 
odwrotny efekt. Na powstawanie problemów z dyscypliną w gimnazjum  mają 
wpływ zachowania przemocowe uczniów. Dodatkowe niebezpieczeństwo kryje 
się w sytuacjach, w których pracownicy szkoły nie radzą sobie z problemem lub 
próbują go nie zauważać. Potocznie działania takie określa się ,,zamiataniem 
spraw pod dywan”. Sprawy się ,,nie rozdmuchuje”, bo ucierpieć mogłoby ,,dobre 
imię szkoły”. Wówczas przemoc w szkole przybiera na sile  i dotyka zazwyczaj 
osoby najsłabsze. Prześladowcy czują się bezkarni a nawet cieszą się poparciem 
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innych uczniów. Obserwując zmiany zachodzące we współczesnej oświacie i cią-
głe narzekania na poziom dyscypliny wśród uczniów w gimnazjum, doszłam 
do wniosku, że w ostatnich latach paradoksalnie na wzmocnienie problemów 
z dyscypliną w polskich gimnazjach ma wpływ utrzymujący się od wielu lat niż 
demograficzny. Wydawać by się mogło, że taki stan rzeczy zniweluje trudno-
ści wychowawcze na tym etapie edukacyjnym. Mniej uczniów w szkole – mniej 
problemów, lepsze warunki do pracy zarówno dla uczniów i nauczycieli. Uczeń 
przestaje być anonimowy a nauczyciel jest bardziej dostępny dla ucznia. Oczy-
wiście pobieżnie analizując sytuację, tak może się wydawać. Problem tkwi po 
innej stronie. Wraz  z ubywaniem uczniów w szkole, ubywa i nauczycieli, uści-
ślając −  wzmaga się ruch kadrowy. Często na jednym  etapie kształcenia wie-
lokrotnie zmienia się wychowawca, co dawniej było rzadkością a teraz niemalże 
stało się normą. Nauczyciele specjaliści, zastępowani są kadrą mniej doświad-
czoną w danej dziedzinie (na co pozwala obecna wielokierunkowość). Najbar-
dziej na tym traci uczeń. Znika jego podmiotowość.  To on musi wielokrot-
nie dostosować się do wymagań nowych nauczycieli, nieustannie od początku 
budować swój autorytet. W efekcie często się gubi w gąszczu nieprzemyślanych 
i niedopracowanych odgórnych postanowień, zamiast skupić się nad właściwą 
edukacją pod kierunkiem nauczyciela mistrza.

 
6. Dyscyplina nieskuteczna

Często nauczyciele w pracy z uczniami nad dyscypliną wyznaczają mało 
czytelne, nieskuteczne  dla uczniów granice, co prowadzi do błędnej komu-
nikacji.  Kierunek dążeń tych nauczycieli można zakwalifikować do trzech 
grup, które mogą tworzyć opis dyscypliny czy postawy nauczyciela do działań 
dyscyplinujących:

• dyscyplina przyzwalająca
• dyscyplina restrykcyjna
• dyscyplina przyzwalająco-restrykcyjna.
Każda postawa, forma działań przyjęta przez nauczyciela jest niesku-

teczna w tworzeniu zdrowej dyscypliny. Przy dłuższym ich stosowaniu, nauczy-
ciel skazany jest na porażkę. Zdarzyć się może, że to właśnie on będzie musiał 
podporządkować się oczekiwaniom uczniów.
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6.1. Dyscyplina przyzwalająca

Z tym rodzajem dyscypliny identyfikują się niezdecydowane i niepewne 
działania nauczyciela. Lekcje zazwyczaj są przegadane, pełne próśb o dobre 
zachowanie, przekonywań i pouczeń, dawaniem kolejnych szans, ostrzeżeń bez 
pokrycia. Działania werbalne nie przekładają się na praktykę, uczniowie zauwa-
żają brak konsekwencji i w efekcie ignorują nauczyciela i zajmują się własnymi 
sprawami i przeszkadzają na lekcjach. Nauczyciel  w swojej bezradności popada 
w zdenerwowanie, zdarza się, że ucieka do gróźb i krzyków, lub też z bezsilności 
wyprasza uczniów z klasy. W efekcie tego posunięcia zakłócanie spokoju tym-
czasowo ,,ustało”, ale problem z dyscypliną pozostał18.  Nauczyciel próbujący 
zaprowadzić ład i porządek w klasie, kierując się powyższymi działaniami, nie 
jest w stanie osiągnąć swojego celu. Pokazując uczniom swój brak stanowczo-
ści i pewności siebie stawia swoją osobę w pozycji przegranej. 

6.2. Dyscyplina restrykcyjna

 Dyscyplinę restrykcyjną można określić jako przeciwną do dyscypliny 
przyzwalającej. Podejmowane w niej działania są odmienne, określane jako nie-
spokojne, głośne  i bezkompromisowe, zabarwione często gniewem i buntem. 
W efekcie zaostrzają konflikt między nauczycielem a uczniami. Podejmowane 
działania dyscyplinujące nie rozwiązują problemów, ponieważ  już na początku 
działań nauczyciela na przeszkodzie stoją mało czytelne dla ucznia i nieatrak-
cyjne komunikaty, zabarwione negatywnymi emocjami. Działania nauczyciela 
zmierzające do poprawy stanu dyscypliny w klasie ograniczają się do zawsty-
dzania źle zachowujących się uczniów, negatywnego etykietowania, ciągłego 
spierania, oskarżania, obwiniania. W przypływie już niekontrolowanej złości 
i narastającego gniewu nauczyciel grozi, prowokuje i ciągle się sprzecza. Gdy 
napięcie emocjonalne sięga zenitu, nakłada kary niezdyscyplinowanym uczniom 
(wysyła do dyrektora, wzywa rodziców itp.). Uczniowie biorą czynny udział w tej 
grze. Również prowokują, sprzeczają się, obwiniają (nauczyciela), drwią i kry-
tykują. Przeszkadzanie na lekcji ustaje wówczas, gdy uczeń zostaje ukarany19. 

18 Por. R.J. MacKenzie, Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
Gdańsk 2008, s. 78.

19 Por. Ibid., s. 85.
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Od następnej lekcji sytuacja się powtarza. W tym przypadku również nie ma 
wygranych. Po obu stronach narastają negatywne emocje, niezdyscyplinowani 
uczniowie prowokują nauczyciela do utraty kontroli nad swoimi działaniami, 
a nauczyciel podsyca złe zachowanie uczniów.

6.3. Dyscyplina mieszana

Ten sposób działań dyscyplinujących przybiera różne formy. Niektóre 
zaczynają się jako restrykcyjne, a kończą się jako przyzwalające, gdy nauczy-
ciele idą na kompromis, albo rezygnują ze swoich zasad. Z kolei inne zaczynają 
się przyzwoleniem, a kończą restrykcjami, gdy nauczyciele reagują gniewem 
i stosują surowe lub długoterminowe konsekwencje20.

Najczęstszymi  działaniami nauczyciela przy stosowaniu przyzwalających 
elementów dyscypliny, a później restrykcyjnych są: długie ignorowanie zacho-
wania uczniów, ignorowanie ze zdenerwowaniem, używanie próśb i perswazji, 
ponawianie próśb  o współpracę, powtórna ignorancja zachowania uczniów, 
wybuch emocji (niekontrolowany krzyk, potok słów), kary i groźby. Uczniowie 
natomiast, adekwatnie do reakcji nauczyciela, nieustannie przeszkadzają, nie 
poprawiają swojego zachowania nawet wtedy, gdy nauczyciel zaczyna być zde-
nerwowany. Przeszkadzanie ustaje wówczas, gdy nauczyciel traci kontrolę nad 
emocjami i używa restrykcji. Sytuacja powtarza się na następnej lekcji.

7. Sposoby utrzymania dyscypliny w klasie gimnazjalnej

Sposobów utrzymania dyscypliny w klasie gimnazjalnej jest wiele, nato-
miast od nauczyciela zależy jakie z nich wybierze i zastosuje w pracy edukacyj-
nej z młodzieżą. Wielu nauczycieli uważa, że najlepszym sposobem na utrzyma-
nie dyscypliny w tej grupie wiekowej jest wzbudzanie strachu i podporządko-
wanie sobie klasy. Zazwyczaj takie działania mijają się z celem. Zaburzają one 
rozwój emocjonalny i społeczny uczniów, powodują, że uczniowie zachowują 
się wbrew sobie, co w efekcie prowadzi do bierności a nawet wzmożonej agresji. 
Istotną rzeczą przy wyborze odpowiednich sposobów utrzymania dyscypliny 
może okazać się znajomość specyfiki wieku rozwojowego grupy i cech danej 
klasy. Wówczas łatwiej będzie obrać właściwą drogę, która w efekcie powinna 
20 Por. Ibid., s. 88.
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doprowadzić do ograniczenia  a nawet wyeliminowania zachowań dysfunk-
cyjnych. Priorytetowym zadaniem nauczyciela  w tej kwestii będzie również 
poszukanie odpowiedzi na pytanie: co jest źródłem występujących problemów 
z dyscypliną? ,,Niewłaściwe zachowanie uczniów jest często naturalną reak-
cją na to, czego muszą doświadczać w szkole. Problemem nie jest to, dlaczego 
pewni uczniowie przeszkadzają na lekcji, ale dlaczego niektórzy nauczyciele 
mają trudności w prowadzeniu zajęć. Bowiem szkoła pozbawiona sztywności 
dydaktycznej i poznawczej będzie zachęcać do nauki i przestanie przegrywać 
z innymi, pozaszkolnymi formami poznawania świata, ponieważ przestanie 
nudzić”21. Wielu nauczycieli przejawia tendencje do stawiania znaku równo-
ści między poziomem dyscypliny uczniów a okazywanym do nich szacunkiem. 
Brak dyscypliny, to brak szacunku. Postrzeganie takich schematów prowadzi 
często do traktowania dyscypliny jako cel, ewentualnie jako ,,środek”, ale tylko 
w odniesieniu do osobistych problemów nauczyciela. Taki sposób utrzymania 
dyscypliny w klasie zaburza tylko efektywność procesu edukacyjnego i pogłębia 
konflikty personalne między nauczycielem a uczniami. Dość istotnym sposo-
bem utrzymania dyscypliny w klasie gimnazjalnej jest zapobieganie trudnoś-
ciom w utrzymaniu porządku na lekcji. ,,Zapobiegać – to planować  i podej-
mować działania przeciwdziałające zachowaniom dysfunkcyjnym, zanim się 
pojawią”22. Poczynaniom tym sprzyjać będzie ustalanie jasnych i konsekwen-
tnie respektowanych reguł. Następnym sposobem sprzyjającym utrzymaniu 
dyscypliny w klasie jest zachowywanie przez nauczyciela czujności na lekcjach 
i przerwach. Wówczas ,,(…) uczniowie nabierają przekonania, iż nauczyciel cią-
gle towarzyszy im poczynaniom, że jest  z nimi nie tylko fizycznie, ale również 
intelektualnie i emocjonalnie. Zyskują w ten sposób potwierdzenie, że to, co 
oni robią, jest dla niego ważne”23. Dobra czujność powinna zapobiegać złym 
zachowaniom lub je eliminować. Nie może natomiast wprowadzać zamiesza-
nia i chaosu na lekcji, doprowadzając jednocześnie do wyobcowania poszcze-
gólnych uczniów. ,,Dyscyplinowanie łączące się z wyobcowaniem doprowadza 
najczęściej do skutków odwrotnych od oczekiwanych. Pewien element intym-
ności w kontaktach dyscyplinowanego ucznia i dyscyplinującego go nauczyciela 

21 B. Jankowski, (2009), op. cit., s. 3.
22 S. Mieszalski, (1997), op. cit., s. 89.
23 Ibid., s. 91.
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może przeciwdziałać niebezpieczeństwu wyobcowania”24.  Wpływ na poziom 
dyscypliny w klasie ma również sposób prowadzenia lekcji. Jeżeli zajęcia są 
zrutynizowane, nieciekawe, wówczas uczniowie nudzą się i poszukują innych 
zajęć, często sprzecznych z zasadami dyscypliny uczniowskiej. Na takie zacho-
wania oddziałuje również nieodpowiednie tempo lekcji. Zajęcia prowadzone 
zbyt wolno wprowadzają znużenie, prowadzone zbyt szybko powodują zde-
nerwowanie wśród uczniów, w konsekwencji dochodzi do braków dydaktycz-
nych i problemów wychowawczych. W związku z powyższym zasadne by było, 
w celu utrzymania dyscypliny  w tej grupie wiekowej, umiejętnie zapobieganie 
niepożądanym zachowaniom poprzez rozumne i efektywne kierowanie  ucz-
niami. Polegać powinno ono na tworzeniu warunków pracy, które wspoma-
gałyby integralny rozwój wychowanków a nie prowadziłyby tylko do zakazów, 
nakazów i ograniczeń. Pomocne w tych działaniach okazać się mogą, nastę-
pujące wskazówki:

• Nie doprowadzaj nigdy do zakłopotania ucznia i nie pozwól, aby stracił 
twarz przed klasą. Uczniowie gimnazjum mają już silnie rozbudowane 
potrzeby społeczne. Jeśli doprowadzisz do sytuacji wyboru pomiędzy 
podporządkowaniem się twoim instrukcjom a zachowaniem twarzy w obliczu 
klasy, uczeń zawsze wybierze to drugie.

• Nie kłóć się z uczniem. Gimnazjaliści często wyznaczają osoby, które 
podsuwają błahe tematy do dyskusji po to, by zająć choć trochę czasu 
przeznaczonego na lekcję.  W takich sytuacjach odpowiedz krótko: 
,,podyskutujemy o tym po lekcji”, ,,potem wysłucham twoich narzekań, 
a teraz jest czas przeznaczony na lekcję”. Pamiętaj jednak – jak obiecałeś 
wysłuchać ucznia, dotrzymaj więc słowa.

• Nie bądź ironiczny. Uczniowie nie lubią ironii i podtekstów. Nie pomoże 
ci ona  w utrzymaniu dyscypliny, a może dotknąć i rozzłościć uczniów.

• Nie daj się wyprowadzić z równowagi – złość ci nie pomoże. Najtrudniejsze 
problemy z dyscypliną spowodowane są złością uczniów. Czasami wynika 
ona z niemożności poradzenia sobie  z problemami w domu. Staraj się być 
spokojny i swoje prywatne sprawy też zostaw w domu.

• Bądź konsekwentny, skłonny do kompromisu i życzliwy. Nauczyciele mają 
skłonność, by traktować inaczej uczniów lepszych i gorszych. Gimnazjaliści 

24 Ibid., s. 92. 

Dyscyplina uczniów gimnazjum



217

są bardzo wrażliwi na niesprawiedliwe traktowanie i może to być przyczyną 
oskarżenia cię  o niesprawiedliwość.

• Używaj niewielkich kar i bądź tak dyskretny, jak to jest możliwe. Wiele 
problemów szczególnie osobistych nie nadaje się do dyskusji na forum klasy.

• Bądź przygotowany na to, że niektórzy uczniowie wcześniej skończą pracę. 
Mogą oni zakłócać lekcję. Przygotuj dla nich dodatkowe, atrakcyjne zadania.

• Bądź otwarty w relacjach z uczniami. Większość technik radzenia sobie  
z zakłócającymi zachowaniami jest bardziej efektywna, jeśli jesteś w dobrych 
relacjach z uczniami. Stosując krzyk, groźby lub wyśmiewanie możesz ,,stracić” 
ucznia.

• Stosuj dyscyplinę przeciw sytuacjom, które tworzą uczniowie, a nie przeciw 

uczniom25.

8. Tworzenie indywidualnego programu dyscypliny

Demobilizującą sytuacją dla każdego nauczyciela, w szczególności pracują-
cego  w gimnazjum, jest perspektywa niemożności prowadzenia lekcji w należyty 
sposób  z powodu niestosownego zachowania uczniów. Warto zatem opracować 
własne podejście do dyscypliny. Optymalny model dyscypliny musi zawierać 
czytelnie i trafnie sformułowane wskazówki postępowania. Dzięki tej precyzji 
można będzie nie tylko pracować nad wyeliminowaniem problemów z dyscy-
pliną, ale też nad dostrzeżeniem ich etiologii oraz zapobieganiu ich w przyszło-
ści. ,,Na potrzeby konstruowanego programu przyjęto następujące kryteria:

1. Zapewnienie uczniom autonomii.
2. Pomaganie uczniom w uczeniu się odpowiedzialności i samodzielno-

ści  w kierowaniu własnym postępowaniem, zarówno jeśli chodzi o dyscyplinę, 
jak  i o program ich kształcenia.

3. Zgodność z programem nauczania.
4. Sprzyjanie kształtowaniu się pozytywnego obrazu samych siebie 

u uczniów.
5. Rozwijanie u uczniów umiejętności współdziałania w zespole i poczu-

cia sensu takiej współpracy.

25 Por. B. Krzywonosz-Rynkiewicz, Dyscyplina w szkole, [w:] Powinności wychowawcze nauczyciela. 
O teorii  i praktyce wychowania w szkole, (red.) J. Lubowiecka, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2004, s. 127.
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6. Zapobieganie oraz rozwiązywanie istniejących problemów 
dyscyplinarnych. 

7. Pobudzanie uczniów do wzmożonej nauki.
8. Pomaganie uczniom w osiąganiu większej spójności między ich inten-

cjami  a zachowaniem. 
9. Pomaganie nauczycielom w unikaniu ,,zmowy” z uczniami (współdzia-

łanie uczniów z nauczycielem dla osiągnięcia fałszywych celów to typowy spo-
sób,  w jaki powszechnie utrwalane są problemy dyscyplinarne).

10. Działanie na rzecz poprawy dyscypliny w całej szkole.
Prezentowany przykładowy program dyscypliny został oparty na nastę-

pujących założeniach:
1. Dzieci są w stanie nauczyć się kierować własnym postępowaniem w spo-

sób autonomiczny.
2. Podstawowe potrzeby dzieci obejmują miłość i akceptację, kontrolę, 

wolność  i zabawę.
3. Dzieci będą wchodzić w ,,zmowę”, zrzucać winę, kłamać i na inne 

sposoby unikać odpowiedzialności, jeśli nie zostaną nauczone zachowań 
alternatywnych.

4. Uczenie się we współpracy lepiej służy zaspokajaniu potrzeb dzieci 
niż to nastawione na rywalizację. Poprawia wzajemne relacje między uczniami  
i ogranicza problemy dyscyplinarne.

5. Kiedy dzieci zdadzą sobie sprawę, że ich intencje odbiegają od ich 
zachowania, zmieniają swoje zachowanie, tak aby odpowiadało intencjom.

6. Dzieci nauczą się postępować bardziej odpowiedzialnie, jeśli będzie 
się je uczyło w atmosferze wolności, korzystania z umiejętności rozwiązywania 
problemów  w prawdziwych sytuacjach życiowych”26. 

Zadowalający program dyscypliny prewencyjnej powinien zawierać w sobie 
kilka ważnych cech:

• Uwzględnienie potrzeb uczniów (miłości, kontroli, wolności i zabawy) 
w programie nauczania.

• Zachęcanie uczniów do komunikowania, czego chcieliby się uczyć 
i w jaki sposób.

• Angażowanie uczniów w ustalanie jasno sprecyzowanych reguł 
i wymagań.
26 Clifford H. Edwards, (2008), op. cit., s. 349-350.
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• Pozwolenie uczniom mieć (kontrolowany) wpływ na określenie roli 
nauczyciela  w klasie.

• Sprzyjanie ustanowieniu dobrych relacji między uczniami 
a nauczycielem.

• Pomaganie uczniom w rozwijaniu umiejętności oceniania swoich 
osiągnięć szkolnych27. 

Indywidualny a zarazem uniwersalny program dyscypliny powinien nie 
tylko zapobiegać problemom w edukacji, ale też prognozować sposoby ich roz-
wiązywania. Ważnym i podstawowym elementem, w przypadku zauważenia 
problemów z dyscypliną  w czasie stosowania założeń danego programu, jest 
indywidualna rozmowa  z niezdyscyplinowanymi uczniami. Nauczyciel powi-
nien pomóc tym uczniom przeanalizować swoje działania i ustalić czy uczniowie 
zamierzają dotrzymać ewentualnych zobowiązań. Kolejnym krokiem powinno 
być badanie intencji danego problemu. ,,Strategia ta polega na tym, żeby naj-
pierw skłonić je do wyrażania ich prawdziwych intencji,  a następnie zestawić 
je z ich zachowaniem i ich konsekwencjami”28. Uczeń często jest nieświadomy 
skutków swoich poczynań, jednak przy pomocy nauczyciela jest w stanie zasta-
nowić się nad tym co robi źle i w rezultacie tej refleksji może skorygować swoje 
postępowanie. Dość powszechnym zjawiskiem jest odsyłanie niezdyscyplino-
wanych dzieci do dyrektora szkoły, pedagoga czy psychologa. Często nauczy-
ciel nie jest w stanie przewidzieć efektów takiej rozmowy. Zdarza się, że uczeń 
powraca do klasy bez żadnych wskazówek, wówczas jest to sygnał niepokojący, 
ponieważ szkoła powinna być zobligowana do przestrzegania założeń dyscy-
pliny ogólnoszkolnej.  Program dyscypliny ogólnoszkolnej powinien służyć 
zarówno do rozwiązywania problemów występujących w klasie, jak  i w pozosta-
łych miejscach szkoły. Działania wszystkich pracowników powinny być spójne.

9. Podsumowanie

Jak wynika z moich doświadczeń i obserwacji, sporą przeszkodą w roz-
wiązywaniu problemów z dyscypliną w gimnazjum jest powszechna skłonność 
do wskazywania przede wszystkim na ograniczenia, zamiast skupić się nad 
istniejącymi możliwościami walki z tym problemem. Oczywiście można i tak 

27 Por. Ibid., s. 350-351.
28 Ibid., s. 362.
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podchodzić do tego problemu, ale faktu ich istnienia nie można wykorzysty-
wać do odrzucania określonych strategii działania i poszukiwania własnych 
dróg prowadzących do zniwelowania problemów wychowawczych. Należy przy 
tym pamiętać, iż dyscyplina nie zależy od samego dyscyplinowania, lecz też 
od doświadczenia, intuicji pedagogicznej i osobowości nauczyciela. Osobom, 
które przez przypadek znalazły się w zawodzie nauczyciela i swoją pracę trak-
tują jako zło konieczne, lub tymczasowe, ciężko będzie się utożsamić nie tylko 
z potencjalnymi problemami uczniów, ale także z ich sukcesami. ,,Stwierdze-
nia, które warto przemyśleć:

• To, że nauczyciel nie ma problemów z dyscypliną, nie dowodzi, że 
dobrze naucza.

• Łatwiej poddać się dyscyplinie, gdy się wie czemu ona służy.
• Łatwiej poddać się dyscyplinie, jeśli zdarzyło się, że doprowadza ona 

do sukcesu.
• Kierowanie się poglądem: ,,nigdy za mało dyscypliny” może 

sprowokować trudności w jej utrzymaniu w klasie szkolnej.
• Utrzymywanie dyscypliny w klasie szkolnej nie polega wyłącznie na 

czynieniu uczniom wyrzutów z powodu ich niewłaściwych zachowań.
• Dyscyplina w klasie szkolnej to nie jest to samo, co surowość i powaga 

nauczyciela”29.

10. Summary

Discipline of students in middle school

This article applies to discipline of youth in middle school. The article 
contains my thoughts, based on my experience gathered during my twenty 
years of work at school, on the first three stages of education. I also focused 
on the professional literature on the subject. The article consists of the intro-
duction, main part, summary and bibliography.  In the introduction I tried 
to justify the need for taking action with the above matter. In the main part 
I outlined the issues connected with the matter. Discipline in middle school – con-
cepts and views, is an analysis of the basic concepts and ideas related to the issues 
that are discussed. Then I focused on the matter: discipline as a means rather 
29 S. Mieszalski, (1997), op. cit., s. 95.
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than a purpose. Here I presented the advantages of effective discipline (means-
-oriented) and cons of injurious discipline (purpose-oriented). Another prob-
lem, The sources of problems with discipline and their causes, reveals three types of 
environments (household, social, school), which may contribute to the forma-
tion of behavior issues. Ineffective discipline, indicates the ineffective models of 
discipline: acquiescent discipline, restrictive discipline and acquiescent-restric-
tive discipline. Ways to maintain discipline, is a collection of valuable didactic tips, 
addressed to the teachers working on maintaining discipline. The last prob-
lem, The creation of the individual discipline programme, is an incentive and a bea-
con to work on class discipline programme. 

The summary contains my own thoughts concerning problems with dis-
cipline. The summary also contains important statements that should be con-
sidered by every teacher. The bibliography consists of Polish professional lite-
rature on the subject, foreign professional literature on the subject and sour-
ces – legal documents.

Key words: discipline, middle school, student, teacher, family home, 
behavor issues. 
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Rozdział X
Zjawisko tolerancji młodzieży gimnazjalnej

1. Streszczenie

Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie pojęcia tolerancji i jego właści-
wego rozumienia. W szczególny sposób zwraca uwagę na potrzebę kształtowa-
nia postawy tolerancji wśród młodzieży. Pierwszą część stanowi analiza pojęcia 
tolerancji z różnych perspektyw. Kolejny rozdział omawia społeczno-kulturowe 
uwarunkowania tolerancji, a także zwraca uwagę na konieczność wyznaczenia 
granic tolerancji i określa ich przebieg. W artykule zwrócono również uwagę na 
miejsce tolerancji w programie wychowawczym i edukacyjnym szkoły. Ostatnia 
część zawiera wyniki własnych badań wraz z ich omówieniem.

Słowa kluczowe: tolerancja, młodzież, młodzież gimnazjalna, granice tole-
rancji, pojęcie tolerancji, uwarunkowania tolerancji; badania na temat tolerancji;

2. Wprowadzenie 

Tolerancja współcześnie zajmuje bardzo ważne miejsce w życiu każdego 
człowieka, jak również całych społeczeństw. Problematyka ta jest bardzo istotna 
ze względu na potrzebę szeroko rozumianej integracji, wynikającej przede 
wszystkim z coraz bardziej powszechnego zjawiska wielokulturowości, wzma-
gającej się emigracji, a także z powodu występujących aktów nietolerancji i dys-
kryminacji z racji dostrzegalnych różnic na tle narodowościowym, kulturowym, 
religijnym. Dowodem tego są niegasnące spory i wojny zarówno w małych spo-
łecznościach, jak też w skali ogólnoświatowej. Tolerancja jako postawa osobowa 
i społeczna odgrywa ważną rolę w kształtowaniu pokoju społecznego i w roz-
woju osobowości człowieka. 

Rodzi się więc pytanie, czy współczesna młodzież polska jest przygoto-
wana do życia społecznego w dzisiejszym, zróżnicowanym społeczeństwie, czy 
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cechuje ją właściwie rozumiana tolerancja, czy jest nadzieja, że będzie chciała 
i umiała kształtować swoje życie w oparciu o postawy tolerancji?

Już na wstępie należy zauważyć iż samo pojęcie tolerancji nie jest jedno-
znacznie definiowane. Rozumienie tolerancji warunkowane jest poprzez kon-
teksty polityczne, religijne, społeczne, kulturowe, a także moralne1. U pod-
staw tolerancji znajduje się człowiek, jego działania, poglądy oraz sposób życia.

Niniejszy artykuł ma na celu prezentację wyników badań dotyczących 
zjawiska tolerancji wśród młodzieży gimnazjalnej, a jak również zarysowanie 
kierunków wspomagania rozwoju ich postawy tolerancyjnej w procesie dydak-
tyczno-wychowawczym szkoły. 

3. Pojęcie tolerancji

W ujęciu potocznym pojęcie tolerancji rozumiane jest jako obojętność 
wobec kogoś lub czegoś. Indyferentyzm nie zawsze wiąże się z lekceważeniem 
tego, co stanowi przedmiot postawy.  Przyczyną takiego podejścia może być 
nieznajomość stanu rzeczy lub fakt, iż dana osoba lub przedmiot nie ma więk-
szego znaczenia dla osoby określanej mianem tolerancyjnej. Postawa obojętno-
ści może wynikać również z braku umiejętności formułowania ocen moralnych 
lub braku odpowiedniej hierarchii wartości. Bardzo często przyczyną zobojęt-
nienia jest relatywizm etyczny charakteryzujący się dużym zróżnicowaniem 
ocen moralnych w odniesieniu do zmiennych uwarunkowań sytuacyjnych2.

Według J.M. Bocheńskiego tolerancja jest równoznaczna ze znoszeniem 
czegoś. Człowieka można nazwać tolerancyjnym, jeśli znosi innych, ich poglądy, 
sposób bycia itp. Tolerancja to pewien sposób życia w społeczeństwie, które 
składa się z odmiennych grup, różniących się od siebie pod względem świato-
poglądowym, politycznym, religijnym, moralnym3.

Definicja tolerancji zawarta w Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN 
wskazuje iż jest to „świadoma zgoda  na wyznawanie i głoszenie przez innych 
ludzi poglądów, z którymi nie zgadzamy się i na wybór przez nich sposobu 
życia, którego nie aprobujemy, ale który jest uważany przez nich za właściwy”4. 

1 K. Chałas, Wychowanie ku wartościom, T. I, Wydawnictwo Jedność,  Lublin-Kielce 2006, s. 201. 
2 Ibid., s. 6.
3 Ibid., s. 201.
4 T. Kalisiewicz, Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, T. VI, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

1996, s. 405.
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W tym ujęciu tolerancja jest równoznaczna z rezygnacją z przymusu jako środka 
umożliwiającego modyfikację postaw innych ludzi. Definicja ta zwraca również 
uwagę na pewne wyjątkowe sytuacje, które są niebezpieczne dla osób i ich mie-
nia (np. zabójstwo, gwałt, kradzież, a także różnego typu zachowania dewia-
cyjne, które można uznać za sprawę prywatną). Tolerancja nie dotyczy także 
osób, nieposiadających zdolności oceny własnego działania5.

W polskiej współczesnej filozofii najczęściej przywoływana jest koncep-
cja tolerancji w ujęciu J. Kellera, który twierdzi, że tolerancję można rozu-
mieć dwojako: jako zasadę moralną i jako postawę moralną. Autor określa trzy 
warunki, których spełnienie powoduje iż tolerancję można uznać za zasadę 
moralną. Pierwszy z nich występuje wtedy, gdy ktoś z otoczenia swoim zacho-
waniem i poglądami rani uczucia innych. Drugi, gdy istnieje możliwość zmiany 
zaistniałej niekorzystnej sytuacji z tytułu posiadanej władzy, poczucia prze-
wagi nad innymi lub też z racji wieku. Trzeci warunek związany jest z prawem 
innych osób do posiadania własnych poglądów i przekonań oraz charaktery-
stycznych dla nich zachowań, które jednak nie zagrażają zdrowiu lub życiu 
innych, a także są zgodne z obowiązującym prawem. Tolerancja rozumiana 
jako zasada jest bezwzględną zasadą moralną6.

Tolerancja jako postawa moralna w koncepcji J. Kellera ujawnia się naj-
częściej w sytuacjach społecznych. Wynika z zaklasyfikowania zachowania jako 
tolerancyjnego  w sytuacji, gdy odwołuje się ono do motywów postępowa-
nia człowieka w zmiennym środowisku społecznym. Tolerancja w rozumieniu 
postawy moralnej oceniana jest w kategoriach tolerancyjna, nietolerancyjna7.

W sferze etycznej tolerancja oznacza traktowania na równi wszystkich 
ludzi, których poglądy i przekonania, a także wynikające z nich zachowania 
nie są akceptowane przez innych. Zasady postępowania etycznego podkre-
ślają, że postawa tolerancji odnosi się bezpośrednio do osób, wyraża szacunek 
i uznaje ich za pełnoprawnych członków społeczeństwa8. Nie odnosi się do czy-
nów uznawanych jako moralnie złe. Naczelną zasadą jest „dobro czyń zła uni-
kaj”. W tym kontekście należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że zarówno poję-
cie dobra jak i zła niej jest jednakowo rozumiane. Dlatego też trzeba czasem 
5 Ibid.
6 J. Górniewicz, Tolerancja jako kategoria pedagogiczna, [w:] Edukacja aksjologiczna. O tolerancji, T. 

III, (red.) K. Olbrycht, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,  Katowice 1995, s. 84-85.
7 Ibid.,  s. 85.
8 H. Skorowski, Być chrześcijaninem i obywatelem dziś - refleksje o postawach moralno-społecznych,  

Wydawnictwo Salezjańskie , Warszawa 1994, s. 109.
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tolerować zachowania, które według osoby oceniającej wydają się być nega-
tywne. Fundamentem, w oparciu o który możemy dokonać trafnej oceny jest 
przyjęcie i urzeczywistnienie właściwej hierarchii wartości jak również obiek-
tywnie uzasadnionej normy moralnej9. 

Tolerancja w teologii ujmowana jest jako „postawa moralna oznaczająca 
w aspekcie negatywnym cierpliwe znoszenie odmiennych, uznawanych za nie-
właściwe poglądów, przekonań, i postaw w relacjach międzyosobowych i mię-
dzygrupowych; natomiast w aspekcie pozytywnym zawiera w sobie pełne sza-
cunku odniesienie do osoby czy grupy, a więc wyraża się w miłości”10. 

Tolerancja jest cnotą społeczną, która wymaga odróżnienia osoby od jej 
poglądów i zachowań. Nie oznacza jednak zgody ani obojętności wobec błęd-
nych poglądów czy zachowań. Cierpliwemu znoszeniu odmienności powinna 
towarzyszyć gotowość do nawiązania dialogu, mająca na celu poznanie prawdy11. 
Tolerancja uznawana też bywa za przelotne uczucie, nawyk lub cnotę, która 
reguluje stosunki społeczne oraz motywuje do osobistego rozwoju. Swoje uza-
sadnienie znajduje w Ewangelii, która ukazuje specyficzną więź między Stwórcą 
a człowiekiem. Bóg z miłości powołał człowieka do życia i zachęca do uczest-
nictwa w Jego miłości, która „zabezpiecza jego istnienie i domaga się posza-
nowania tego istnienia przez innych”12. Człowiek jest obrazem Boga, dlatego 
godność jaką posiada jest taka sama i przysługuje każdemu. Wszyscy ludzie 
są równi pomimo różnic wynikających z pochodzenia, odmiennych poglądów, 
przekonań, zachowań13.

Wartość tolerancji składa się z kilku elementów, do których zalicza się 
godność osobową, potrzebę realizacji dobra lub unikanie większego zła, ogra-
niczoność ludzkiego poznania. W tym ujęciu tolerancja ściśle wiąże się z miłoś-
cią prawdy oraz miłością bliźniego. Dlatego też nie może ona oznaczać scepty-
cyzmu poznawczego czy też relatywizacji prawdy14. 

Szczególną uwagę na istotę tolerancji zwracał Jan Paweł II. Papież podkre-
ślał konieczność otwarcia się na drugiego człowieka połączoną z dostrzeżeniem 
9 E. Ozorowski, Słownik podstawowych pojęć teologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2007, s. 313.
10 J. Nagórny, K. Jeżyna, Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania moralnego, Polskie Wydawnictwo 

Encyklopedyczne, Radom 2005, s. 548.
11 R. Kamiński i in, Leksykon teologii pastoralnej, (red.) R. Kamiński i in., Towarzystwo Naukowe 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,  Lublin 2006, s. 852.
12 E. Ozorowski, (2007), op. cit., s. 313.
13 H. Skorowski, (1994), op. cit.,  s. 110.
14 J. Nagórny, K. Jeżyna, (2005), op. cit., s. 548.
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jego godności i prawa do wolności, a także na potrzebę otwarcia się na Boga. 
Poszanowanie szeroko rozumianej odmienności bliźniego powinno ściśle łączyć 
się z wiarą w Chrystusa.

Jan Paweł II uważał, że poszanowanie godności człowieka jest fundamen-
tem pokoju społecznego oraz możliwości współistnienia ze sobą odmiennych 
działań politycznych i społecznych. Tolerancja domaga się szacunku dla czło-
wieka poszukującego odpowiedzi na pytania natury egzystencjalnej oraz dla 
działania Ducha Świętego w jego wnętrzu. Jest to postawa, która wymaga nie-
ustannego przekraczania i doskonalenia siebie dzięki miłości, której towarzyszą 
wyrozumiałość i pokora, wielkoduszność, łagodność szacunek wobec innych, 
a także umiejętność przyjmowania krytyki własnych poglądów15. 

W. Szewczuk  ukazuje dwa sposoby rozumienia tolerancji. Pierwsze 
zakłada, iż tolerancja to „postawa lub zachowanie polegające na uznaniu prawa 
innych ludzi do posiadania przekonań, postaw i zachowań różnych od naszych, 
a nawet sprzecznych lub też nisko przez nas ocenianych”16. W drugim rozumie-
niu tolerancja to „zdolność organizmu do znoszenia niekorzystnych warunków 
środowiskowych bez ponoszenia skutków tego wpływu”17.

Psychologiczne rozumienie tolerancji zakłada szacunek wobec poglądów 
i przekonań innych ludzi. Tolerancja może być również utożsamiana z uznawa-
niem czyjegoś prawa do posiadania poglądów, które są odmienne w stosunku 
do akceptowanych przez daną jednostkę. Zakres tego pojęcia obejmuje nie 
tylko poglądy lecz także wierzenia, upodobania, postępowanie18.

Wychowanie do tolerancji i w duchu tolerancji stanowi współcześnie istotny 
problem pedagogiczny. Zasada tolerancji jest jedną z naczelnych i  postulowa-
nych w pedagogice. Szkoła powinna być miejscem, w którym wychowuje się 
dzieci w duchu tolerancji dla zachowań, wierzeń, przekonań czy też poglądów. 
Wychowanie w szkole ma także być wychowywaniem młodych ludzi do tole-
rancji poprzez kształtowanie w nich takich cech, które pozwolą na akceptację 
odmiennych poglądów innych osób. Według S. Nalaskowskiego tolerancja to 
jedna z fundamentalnych zasad, warunkująca realizację idei humanizmu i pod-
miotowości w wychowaniu. Zasada ta odnosi się do działalności nauczyciela, 

15 Ibid., s. 549.
16 B. Karolczak-Biernacka, Tolerancja, [w:] Encyklopedia psychologii, (red.) W. Szewczuk, Fundacja 

Innowacja: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 1998, s. 902.
17 Ibid.
18 K. Chałas, (2006), op. cit., s. 201- 202.
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który powinien jej przestrzegać w docieraniu uczniów do prawdy. Tolerancja 
w wychowaniu wyraża się przede wszystkim w dostrzeżeniu i akceptacji faktu, 
iż osoby różnią się między sobą, a indywidualność każdego ucznia stanowi 
wartość, którą należy chronić19. Właśnie z tej racji tolerancja jest „warunkiem 
humanistycznego wychowania oraz gwarantem zachowania podmiotowości 
ucznia w edukacji”20.

W pedagogice tolerancja stanowi integrację elementów tradycyjnych, oso-
bowych oraz etyczno-prawnych. G. Klimowicz definiuje tolerancję jako „przyj-
mowanie człowieka takim, jakim jest, zdawanie sobie sprawy z jego niepowta-
rzalności i akceptowanie jego odrębności i niezależności”21. Jest przejawem zdol-
ności człowieka do elastycznego myślenia, przeżywania oraz działania, a także 
do reagowania na odmienne od wcześniej zasygnalizowanych informacji odno-
szących się do własnej osoby, innych ludzi i otaczającego świata. Według autorki 
tolerancja ukierunkowana na drugiego człowieka jest postawą, która wynika 
z głęboko pojmowanej wartości humanizmu (afirmacja godności osoby ludz-
kiej i jej istnienia)22.

Według W. Okonia tolerancja ujmowana jest jako „przyznawanie innym 
prawa do wyznawania jakichś poglądów i do określonego postępowania, 
mimo odmienności własnych poglądów i własnego postępowania”23. Zdaniem 
T. Pilcha tolerancja powinna być „racjonalna, aktywna poznawczo i aktywnie 
zaangażowana”24. Tolerancja to świadomość określonej postawy indywidualnej 
wobec otoczenia regulowana elementami intelektualno poznawczymi, emocjo-
nalnymi oraz motywacyjnymi25.

Kształtowanie postawy tolerancji jest wyzwaniem dla współczesnych 
pedagogów, wychowawców. Tolerancja jest ściśle związana z akceptacją dru-
giego człowieka, obdarowywaniem go należytym szacunkiem oraz traktowa-
niem go z godnością jaka przysługuje każdemu człowiekowi. Istotną kwestią 
jest wychowanie do tolerancji, która ma ściśle określone granice. Postawa ta 
nie może być pojmowana jako bezgraniczna akceptacja, gdyż takie podejście 
może doprowadzić do wytworzenia przestrzeni zła, w której godność ludzka 
19 T. Pilch, Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, T. VI, Wydawnictwo Żak, Warszawa 2007, s. 699.
20 Ibid.
21 K.  Chałas, (2006), op. cit., s. 203.
22 Ibid., s. 203-204.
23 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny,Wydawnictwo Żak, Warszawa 2001, s. 405.
24 K.  Chałas, (2006), op. cit., s 202.
25 Ibid., s 203.
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i wartości najwyższe będą degradowane. Kształtowanie pojęcia właściwie rozu-
mianej tolerancji dokonuje się w procesie wychowania, a wyraża się poprzez 
przyjęcie postawy cechującej się: otwartością na drugiego człowieka, uznaniem 
jego wartości, afirmacją godności osoby ludzkiej, przeżywaniem człowieczeń-
stwa w spotkaniu i dialogu z drugim, poszukiwaniem obiektywnego dobra. 
Ważnym zadaniem dla wychowawcy jest  uświadomienie młodym ludziom, że 
tolerancja rozumiana w ten sposób nie jest równoznaczna z akceptacją działań 
i zachowań drugiej osoby, ale zawsze jest aktem tolerancji osoby ze względu na 
jej godność i wartość26.

Tolerancja pełni funkcję społeczną, gdyż odnosi się do osób pozostających 
w kontaktach interpersonalnych, spotkaniu, dialogu. Przedmiot, zakres i pod-
miot tolerancji zależy od człowieka, urzeczywistnia się dla człowieka i ze względu 
na niego. Cel, przedmiot i znaczenie tolerancji uwarunkowane są poprzez różne 
konteksty: polityczny, religijny, społeczny, kulturowy oraz moralny. Właściwie 
rozumiana tolerancja zakłada obronę wartości wyższych, czyli zabezpiecze-
nie przed zagrażającym złem, a także na akceptację tzw. mniejszego zła, przy 
założeniu iż dążymy do uniknięcia większego zła jakim jest walka, konflikt27.

4. Społeczno-kulturowa potrzeba tolerancji

Potrzeba właściwie rozumianej postawy tolerancji wynika z natury osoby 
ludzkiej. Przejawia się w jej indywidualnym rozwoju. Ściśle wiąże się z odrębnoś-
cią osoby, z jej integralnym rozwojem obejmującym sferę umysłową, moralną, 
duchową oraz społeczną. Każdy człowiek w charakterystyczny sobie sposób 
postrzega otaczającą rzeczywistość, własną osobę, innych, Boga, cechuje się 
pewnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami, ma własny system wartości prefe-
rowanych i urzeczywistnianych. Wszystkie te czynniki stanowią fundament, na 
którym jednostka buduje własne pragnienia, formułuje cele życiowe i projekt 
życiowy. Każdy ma prawo do samostanowienia o sobie, gdyż jest osobą rozumną 
i wolną. Z tego faktu wynika konieczność tolerancji człowieka jako osoby28.

Potrzebę kształtowania postawy tolerancji uzasadnia społeczny wymiar 
człowieka i zjawiska społeczne. Kształtowanie to polega na stwarzaniu warunków 

26 Ibid., s 204.
27 Ibid., s. 203- 204.
28 Ibid., s. 208-209 . 
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do wewnętrznego rozwoju jednostki, wspieraniu w dążeniu do usamodzielnie-
nia, a także integrowaniu indywidualnego formowania osobowości z kreowa-
niem świata zewnętrznego29. Potrzeba właściwie rozumianej tolerancji wynika 
z szeregu zjawisk społecznych, do których zaliczają się: błędne rozumienie tole-
rancji, nasilenie aktów nietolerancji, narastające zjawisko pluralizmu, zjawisko 
globalizacji, a także potrzeba urzeczywistnienia spektrum wartości, których 
nośnikiem jest tolerancja30.

Bardzo istotnym powodem kształtowania postawy tolerancji są wartości 
jakie kreuje ona w jednostce, a które stanowią  jednocześnie czynnik integral-
nego rozwoju osobowego. W sytuacji, gdy tolerancja zostaje odłączona od wyż-
szych wartości, traktowana jako niezależna, to staje się wartością negatywną czy 
też antywartością31. Tolerancja jest elementem łączącym wiele wartości wyż-
szych, które zarazem ją uzupełniają, są to: poszanowanie godności, prawda, 
wolność, dobro, miłość bliźniego, wspólnota i pokój32.

Prawda stanowi warunek tolerancji, wyznacza jej granice wobec poglą-
dów różnych ludzi, postaw lub też zachowań.  Zakłada wyrozumiałość dla 
błędu, natomiast nie może być tolerancyjna wobec fałszu, zła moralnego, czy 
też zawinionej brzydoty. Tolerancja nie może być wytłumaczeniem i akcepta-
cją tego, co jest niezgodne z obiektywną prawdą. Postawa tolerancji wiąże się 
z dokonywaniem wyboru, podejmowaniem decyzji, do których człowiek ma 
prawo z racji przysługującej mu wolności, rozumianej jako dążenie do dobra. 
Dobro jest elementem integrującym postawę tolerancji z prawem do wolości. 
Wartością, która nadaje humanistyczny sens tolerancji jest miłość bliźniego33.

Istotnym problemem w dynamice współczesnego życia społecznego jest 
tolerancja kulturowa oraz sposób jej interpretowania, forma jej inicjowania 
w relacjach międzyludzkich, społecznych, w kontaktach z drugim człowiekiem 
postrzeganym jako inny. Zdaniem E. Nowickiej zmiany w myśleniu i postrzega-
niu różnorodności kulturowej prowadzą do przełomu w traktowaniu drugiego 
człowieka. Proces ten polega ona na przejściu od postrzegania odmienności 
w kategoriach obcości rozumianej negatywnie do zrozumiałej odmienności. 
29 A. Łagoda, Edukacyjna relacja podmiotowa i jej rola /udział w promowaniu tolerancji/ otwartości 

na innych, [w:] Tolerancja a edukacja, (red.) M. Patalon, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk 2008, s. 513-514.

30 K.  Chałas, (2006), op. cit., s. 208-209.
31 Ibid., s. 211-212.
32 Ibid., s.  212.
33 Ibid.

Zjawisko tolerancji młodzieży gimnazjalnej



231

Zmiana w nastawieniu jest głównym czynnikiem, który sprzyja nawiązaniu 
i utrzymaniu dialogu międzykulturowego34.

 Właściwe pojmowanie tolerancji umożliwia kontekst historyczny współ-
czesnego życia społecznego35. Wiek XX szczególnie odznaczał się przybierającą 
różnorodne formy nietolerancją, wyrażającą się w rasizmie, antysemityzmie, 
ksenofobii, uprzedzeniach i negatywnych nastawieniach wobec ludzi innej naro-
dowości, koloru skóry, religii, obyczajów, kultury. Nadal obecne jest zjawisko 
nietolerancji rasowej, etnicznej, religijnej, społecznej czy też kulturalnej, dla-
tego tolerancja jest wyzwaniem dla współczesnego świata. Zakłada ona umie-
jętność obrony i zachowania własnej tożsamości zarówno indywidualnej jak 
też narodowej w zakresie wartości uniwersalnych, a tym samym w swych zało-
żeniach uwzględnia otwarcie się na konfrontację i dialog szczególnie w obsza-
rach, gdzie definiowane są te wartości36.

Potrzeba tolerancji ma szczególne znaczenie w przypadku zbiorowości, 
które są wewnętrznie zróżnicowane. Oznacza to, że w jednej grupie społecznej 
żyją ze sobą ludzie, różniący się między sobą w sferze poglądów, uznawanych 
i urzeczywistnianych wartości. Postawa tolerancji w odniesieniu do takich grup 
umożliwia dostosowanie się, jest gwarantem harmonii w relacjach międzyludz-
kich37. Obecnie coraz bardziej widoczny staje się pluralizm: ideologiczny, reli-
gijny, polityczny, ekonomiczny, a także kulturowy. W tej sytuacji zjawisko tole-
rancji jest warunkiem budowania demokratycznego państwa, które jest zara-
zem otwarte na istniejącą różnorodność. 

Kolejnym istotnym zjawiskiem, które wymaga bycia tolerancyjnym jest 
wszechobecna globalizacja, która przede wszystkim daje możliwość komunika-
cji i zetknięcia się ze sobą różnych kultur. Tolerancja w tym przypadku spro-
wadza się do akceptacji i poszanowania odmienności, ma za zadanie umożli-
wić pokojowe współistnienie, budowanie nowej, lepszej rzeczywistości, a także 
stwarzać warunki sprzyjające lepszemu poznaniu38.

Problem tolerancji wobec innych narodowości ma coraz większe znacz-
nie z powodu nieustannych zmian gospodarczych, politycznych, przemian 
34 M. Miczka-Pajestka, (2008), op. cit., s. 139.
35 B. Haring, V. Salvoldi, Tolerancja -  rozważania nad etyką solidarności i pokoju, Verbinum – 

Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 2000. s. 7.
36 Ibid., s. 8.
37 J. Makowska, O tolerancji w kategoriach socjologicznych, „Problemy opiekuńczo-

wychowawcze”, Państwowy  Zakład Wydawnictw Szkolnych, Warszawa, 1995 nr  4, s. 10.
38 K. Chałas, (2006), op. cit.,  s. 211.
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cywilizacyjnych, kulturowych, a także z powodu przenikania globalnej kul-
tury masowej do kultury rodzimej, związany z tym napływem ludzi innego 
pochodzenia jak również coraz bardziej poszerzanym obszarem kontaktów 
międzynarodowych. Czynniki te powinny stanowić podstawę do przyjmowa-
nia postawy otwartości wobec innych narodów39.

5. Granice tolerancji

Tolerancja jest zjawiskiem społecznie pożądanym, jednak nie może być 
ona pozbawiona granic. W tym celu należy wyznaczyć pewne kryteria, na pod-
stawie których będzie możliwa jednoznaczna ocena zachowań, poglądów, prze-
konań jako tolerancyjne bądź nie40. Przy wyznaczaniu i ustalaniu tych granic 
należy uwzględnić następujące kwestie: charakter i siłę stosowanych środków 
sprzeciwu oraz sfery, w których są używane. Należy przede wszystkim zwrócić 
uwagę na fakt, czy wyznaczone granice dotyczą jednostek (tolerancja indywidu-
alna) czy zespołów, grup, społeczeństw (tolerancja społeczna lub publiczna)41.

Potrzeba wyznaczenia granic tolerancji wynika przede wszystkim z sza-
cunku dla osoby, jej godności, a także obowiązku bycia odpowiedzialnym za 
siebie i drugiego człowieka. Źle pojmowana tolerancja, która przejawia się 
w nadmiernej pobłażliwości, obojętności, przesadnej ugodowości czy też braku 
zainteresowania tym, co dzieje się w otoczeniu jest przyczyną degradacji czło-
wieczeństwa, społeczeństwa i obiektywnej rzeczywistości42.

Tolerancja rozumiana jako prawo (którego celem jest ochrona przed dys-
kryminacją z powodów rasowych lub etnicznych), podkreślające potrzebę pod-
miotowego traktowania człowieka ze względu na jego godność zostało zmie-
szane z pseudoprawami „mniejszości seksualnych” lub ograniczane do poglądów 
prawicowych43. Tolerancja ma pewne granice, nie oznacza całkowitej wolności 

39 M. Ziemba, Tolerancja we współczesnych badaniach socjologicznych, [w:]Tolerancja i jej 
oblicza, T. 2, (red.) B. Więckiewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział 
Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, Stalowa Wola 2008, s. 58.

40 K. Ostrowska, Wokół rozwoju osobowości i systemu wartości, Centrum Metodyczne Pomocy 
Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1998, s. 39.

41 W. Magoń, Granice tolerancji w edukacji, [w:] Tolerancja jako wartość i problem 
edukacyjny,( red.) A.M. de Tchorzewski, W.M. Wołoszyn-Spirka, Wydawnictwo Wers, 
Bydgoszcz 2000, s. 71.

42 K.  Chałas, (2006), op. cit., s. 215-216.
43 P. Jaroszyński, Tolerancja, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, T. IX, (red.) A. Maryniarczyk, 

Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, s. 485.
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w kwestii wyrażania poglądów i podejmowania działań. Granice te wyznacza 
religia, filozofia lub ideologia44.

Jeżeli tolerancja uznawana jest za zasadę regulującą relacje międzyludz-
kie, wówczas jej fundamentem powinna być miłość. Nie możliwe jest bowiem 
tolerowanie poglądów niszczących miłość między ludźmi. Tolerancja jest pod-
stawą, a zarazem gwarantem pokojowego istnienia ludzi różniących się od sie-
bie. Nie można jednak tolerować poglądów, które naruszają ludzką godność, 
a także pozbawione są szacunku wobec człowieka i jego życia we wspólnocie45.

Granicą tolerancji jest przede wszystkim człowiek, który posiada własną 
i niezbywalną godność. Brak tolerancji wobec poglądów nie oznacza braku 
tolerancji wobec osoby46. Przyjmowanie postawy tolerancji wobec innego czło-
wieka jest równoznaczne z dostrzeżeniem i uznaniem jego osobowej godno-
ści. Ludzie w mniejszym lub większym stopniu różnią się od siebie, ale mają 
jedną wspólną cechę, która jest niezmienna, jest nią człowieczeństwo. Współ-
cześnie jest ono uznawane za kryterium odniesienia dla jedności, integracji, 
zgody, współdziałania. Człowiek nie jest samowystarczalny, dlatego też potrze-
buje wsparcia i pomocy ze strony innych ludzi, również sposób postrzegania 
i wartościowania otaczającej rzeczywistości w znacznym stopniu uwarunko-
wany jest poprzez otoczenie, w którym żyje. Nie ma ludzi nieomylnych, każdy 
popełnia błędy, dokonuje nieodpowiednich wyborów, dlatego też potrzebuje 
wyrozumiałości i tolerancji ze strony innych osób. Wyrozumiałość nie może 
być pojmowana jako stała zasada, dlatego że zmienia się w zależności od czło-
wieka, do którego się odnosi (dziecko, osoba dorosła, człowiek wykształcony 
itp.). Tolerancja wobec człowieka ma granice, wyznaczone przez rozwój osob-
niczy i nabywanie cech, właściwości.  Rozwój człowieka i jego możliwości ściśle 
łączą się z procesem samowychowania i samopoznania. W sytuacji, gdy poja-
wiają się pewne zaniedbania w tych procesach i są one oceniane negatywnie, 
nie dopuszcza się ich tolerowania, dlatego że granicą tolerancji dla jednostki 
jest jej zaangażowanie i troska o własny rozwój, czyli proces samopoznania 
i samowychowania47.

Wyznaczenie  granic tolerancji w odniesieniu do funkcjonowania mecha-
nizmu społecznego jest bardzo trudne. Istnieją pewne granice, które nie są 
44 Ibid.
45 K. Ostrowska, (1998), op. cit., s. 40.
46 Ibid.,  s. 41.
47 Ibid., s.41-42.
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sztywne i jednoznacznie określone. Uwarunkowane są one poprzez obowiązu-
jący w państwie ustrój polityczny. Podstawową zasadą tolerancji jest zasada, że 
granicą wolności jednostki jest wolność drugiego człowieka. Zasada ta zobowią-
zuje do akceptacji wszelkich możliwych poglądów, zachowań, które nie godzą 
w interes jednostki lub zbiorowości. W sytuacjach wyjątkowych, gdy poglądy lub 
zachowania stanowią zagrożenie dla podstaw ładu społecznego, poprzez łama-
nie obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych zasad moralnych, należy 
zrezygnować z tolerancji. Tolerancja nie odnosi się więc do postaw, zachowań, 
działań destrukcyjnych w stosunku do ludzi i środowiska. Człowiek toleran-
cyjny musi dążyć do zrozumienia innych, poznania motywów ich postępowa-
nia i przyczyny ich zachowań. Tolerancja jest zatem świadomą postawą wyma-
gającą rozwagi. W wyznaczaniu granic należy również uwzględnić kulturę, 
obyczaje, rytuały, które mogą zostać upowszechnione. Ostateczną barierą spo-
łeczną dla odmiennych zachowań ludzkich powinno być powszechnie obowią-
zujące prawo, na podstawie którego możliwe jest uznanie pewnych zachowań 
za negatywne i nie do zaakceptowania. Normy prawne powinny zakazywać 
postaw, zachowań negatywnych społecznie48.

Problem granic tolerancji może być również analizowany w odniesieniu 
do poszczególnych dziedzin życia, np. edukacji lub w poszczególnych aspek-
tach: prawnym, historycznym, obyczajowym.

Rozważając problem granic tolerancji w edukacji należy zwrócić uwagę 
przede wszystkim na jej wymiar praktyczny, który ma na celu uzyskanie odpo-
wiedzi na kilka podstawowych pytań: Czy istnieją granice tolerancji?, Którędy 
biegną? Czy są niezbędne i dlaczego?49.

Znaczący wpływ na wyznaczenie granic tolerancji mają programy kształ-
cenia. Treści zawarte w tych programach dostarczają dzieciom, młodzieży wie-
dzy o pluralistycznym świecie, społeczeństwie oraz o miejscu i roli człowieka 
w nim, a także o potrzebie i znaczeniu wartości tolerancji w życiu każdego czło-
wieka. Zawarta w poszczególnych programach wiedza na temat prawa do wol-
ności, równości wszystkich ludzi w zakresie ich godności i praw bez uwzględ-
niania różnic rasowych, koloru skóry, płci, językowych, religijnych i wyznanio-
wych, politycznych, narodowościowych itp. w znacznym stopniu przyczynia 
się do rozwoju tolerancji,  poszerza wiedzę na temat jej uwarunkowań oraz 
48 A. Breczko, Prawo a moralność w teorii i praktyce wczoraj i dziś, Wydawnictwo Temida 2: przy 

współpracy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,  Białystok 2004, s. 121-122.
49 Ibid., s. 122.
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rozumienia jej potrzeby. Istnieje jednak sytuacja odmienna, gdy programy 
edukacyjne są przepełnione treściami propagującymi postawy nietolerancji50.

Decydującą rolę w wyznaczaniu granic tolerancji w edukacji odgrywa spo-
sób organizacji procesu dydaktycznego. Należy zwrócić uwagę na odpowiedni 
dobór miejsca, czasu, materiałów, liczby uczestników, jak również na zastosowa-
nie właściwych form i metod pracy. Zasadniczą kwestią jest umożliwienie wzię-
cia czynnego udziału w zajęciach, polegającego na prezentacji efektów własnej 
pracy, wyrażania własnych poglądów, opinii, ocen, własnych pomysłów, projek-
tów i sposobów rozwiązywania napotykanych problemów. Stwarzanie takich 
sytuacji stanowi podstawę do prowadzenia dyskusji, dialogu, wymiany poglą-
dów, jak również wyjaśniania istoty tolerancji i jej urzeczywistniania w działa-
niu własnym. Znacząca rolę w tym procesie odgrywa również nauczyciel i jego 
osobowość, sposób bycia, stosunek do uczniów, system wartości preferowa-
nych i urzeczywistnianych, wiedza, doświadczenie. Istotnym elementem pro-
cesu edukacji jest również wdrażanie uczniów i wyjaśnianie im sensu zjawisk 
i sytuacji mających miejsce w życiu społecznym, które jest możliwe tylko dzięki 
upowszechnianiu tolerancji51.

Według Z. Chlewińskiego przyzwolenie na zachowania aspołeczne jest 
wyrazem konformizmu i pseudotolerancji. Tolerancja nie obejmuje także wszel-
kich zachowań, które krzywdzą innych (agresja, bandytyzm, przemoc, anar-
chia, terroryzm itp.), działań mających na celu niszczenie wartości moralnych, 
izolowania ich z życia indywidualnego i społecznego, degradacji człowieczeń-
stwa i wartości życia. Należy również dążyć do eliminacji zjawiska etykietowa-
nia (w szczególności w szkole), które poniża, upokarza, krzywdzi człowieka. 
Nie można również akceptować szerzącego się w mediach okrucieństwa i ero-
tyzmu, agresji, zabijania, gdyż prowadzi to do zubożenia osobowego, uwłacza 
ludzkiej godności. Istotnym problemem, którego nie należy tolerować jest brak  
kompetencji u innych, będący wynikiem lenistwa i bezmyślności. Niedopusz-
czalne jest również przyzwalanie na łamanie zasad i norm społecznych, a także 
akceptowanie postawy wygodnictwa i ograniczania praw człowieka do sprze-
ciwiania się  w imię tolerancji52.

Na podstawie podanych przykładów można wyznaczyć podstawowe 

50 W. Magoń, (2000), op. cit., s. 74.
51 Ibid. 
52 K. Chałas, (2006), op. cit., s. 217-219.
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granice tolerancji. Granicą jest brak szacunku wobec własnej godności i god-
ności drugiego człowieka, łamanie obowiązujących praw, niszczenie wartości 
ogólnoludzkich, mających na celu obronę godności ludzkiej i jej afirmację. 
W etyce personalistycznej przyjmuje się, że granica tolerancji wyznaczona jest 
poprzez czyny, które są niezgodne z dobrem osoby lub dobrem wspólnym53. 

Tolerancja jednak nie może pełnić funkcji naczelnej zasady w życiu, dlatego 
że posiada pewne granice, które są granicami płynnymi, a nawet mogą być 
uznane za dowolne. Z tego powodu może stać się ona narzędziem manipula-
cji, a nawet dyskryminacji wobec postaw, zasad uznawanych za niepoprawne 
mimo iż opierają się na prawie naturalnym i kulturze chrześcijańskiej, dlatego 
tolerancja nie jest obiektywną podstawą ludzkiej moralności54.

6. Zjawisko tolerancji młodzieży gimnazjalnej w świetle wyników 
własnych badań empirycznych

Zasadniczym celem prowadzonych badań było określenie poziomu zjawi-
ska tolerancji młodzieży gimnazjalnej oraz zarysowanie projektu wspomaga-
jącego rozwój ich postawy tolerancyjnej. Problematyka badawcza skupiała się 
wokół problemu głównego, który zawierał się w pytaniu: Jak przedstawia się zja-
wisko tolerancji młodzieży gimnazjalnej? W kontekście problemu głównego sfor-
mułowano następujące problemy szczegółowe: Jak rozumiana jest tolerancja przez 
młodzież gimnazjalną? Jakie są kulturowe uwarunkowania tolerancji młodzieży gim-
nazjalnej? Jak przejawia się tolerancja w zachowaniu młodzieży gimnazjalnej? Jakie 
są granice tolerancji według młodzieży gimnazjalnej? W jaki sposób należy wspoma-
gać młodzież gimnazjalną w urzeczywistnianiu wartości tolerancji?

Do przeprowadzenia badań wykorzystana została metoda sondażu diag-
nostycznego, natomiast narzędziem był kwestionariusz ankiety, za pomocą któ-
rego przebadano 80 osób z klas I, II, III gimnazjum na terenie gminy Poro-
nin. Omawiane wyniki badań zostały zebrane w 2010 roku.

53 Ibid., s. 219.
54 Ibid., s. 485.
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7.1 Pojęcie tolerancji w rozumieniu badanej młodzieży 
gimnazjalnej

Zjawisko tolerancji jest zjawiskiem wieloaspektowym, dlatego też w tej czę-
ści zaprezentowane zostanie problemowe ujęcie następujących zagadnień: poję-
cie tolerancji w rozumieniu badanej młodzieży, przejawy tolerancji, potrzeba 
społeczna tolerancji, granice tolerancji, a także czynniki kształtujące postawę 
tolerancji. Analiza tych problemów pozwoli zdiagnozować poziom wiedzy oraz 
sposób pojmowania tolerancji przez młodzież. Pomoże w doborze odpowied-
nich metod i środków wychowawczych, umożliwiających modyfikację zacho-
wań oraz rozwój postawy tolerancji, a także wdrażanie młodzieży do przyjmo-
wania tej postawy w życiu indywidualnym i społecznym.

Dokonując analizy zjawiska tolerancji wśród badanej młodzieży gim-
nazjalnej należy przede wszystkim zwrócić uwagę na wiedzę teoretyczną na 
temat tego pojęcia. Sposób postrzegania pojęcia tolerancji warunkuje postawę, 
jaką uczniowie przyjmują wobec szeroko pojmowanej odmienności. Uzyskane 
wyniki zaprezentowane zostały w tab. 1.

Tab. 1  Sposób rozumienia pojęcia tolerancji przez uczniów  gimnazjum
Lp.

Sposób rozumienia pojęcia tolerancji
Uczniowie gimnazjum
Liczba % N= 80

1.
Pozytywne nastawienie, próba zrozumienia innych, ich postaw, 
poglądów, zachowań, systemu wartości, sposobu życia.

29 36,3

2.
Obojętność wobec osób cechujących się pewną odmiennością, 
wobec ich poglądów, zachowań, przekonań, z którymi się nie 
zgadzasz.

10 12,5

3.
Akceptacja i obrona odmienności innych ludzi, połączona z chęcią 
poznania ich poglądów, zachowań, sposobu życia, itp.

40 50,0

4. Inne 1 1,2

N- oznacza liczbę ankietowanej młodzieży.
Z przeprowadzonych  badań wynika, że 50,0% młodzieży gimnazjalnej 

z klas I, II i III pojęcie tolerancji rozumie jako akceptację i obronę odmienno-
ści innych ludzi, połączoną z chęcią poznania ich poglądów, zachowań, sposobu 
życia, itp. Dla 36,3% ankietowanych pojęcie to oznacza pozytywne nastawienie, 
próbę zrozumienia innych, ich postaw, poglądów, zachowań, systemu wartości 
oraz sposobu życia. Dla znacznie mniejszej grupy, liczącej 12,5% respondentów 
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tolerancja to obojętność wobec osób cechujących się pewną odmiennością, wobec 
ich poglądów, zachowań, przekonań. Natomiast 1,2% spośród badanych gimna-
zjalistów w swojej wypowiedzi zaznaczyło, że według nich tolerancja wiąże się 
z poszanowaniem osób starszych, posłuszeństwem wobec nich, a także z obda-
rzaniem należytym szacunkiem każdego człowieka.  

Dokonując analizy rozumienia pojęcia tolerancji przez młodzież gimna-
zjalną należy również zwrócić uwagę na problem postrzegania przez ankieto-
wanych osoby, którą określa się mianem tolerancyjnej oraz na fakt czy ankie-
towani sami siebie oceniają jako osoby tolerancyjne. Wyniki badań dotyczące 
cech charakteru osoby tolerancyjnej zawarte w tab. 2.

Tab. 2 Cechy charakteru osoby tolerancyjnej według uczniów gimnazjum
Lp. Cechy charakteru osoby tolerancyjnej Uczniowie gimnazjum

Liczba % N= 80
1. Otwartość 65 81,2
2. Wrażliwość 29 36,2
3. Umiejętność przewidywania własnych zachowań 27 33,7
4. Poczucie humoru 7 8,7
5. Twórczość 6 7,5
6. Szczerość 38 47,5
7. Izolacja od innych 5 6,2
8. Krytycyzm 4 5,0
9. Wrogość 2 2,5
10. Poczucie wyższości 2 2,5
11. Egoizm 5 6,2

N- oznacza liczbę ankietowanej młodzieży.
Uwaga. Ankietowani uczniowie mogli wskazać 3 odpowiedzi. Ilość wska-

zań  jednego objawu odnosi się w procentach do liczby wszystkich uczniów 
w klasie. 

Młodzież gimnazjalna z klas I, II, III uczestnicząca w badaniach w 81,2% 
uważa, że osobę tolerancyjną powinna cechować otwartość. Dla 47,5% cechą tą 
powinna być szczerość, a 36,2% uznaje wrażliwość jako atrybut osoby uznawa-
nej za tolerancyjną. Zdaniem 33,7% młodzieży jest to umiejętność przewidy-
wania własnych zachowań, a dla 8,7% ankietowanych jest to poczucie humoru. 
Spośród wszystkich ankietowanych 7,5% wybrało twórczość, a 6,2% izolację 
i egoizm. Według 5,0% młodych osób osoby tolerancyjne są krytyczne, a 2,5% 
uważa, że cechuje wrogość i poczucie wyższości. 

W charakterystyce osoby tolerancyjnej cechami są: otwartość, szczerość 
oraz wrażliwość. Wybrane przez ankietowanych odpowiedzi są zgodne z tymi, 
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jakie przypisywał osobie tolerancyjnej psycholog G.W. Allport. Cechy te wyni-
kają również z pedagogicznego ujęcia tolerancji. Gimnazjaliści z klasy I oprócz 
wymienionych wyżej wariantów wybierali także poczucie humoru i izolację od 
innych. Drugoklasiści i trzecioklasiści preferują otwartość, szczerość i wrażli-
wość, a także umiejętność przewidywania własnych zachowań. Wszystkie cechy 
wybierane przez ankietowanych, oprócz izolacji uwzględnił w stworzonym przez 
siebie portrecie osoby tolerancyjnej G.W. Allport.

7. 2 Przejawy tolerancji według badanej młodzieży gimnazjalnej

Analizując pojęcie tolerancji w ujęciu młodzieży gimnazjalnej należy rów-
nież zwrócić uwagę na zachowania, w których przejawia się tolerancja. Uzy-
skane dane, dotyczące tego zagadnienia zostały zawarte w tabeli nr 3.

Tab. 3 Przejawy tolerancji według uczniów gimnazjum
Lp. Przejawy tolerancji

Uczniowie gimnazjum
Liczba % N= 80

1. Otwartość na drugiego człowieka 25 31,2

2. Uznawanie odmienności innych ludzi, ich zachowań, 
poglądów, przekonań, sposobu życia itp. 28 35.1

3. Obojętność i brak zainteresowania osobami cechującymi się 
odmiennością 6 7,5

4. Chęć nawiązania bliższego kontaktu z osobą różniącą się 
w pewien sposób 10 12,5

5. Poszukiwanie wspólnych cech 4 5,0

6. Negatywne nastawienie do innych z powodu dostrzegalnych 
przez Ciebie różnic 3 3,7

7. Izolowanie się od  osób różniących się 4 5,0
8. Inne 0 0

N- oznacza liczbę ankietowanej młodzieży.
Wśród 35,1% spośród 80 badanych tolerancja przejawia się w uznawaniu 

odmienności innych ludzi, ich zachowań, poglądów, przekonań, sposobu życia 
itp. Na drugim miejscu jest otwartość na drugiego człowieka, którą wybrało 
31,2%  młodzieży gimnazjalnej. Dla 12,5%  respondentów przejawem toleran-
cji jest chęć nawiązania bliższego kontaktu z osobą różniącą się w pewien spo-
sób, a 7,5% uważa, że przejawem jest obojętność i brak zainteresowania oso-
bami różniącymi się od pozostałych. Według 5,0% uczestników badań toleran-
cja przejawia się w poszukiwaniu wspólnych cech i tyle samo osób uważa, że 
w izolowaniu się od osób uznawanych za odmienne. 
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Mówiąc o przejawach tolerancji należy także zwrócić uwagę na podmioty 
tolerancji. Uzyskanie opinie ankietowanych dotyczące tego aspektu zawiera 
tab. 4.

Tab. 4 Osoby, wobec których należy być tolerancyjnym według uczniów 
gimnazjum

Lp. Osoby wobec których należy być tolerancyjnym
Uczniowie gimnazjum

Liczba % N= 80
1. Niepełnosprawnych 50 62,5
2. Starszych 48 60,0
3. Biednych 19 23,7
4. O odmiennych poglądach 20 25,0
5. O odmiennym sposobie życia 11 13,7

6. Tych, których zachowania różnią się od zachowań 
pozostałych 13 16,2

7. O odmiennych przekonaniach 9 11,2
8. Żebrzących na ulicy 8 10,0
9. Innej rasy 30 37,5
10. Z innym kolorem skóry 5 6,2
11. Innej narodowości 1 1,2
12. Wyznających inną wiarę 5 6,2
13. Chorych psychicznie 9 11,2
14. Inne 3 3,7

N- oznacza liczbę ankietowanej młodzieży.
Uwaga. Ankietowani uczniowie mogli wskazać 3 odpowiedzi. Ilość wska-

zań  jednego objawu odnosi się w procentach do liczby wszystkich uczniów 
w klasie. 

Z uzyskanych danych wynika, że zdaniem uczniów gimnazjum tolerancyj-
nym należy być przede wszystkim wobec osób niepełnosprawnych- odpowiedź 
ta została wybrana przez 62,5% badanych gimnazjalistów. Na drugim miejscu 
znajdują się osoby starsze, 60,0% osób dokonało takiego wyboru. Około 37,5%  
osób z grupy respondentów uważa, że istnieje potrzeba bycia tolerancyjnym 
wobec osób innej rasy, a 25,0% gimnazjalistów uznaje, że dotyczy to także osób 
o odmiennych poglądach. Dla 23,7% młodzieży z klas I-III, postawę akcepta-
cji należy przyjmować w stosunku do ludzi biednych. Według 16,2% badanych 
tolerować trzeba osoby których zachowania różnią się od zachowań pozosta-
łych, a 13,7% gimnazjalistów uważa, że taką postawę należy przyjmować rów-
nież wobec ludzi o odmiennym sposobie życia. Dla 11,2% młodzieży z gimna-
zjum tolerancja odnosi się także do ludzi o odmiennych przekonaniach i osób 
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chorych psychicznie, a 10,0% badanych akceptuje osoby żebrzące na ulicy, 
a 6,2% badanych - osoby z innym kolorem skóry oraz wyznające inna wiarę. 
Wśród osób ankietowanych są jednostki, które uważają, że należy być toleran-
cyjnym wobec wszystkich ludzi. Tylko 1,2% gimnazjalistów uważa, że należy 
przyjąć postawę akceptacji osób innej narodowości. 

7.3 Potrzeba społeczna tolerancji według badanej młodzieży 
gimnazjalnej

Mówiąc o tolerancji oraz wyjaśniając jej znaczenie i rolę jaką pełni nie 
można pominąć kwestii użyteczności i zasadności stosowania tej postawy w życiu 
społecznym. Uzyskane wyniki prezentuje tab. 5.

Tab. 5 Potrzeba tolerancji według uczniów gimnazjum
Lp. Potrzeba tolerancji Uczniowie gimnazjum

Liczba % N= 80
1. Prawo każdego człowieka do godnego życia 56 70,0
2. Różnice w zwyczajach i obyczajach różnych grup etnicznych 7 8,7
3. Mieszanie się różnych kultur 15 18,7

4. Z powodu licznych konfliktów i wojen, w których ginie wiele 
niewinnych ludzi 31 38,7

5. Emigracja – przemieszczanie się ludzi różnych ras 
i narodowości z jednego kraju do innego 9 11,2

6. Z powodu zmian zachodzących w gospodarce, polityce itp. 7 8,7
7. Zgoda między ludźmi i pokój społeczny 48 60,0

N- oznacza liczbę ankietowanej młodzieży.
Uwaga. Ankietowani uczniowie mogli wskazać 3 odpowiedzi. Ilość wska-

zań  jednego objawu odnosi się w procentach do liczby wszystkich uczniów 
w klasie. 

Potrzeba właściwie rozumianej tolerancji wynika przede wszystkim 
z prawa człowieka do godnego życia za czym opowiedziało się 70,0% ankieto-
wanej młodzieży. Zdaniem  60% uczestników badań tolerancja umożliwia życie 
w zgodzie oraz gwarantuje pokój, a 38,7%  spośród nich dostrzega potrzebę 
tolerancji ze względu na liczne konflikty zbrojne i wojny, w których giną nie-
winni ludzie. Dla 18,7% gimnazjalistów tolerancja jest konieczna ze względu 
na mieszanie się kultur, a 11,2% uważa, że jest ona konieczna ze względu na 
coraz bardziej powszechne zjawisko emigracji. Według 8,7% osób potrzeba ta 
wynika ze zmian zachodzących w gospodarce, polityce itp. i taki sam odsetek 
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badanych widzi potrzebę tolerancji ze względu na różnice w zwyczajach i oby-
czajach różnych grup etnicznych. 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że uczniowie klasy I, II i III 
gimnazjum dostrzegają potrzebę stosowania zasady tolerancji w życiu społecz-
nym. Uważają oni, że potrzeba ta wynika przede wszystkim z faktu, że każda 
osoba bez względu na zachowanie, poglądy, wierzenia, zwyczaje, sposób bycia 
ma prawo do godnego życia. Zdaniem młodzieży tolerancja jest również zasadą, 
której urzeczywistnianie umożliwia utrzymanie pokoju społecznego, a także 
jest gwarantem zgody między ludźmi. Gimnazjaliści uważają, że tolerancja jest 
potrzebna, aby wygasły spory i zakończyły się wojny, w których ginie wielu nie-
winnych ludzi.

7.4 Granice tolerancji według młodzieży gimnazjalnej

Dążąc do holistycznego ujęcia tolerancji należy poruszyć także problem 
granic tolerancji, których wyznaczenie jest niezbędne, aby pojęcie to było rozu-
miane we właściwy sposób. Opinie badanej młodzieży odnoszące się do wyzna-
czania granic tolerancji są podzielone, na co wskazują dane zawarte w tab. 6.

Tab. 6 Potrzeba tolerancji według uczniów gimnazjum

Lp. Czy tolerancja powinna mieć jakieś granice
Uczniowie gimnazjum

Liczba % N= 80

1. Tak 62 77,5

2. Nie 18 22,5

N- oznacza liczbę ankietowanej młodzieży.

Wśród wszystkich badanych osób z klas I, II, III gimnazjum 77,5% respon-
dentów uważa, że wyznaczenie granic dla tolerancji jest konieczne, a dla pozo-
stałych 22,5% nie jest to wymagane.

Tab. 7 Kategorie granic tolerancji według uczniów gimnazjum
Lp. Kategorie granic tolerancji

Uczniowie gimnazjum

Liczba % N= 
80

1. Naruszenie godności człowieka 50 62,5
2. Brak szacunku dla drugiej osoby 40 50,0
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3. Ograniczenie prawa człowieka do własnego rozwoju 
fizycznego, psychicznego, społecznego 18 22,5

4.
Brak możliwości zaspokojenia przez człowieka 
podstawowych potrzeb biologicznych, emocjonalnych, 
społecznych, kulturalnych, religijnych

11 13,7

5.
Nieprzestrzeganie powszechnie uznawanych zasady 
moralnych, regulujących warunki i sposób życia wszystkich 
ludzi

25 31,2

6. Ograniczanie prawa do decydowania o sobie 18 22,5

7. Źle pojmowana wolność, która ogranicza wolność drugiej 
osoby 20 25,0

N- oznacza liczbę ankietowanej młodzieży.
Uwaga. Ankietowani uczniowie mogli wskazać 3 odpowiedzi. Ilość wska-

zań  jednego objawu odnosi się w procentach do liczby wszystkich uczniów 
w klasie. 

Z danych uzyskanych podczas badań wynika, że aż 62,5% badanej mło-
dzieży za granicę dla tolerancji przyjmuje naruszenie godności człowieka. Dla 
50,0% respondentów granicą jest brak szacunku dla drugiej osoby, a dla 31,2% 
jest nią nieprzestrzeganie powszechnie uznawanych zasady moralnych, regu-
lujących warunki i sposób życia wszystkich ludzi. Według 25,0% ankietowa-
nych uczniów tolerancja jest ograniczona poprzez źle pojmowana wolność, 
która uniemożliwia korzystanie z wolności drugiemu człowiekowi, natomiast 
po 22,5% odpowiedzi padło na ograniczanie prawa do decydowania o sobie 
oraz hamowanie rozwoju fizycznego, psychicznego, społecznego. Natomiast 
13,7% osób odpowiedziało, że granicą jest brak możliwości zaspokojenia przez 
człowieka podstawowych potrzeb biologicznych, emocjonalnych, społecznych, 
kulturalnych, religijnych. 

Znaczna część badanych uczniów gimnazjum uważa, że tolerancja powinna 
mieć granice, jednak jest też część osób, których zdaniem zasada ta nie powinna 
być w żaden sposób ograniczana. Dla uczniów klas I-III  granicą tolerancji jest 
przede wszystkim naruszenie godności człowieka, jak również brak szacunku 
dla osoby. Według K. Ostrowskiej podstawową zasadą regulującą relacje mię-
dzyludzkie jest miłość, nie można więc akceptować poglądów, które ją niszczą 
lub uwłaczają ludzkiej godności. Autorka zwraca również uwagę na fakt, że brak 
tolerancji poglądów, zachowań, sposobu życia nie jest równoznaczny z brakiem 
tolerancji wobec osoby.  Gimnazjaliści uważają, że ograniczeniem dla tolerancji 
jest także nieprzestrzeganie powszechnie uznawanych zasad moralnych, regu-
lujących warunki i sposób życia wszystkich ludzi. Ustalenie jednoznacznych 
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granic tolerancji w społeczeństwie jest bardzo trudne. Wyznaczenie tych gra-
nic możliwe jest dzięki powszechnie przyjętym zasadom moralnym, mającym 
na celu dobro wspólne.   

7.5 Czynniki warunkujące kształtowanie postawy tolerancji

Analizując zjawisko tolerancji nie można pominąć kwestii czynników, 
kształtujących postawę rozumnej akceptacji. Stanowią one istotny element, gdyż 
warunkują sposób rozumienia idei tolerancji. Uzyskane dane prezentuje  tab. 8.

Tab. 8 Czynniki kształtujące postawę tolerancji według uczniów 
gimnazjum

Lp. Czynniki wpływające na kształtowanie postawy tolerancji
Uczniowie gimnazjum

Liczba % N= 80
1. Sposób wychowania w rodzinie 64 80,0

2. Wiedza, poglądy oraz postawy kształtowane przez 
szkołę 35 43,7

3. Nauczanie Kościoła – Dziesięć Przykazań Bożych, 
Ewangelia 25 31,2

4. Uznawane przez wszystkich zasady określające sposób 
życia wszystkich ludzi w państwie 15 18,7

5. Sposób bycia obowiązujący w grupie rówieśniczej 17 21,2
6. Status majątkowy i pozycja społeczna 9 11,2
7. Przekonania polityczne 9 11,2
8. Kultura regionu 10 12,5
9. Inne 1 1,2

N- oznacza liczbę ankietowanej młodzieży.
Uwaga. Ankietowani uczniowie mogli wskazać 3 odpowiedzi. Ilość wska-

zań  jednego objawu odnosi się w procentach do liczby wszystkich uczniów 
w klasie. 

Dla 80,0% młodzieży gimnazjalnej czynnikiem kształtującym postawę 
tolerancji jest sposób wychowania w domu rodzinnym. według 43,7% ankieto-
wanych szkoła przyczynia się do rozwoju tolerancji, natomiast dla 31,2% mło-
dzieży formacja ta dokonuje się poprzez nauczanie Kościoła. Czwartym z kolei 
czynnikiem, który wybrało 21,2% jest grupa rówieśnicza, która narzuca pewien 
sposób bycia. Spośród wszystkich badanych gimnazjalistów 18,7% sądzi iż uwa-
runkowaniem rozwoju postawy tolerancji są uznawane przez wszystkich zasady 
określające sposób życia wszystkich ludzi w państwie, a dla 12,5% respondentów 
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kultura regionu warunkuje kształtowanie tej postawy. Natomiast 11,2% uważa, 
że elementami tymi są kultura regionu, przekonania polityczne oraz status 
majątkowy i pozycja społeczna. Tylko 1,2% uważa, że tolerancja uwarunko-
wana jest własnymi poglądami i uprzedzeniami. 

Według badanej młodzieży gimnazjalnej najważniejszym czynnikiem 
mającym wpływ na kształtowanie postawy tolerancji jest sposób wychowania 
w rodzinie, czyli wzorce, ideały, poglądy, przekonania wpajane przez pierw-
szych wychowawców jakimi są rodzice. Istotny wpływ na rozwój idei tolerancji 
wśród młodych ludzi ma środowisko szkolne oraz przekazywana przez nią wie-
dza, poglądy i kształtowane postawy. Znaczącą rolę w kształtowaniu postawy 
tolerancji odgrywa nauczanie Kościoła. 

Zarówno dla młodzieży z klasy I, II i III rodzina jest środowiskiem, 
którego wpływ odgrywa największą rolę w kształtowaniu postawy tolerancji. 
Wynika to z faktu, że rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem 
wychowawczym. Dla znacznej części ankietowanych szkoła zaszczepia w mło-
dych ludziach ideę tolerancji. Również Kościół i jego nauczanie odgrywa tu 
niebagatelna rolę. 

Wnioskując na podstawie zebranych danych można stwierdzić, że  dla 
młodzieży gimnazjalnej czynnikami mającymi istotny wpływ na kształtowanie 
postawy tolerancji są: rodzina, szkoła i Kościół, będące podstawowymi środo-
wiskami wychowawczymi. Tylko dzięki prawidłowo realizowanemu procesowi 
wychowawczemu możliwe jest ukształtowanie postawy akceptacji, otwartości 
na innych, a także szacunku dla indywidualności człowieka. Należy również 
pamiętać, że kształtowanie postawy tolerancji nie jest możliwe, jeśli wartość 
ta nie jest fundamentem życia wychowawców. Wychowawca, ma za zadanie 
uświadomić uczniom fakt iż tolerancja zawsze odnosi się do osoby, natomiast 
nie wszystkie zachowania i poglądy muszą być akceptowane. Znaczący wpływ 
na kształtowanie u młodych ludzi postawy tolerancji mają treści zawarte pro-
gramie kształcenia. Informacje w nim zawarte mają dostarczyć uczniom wie-
dzy na temat uwarunkowań, potrzeby znaczenia idei tolerancji w życiu indywi-
dualnym i społecznym. Podsumowując można stwierdzić, że zarówno rodzina, 
szkoła jak i Kościół mają wspierać młodzież w urzeczywistnianiu wartości tole-
rancji w życiu.
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8. Podsumowanie  

Celem niniejszej pracy było określenie poziomu zjawiska tolerancji mło-
dzieży gimnazjalnej oraz zarysowanie projektu wspomagającego rozwój ich 
postawy tolerancyjnej. Podsumowując można stwierdzić, że cel ten został osiąg-
nięty. Na podstawie zebranego materiału empirycznego można dokonać oceny 
poziomu zjawiska tolerancji wśród badanej grupy jako wysoki.  

Dokonana charakterystyka teoretyczna zjawiska tolerancji oraz analiza 
wyników przeprowadzonych badań ma na celu udzielenie odpowiedzi na posta-
wiony problem badawczy, który zawiera się w pytaniu: Jak przedstawia się zjawi-
sko tolerancji młodzieży gimnazjalnej? oraz na sformułowane problemy szcze-
gółowe pracy dotyczące  rozumienia tolerancji przez młodzież gimnazjalną, 
poznania jej kulturowych uwarunkowań, przejawów możliwych do zaobser-
wowania w zachowaniu młodzieży, a także granic. Problematyka szczegółowa 
zwraca również uwagę na konieczność wspomagania młodzieży w urzeczywist-
nianiu wartości tolerancji. 

 Można zauważyć, że przeprowadzone badania w znacznym stopniu 
potwierdziły przyjęte założenia. Bardzo ważne jest, aby w realizacji wartości 
tolerancji młodzież gimnazjalna wspierana była odpowiednimi programami 
wychowawczymi szkoły i wychowaniem religijnym Kościoła, a także poprzez 
środowisko rodzinne. Środowiska te powinny przede wszystkim zwrócić uwagę 
na ukazywanie młodym ludziom tolerancji w pełnym jej wymiarze, ujmu-
jąc możliwie wszystkie aspekty życia społecznego, do których wartość ta się 
odnosi. Zadaniem wychowawców jest dawać dobry przykład, stwarzać sytuacje 
i warunki, które będą stanowić inspirację do nieustannego doskonalenia włas-
nej postawy. Wychowując w duchu rozumnej akceptacji i do urzeczywistniania 
tej wartości należy przede wszystkim zatroszczyć się o zrozumienie istoty tole-
rancji, umiejętności dostrzegania jej przejawów, a także realizowania w życiu 
indywidualnym i społecznym. Nie można również obojętnie przejść obok prob-
lemu wyznaczenia granicy, którą jest naruszenie godności osoby, a także uświa-
domić młodym ludziom, że wartość ta odnosi się do osoby, a nie zachowań, 
poglądów, przekonań, wierzeń.

Realizacja powyższych założeń powinna dokonywać się przede wszystkim 
w trakcie procesu dydaktycznego jak również wychowawczego. Każda szkoła 
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jest zobowiązana przez prawo oświatowe do przekazywania i urzeczywistnia-
nia wartości tolerancji wśród młodych ludzi, dlatego też powinna w szczególny 
sposób zwrócić uwagę na program wychowawczy, który wdroży uczniów do 
bycia tolerancyjnym wobec drugiego człowieka. Zadanie to jest możliwe do 
wykonania poprzez zaangażowanie młodzieży w aktywne uczestnictwo w życiu 
szkoły, w ważnych wydarzeniach, ponieważ są to sytuacje w których istnieje silna 
potrzeba współpracy. Istotnym czynnikiem są również przygotowane i odpo-
wiednio dobrane programy wychowawcze klas szkolnych promujących otwar-
tość, wyrozumiałość, umiejętność nawiązywania kontaktów, przyjaźń. Ważna 
jest również postawa nauczyciela- wychowawcy, który stanowi wzór do naślado-
wania. Jego zadaniem jest również nawiązanie współpracy z pozostałymi śro-
dowiskami wychowawczymi, aby promowały tolerancję.

Oprócz programu wychowawczego istotną rolę odgrywa proces dydak-
tyczny, w szczególności treści przekazywane podczas zajęć lekcyjnych. Podstawa 
programowa zobowiązuje nauczycieli do urzeczywistniania wartości tolerancji 
w procesie lekcyjnym na poszczególnych przedmiotach. Nauczyciele przedmio-
towi powinni więc zwrócić szczególną uwagę na dobór metod, form i środków 
w taki sposób, aby motywowały dzieci do aktywnej współpracy, umożliwiały 
im lepsze poznanie siebie. Zachęca się więc do stosowania metod aktywizują-
cych, a także grupowych form pracy, które zacieśniają więzi międzyludzkie, 
pozwalają na wymianę doświadczeń i dzielenie się własnymi spostrzeżeniami 
oraz kształtują umiejętność sprawiedliwej oceny i krytyki.

9. Summary

Tolerance phenomen among lower secondary school students

This article aims to introduce the issues of tolerance and its proper 
understanding. In a special way draws attention to the need to shape the atti-
tude of tolerance among young people. The first part of the analysis contain 
the concept of tolerance in different perspectives. The next section discusses 
the socio-cultural need for tolerance, has also highlighted the need to clarify 
the borderlines of tolerance as well as to determine their course. Attention was 
also drawn to a place of tolerance in the educational program. In the last part 
included the results of their research and their discussion.
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Rozdział XI
Postawy dzieci i młodzieży szkolnej 

wobec Ojczyzny

1. Streszczenie

Nadrzędną, obywatelską postawą wobec Ojczyzny jest patriotyzm definio-
wany jako miłość do Ojczyzny. Sytuuje się on w warstwie duchowej człowieka. 
Jego urzeczywistnianie stanowi czynnik rozwoju młodego pokolenia. Miłość 
do Ojczyzny zobowiązuje do rozwoju poszczególnych warstw: biosu (dbanie 
o zdrowie), etosu (budowanie właściwych relacji w grupie), agosu (budzenie 
zainteresowań związanych z kulturą) oraz losu (kształtowanie światopoglądu).

Aby urzeczywistnianie tych wartości miało głębszy wyraz szkoła powinna 
współpracować z rodziną. Jej pomoc jest niezbędna w przekazywaniu mło-
demu pokoleniu godnych zachowań i odpowiedniej postawy wobec własnego 
kraju. Rodzina bowiem jest miejscem, w którym kształtowane są podstawowe 
funkcje środowiskowe.

Słowa kluczowe: Ojczyzna, postawy, młodzież, szkoła, rodzina, badania 
na temat Ojczyzny

2. Wstęp

Celem poznawczym własnych badań, prezentowanych w opracowaniu, 
jest rozpoznanie postaw dzieci i młodzieży szkolnej wobec Ojczyzny, zaś celem 
praktycznym jest nakreślenie wskazań dla pracy pedagogicznej nauczycieli. 

Istotną rolę w postrzeganiu i rozumieniu słowa Ojczyzna należy upatrywać  
w postawie i zachowaniu starszych pokoleń. To właśnie one przeżyły wiele tra-
gedii związanych z odzyskaniem niepodległości, niezależności i do nich należy 
przekazywanie tradycji narodowych młodemu pokoleniu, pokoleniu które nie 
zawsze rozumie znaczenie tego słowa. Zbyt często podchodzi lekceważąco, nie 
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zdając sobie sprawy, jak istotny wpływ ma ono na kształtowanie osobowo-
ści, charakteru i rozumnego pojmowania zasad moralnych, charakteryzują-
cych społeczeństwo światłe i mądre. Zjawiska tego nie można generalizować, 
są bowiem środowiska młodzieżowe  zachowujące się w sposób godny i chwa-
lebny. W takich wypadkach zaobserwowano pozytywny wpływ środowiska spo-
łeczno-kulturowego a przede wszystkim osób kształtujących ich światopogląd, 
przekazujących tradycję i historię polskości.

Interesujące, pogłębione badania nad zagadnieniem postaw wobec Ojczy-
zny znalazło swoje miejsce w dotychczasowych badaniach przeprowadzonych 
przez wielu autorów (np. E. Wysocka1, D. Petry2). Badania koncentrowały się 
głównie na postawach patriotycznych i stosunku dzieci i młodzieży do oma-
wianego problemu.

Przedstawione rozważania opierają się na zagadnieniach teoretycznych 
jak również na badaniach empirycznych. Pierwszy z nich, czyli część teore-
tyczna zawiera analizę pojęcia Ojczyzny oraz jej funkcje i rodzaje. Natomiast 
druga część empiryczna jest analizą wyników własnych badań przeprowadzo-
nych wśród młodzieży gimnazjalnej i dzieci ze szkoły podstawowej. 

3. Pojęcie, rodzaje i funkcje Ojczyzny
 
Zdaniem S. Ossowski Ojczyzna nie należy do terminu geograficznego, 

gdyż usposobienie psychiczne zbiorowości można scharakteryzować bez odwo-
ływania się do niego. To zespół ludzi kształtujących jego obraz odnoszących 
się do członków społeczności, stając się w ten sposób obszarem stanowiącym 
Ojczyznę3. Według autora „Ojczyzna istnieje tylko w rzeczywistości subiektywnej 
grup społecznych, które są wyposażone w pewne elementy kulturowe. Cechy 
jakiegoś terytorium nie zależą od tego, co kto o nich myśli. Cechy Ojczyzny są 
zawsze funkcją obrazów, które z jej imieniem łączą członkowie pewnej zbioro-
wości. Traktujemy Ojczyznę jako korelat pewnych postaw psychicznych, wcho-
dzących w skład kulturowego dziedzictwa grupy społecznej”4. Zatem, zgodnie 
1 Zob. Wysocka E., Ojczyzna – ideologiczna czy prywatna–definicje, znaczenie i funkcje w świadomości 

młodzieży, [w:] Wartości w pedagogice. Ojczyzna jako kategorie współczesnej pedagogiki, (red.)  
W. Furmanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.

2 Zob. D. Petry, Doniesienie z badań, [w:] Wychowanie patriotyczne młodzieży, (pr. zb.) „Arcanus”, 
Bydgoszcz 1995.

3 Zob. S. Ossowski, O ojczyźnie i narodzie, PWN, Warszawa 1984, s. 18.
4 S. Ossowski, (1984), op. cit., s. 18.
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z twierdzeniem S. Ossowskiego Ojczyzna „istnieje tylko w rzeczywistości subiek-
tywnej grup społecznych, które są wyposażone w pewne elementy kulturowe. 
(…) Cechy Ojczyzny są zawsze funkcją obrazów, które z jej imieniem łączą człon-
kowie pewnej zbiorowości”5. 

Do tego pojęcia odnosił się często w swoich homiliach i literaturze przed-
miotu znamienity Polak, duma narodu, wielki patriota, Jan Paweł II. Uważał, iż 
termin Ojczyzna wiąże się z pojęciem i rzeczywistością ojca. Ojczyzna, jak pisze 
Jan Paweł II, „to jest poniekąd to samo co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które 
otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach. To znaczące, że wielokrotnie mówi się 
też: <ojczyzna-matka>. (…) Ojczyzna więc jest to dziedzictwo, a równocześnie 
jest to wynikający z tego dziedzictwa stan posiadania – w tym również ziemi, 
terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, jakie składają się 
na kulturę danego narodu”6. Jan Paweł II wchodząc głębiej w etymologię poję-
cia Ojczyzna zauważył, iż istnieją powiązania między tym co duchowe, a tym co 
materialne oraz pomiędzy kulturą a ziemią. Papież zwraca uwagę, że „ziemia 
odebrana narodowi przemocą staje się niejako głośnym wołaniem w kierunku 
<ducha> narodu. Duch narodu się budzi, żyje nowym życiem i z kolei walczy, 
aby były przywrócone ziemi jej prawa”7. Zatem Ojczyzna „jako ojcowizna jest 
z Boga, ale równocześnie jest w jakimś znaczeniu również ze świata. Chrystus 
przyszedł na świat, ażeby potwierdzić odwieczne prawa Ojca, Stwórcy. Równo-
cześnie jednak dał początek zupełnie nowej kulturze. Kultura znaczy uprawa. 
Chrystus swoim nauczaniem, swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem 
<uprawił> niejako na nowo ten świat stworzony przez Ojca”8.

Bardzo ważną sprawą w postrzeganiu Ojczyzny są postawy. Postawa to: 
„stosunek człowieka do życia lub pewnej wyróżnionej sfery zjawisk; ustosun-
kowanie się, nastawienie; zachowanie; postępowanie”9. Postawy stanowią czyn-
nik dynamizujący rozwój Ojczyzny w różnych sferach: gospodarczej, społecz-
nej, kulturowej, oświatowej.

W kontekście przyjętej definicji postawy, można definicję postawy wobec 
Ojczyzny określić w sposób następujący: postawa wobec Ojczyzny to względ-
nie stała struktura wiedzy o Ojczyźnie, emocjonalny stosunek wobec Ojczyzny 
5 Ibid., s. 18.
6 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, „Znak”, Kraków 2005, s. 66. 
7 Jan Paweł II, (2005), op. cit., s. 67-68.
8 Ibid., s. 69.
9  E. Sobol, Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1997, s. 681.
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i gotowość podejmowania zadań, w tym podejmowanie zadań na rzecz jej roz-
woju. Chodzi tu oczywiście o postawę pozytywną. Wskaźnikami tak rozumia-
nej postawy wobec Ojczyzny będą: 

- poziom wiedzy o historii, kulturze, współczesnych procesach i zjawiskach,
- pozytywny stosunek do Ojczyzny wyrażający się w miłości Ojczyzny,
- poziom zaangażowania się w rozwiązywanie problemów Ojczyzny,
- rodzaje podejmowania zadań zgodnie z własnymi możliwościami na 

rzecz rozwoju Ojczyzny.
Postawa dzieci i młodzieży wobec Ojczyzny ukazuje godne ich zachowania  

w urzeczywistnianiu wartości Ojczyzny, np. poprzez uczestniczenie w waż-
nych wydarzeniach narodowych, akcjach charytatywnych na rzecz drugiego 
człowieka, akcjach ogólnospołecznych, np. Sprzątanie Świata, uczestnictwie 
w imprezach kulturalnych i sportowych upamiętniających ważne wydarzenia 
narodowe, poszanowaniu i kultywowaniu polskiej tradycji, itp. Wiąże się to 
z odpowiedzialnością za własny kraj, a także dążeniem do zdobywania wiedzy 
dotyczącej przeszłych i przyszłych losów Ojczyzny.

W kontekście postaw wobec Ojczyzny szczegółowej i wnikliwej analizy 
tego pojęcia w aspekcie pedagogicznym dokonała K. Chałas, ujmując go w tria-
dzie postaw Być w Ojczyźnie, Być z Ojczyną i Być dla Ojczyzny.

Według autorki „Być w Ojczyźnie, to znaczy budować swe życie na war-
tościach, które wyniosło się z domu rodzinnego i miejsca urodzenia. To zna-
czy, trwać w kulturze Ojczyzny i ją budować. To być wiernym jej, nawet gdy 
los rzuci poza jej granice.

Być z Ojczyzną, to dzielić jej los dnia codziennego, analizować zacho-
dzące zjawiska w różnych sferach życia i wartościować je w kategoriach dobra 
wspólnego. To znosić trudy, dzielić z nią problemy, kłopoty i przeżywać rado-
ści z jej sukcesów. To przeciwstawiać się strukturom zła.

Być dla Ojczyzny, to znaczy budować własną wizję życia w pespektywie 
pogłębienia własnego człowieczeństwa, twórczego rozwoju, zajmowania okre-
ślonej pozycji społecznej, podejmowania działań w sposób odpowiedzialny, 
przychodząc w darze drugiemu człowiekowi. Być dla Ojczyzny to służyć dru-
giemu człowiekowi, wspólnotom, narodowi, społeczeństwu. To być gotowym 
do jej obrony, do poniesienia dla niej wyrzeczeń i ofiar”10.

10 K. Chałas, S. Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym, t. II, Naród, Ojczyzna, 
Patriotyzm, Państwo, Pokój, „Jedność”, Lublin-Kielce 2006, s. 11.
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W przypadku K. Chałas pojęcie Ojczyzny przenosi na grunt rzeczywisty, 
ukazując w ten sposób realne wartości i możliwości praktycznego stosowania. 
Jest zatem w triadzie autorki gotowy model wychowawczy potrzebny  na każ-
dym etapie rozwoju osobowości człowieka.

Jak zostało podkreślone Ojczyzna nie jest pojęciem jednoznacznym. 
Występują dwa rodzaje Ojczyzny.

 S. Ossowski, klasyfikuje Ojczyznę ze względu na dwojaki patriotyzm: 
Ojczyzna prywatna (<mała Ojczyzna>) i Ojczyzna ideologiczna (<duża 
Ojczyzna>).

Ojczyzna prywatna <mała Ojczyzna> to nie tylko emocjonalne 
wspomnienia związane z ziemią rodzinną, to przeniesienie naszych 
uczuć do których jesteśmy przywiązani i kojarzą nam się z miłymi wspo-
mnieniami nawet na odległe tereny na obczyźnie. Istotne znaczenie  
w naszym stosunku do Ojczyzny prywatnej mają osobiste przywiązania, czę-
sto traktowane jako obowiązek, ale nasycone ideami i poglądami życia spo-
łecznego, którego stajemy się częścią i które w pełni akceptujemy. Tu właśnie 
Ojczyzna ideologiczna staje się częścią Ojczyzny prywatnej i w znacznym stop-
niu rzutuje na jej pojmowanie i moralny stosunek do niej11. 

Drugi typ to Ojczyzna ideologiczna, w której istotne są przekonania, co 
do uczestnictwa w pewnej zbiorowości, poczucie przynależności i przywiązania 
do niej. Nie trzeba urodzić się w niej i wychowywać na jej terytorium, bowiem 
przekazywane przez wiele pokoleń wspomnienia, hołdowanie jej rodzinnym 
tradycjom powoduje, iż osoby nie stąpające nigdy po ziemi przodków mogą 
w pełni czuć się z nią związane i pojmować ją jako swoje miejsce na ziemi. Jest 
to ziemia dziadów, ojców, którzy byli z nią związani i w szczególny sposób prze-
kazywali wartości swoim potomkom12.

Należy zatem stwierdzić, iż bez małej Ojczyzny nie istniałaby duża Ojczy-
zna. Te dwie Ojczyzny uzupełniają się nawzajem i nie mogą bez siebie istnieć. 
Naszą tożsamość kulturalną i lokalną tworzy się wokół określonego obszaru, 
w którym powstają więzi społeczne i środowiskowe, a te z kolei dają poczu-
cie przynależności i identyfikacji do danego regionu. Każde z tych miejsc 

11 Zob. S. Ossowski, (1984), op. cit., s. 35-43.
12 Ibid., s. 26-30.
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charakteryzują określone symbole związane z funkcjonowaniem na danym 
terenie13. 

Ojczyzna tkwi w człowieku już od początku istnienia. Każdy człowiek  
w większy lub mniejszy sposób związany jest ze swoją Ojczyzną. 

K. Chałas podkreśla, że Ojczyzna w życiu człowieka pełni dwie ważne 
funkcje:  źródłowo – przestrzenną i społeczno – kulturową14. 

Pierwsza z nich dotyczy przekazywania źródeł historycznych, kształcących  
i integrujących uczniów z rodziną i szkołą. Ważną rolę odgrywa tutaj tożsa-
mość narodowa, która troszczy się o rozwój narodu, kultury, kraju, religii, pań-
stwa. Zatem, wspólnota ludzi tworzy więzi społeczne współistniejące za pośred-
nictwem wartości15. 

Druga funkcja Ojczyzny ukazuje ją jako wartość i stanowi jądro kultury. 
Przekazywana jest następnym pokoleniom zarówno w relacji interpersonalnej, jak  
i w sposób przenośny (literatura, muzyka, malarstwo). W ten sposób przyczy-
nia się do postępu indywidualności człowieka i nadaje mu indywidualny kształt 
i charakter. Ważne jest także, aby uczniowie mieli wiedzę na temat środowiska 
lokalnego i przyrodniczego. Pomaga ona w znacznym stopniu wychowankom w: 

„- ukształtowaniu postaw prakseologicznych, wyrażających się w dzia-
łaniach wykorzystujących zasoby przyrody, lecz nie prowadzących do jej 
degradacji;

- kształtowaniu pozytywnych postaw wobec zabytków, wyrażających się 
w ich poszanowaniu i ochronie;

- rozwijaniu zainteresowań własną rodziną, społecznością lokalną 
i regionalną;

- wzmocnieniu zaangażowania w podejmowaniu rozwiązania problemów 
rodziny i  społeczności lokalnej;

- rozwijaniu własnej twórczości regionalnej”16.
Wymienione cechy Ojczyzny łączą się z przyjętymi wartościami naczelnymi 

kształtującymi: tożsamość i podmiotowość wspólnego życia, zdrowie psychiczne  

13 Zob. W. Korzeniowska, Kulturowe przemiany w obrębie wielkich i małych Ojczyzn, [w:] Dziecko 
w świecie wielkiej i małej Ojczyzny, (red.) K. Denek, B. Dymara, W. Korzeniowska, „Impuls”, Kraków 
2009,  s. 101-107.

14 Zob. K. Chałas, Wartość ojczyzny w integralnym wychowaniu, w: Wartości w pedagogice. Ojczyzna jako 
kategorie współczesnej pedagogiki, (red.) W. Furmanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
Rzeszów 2010, s. 105.

15 Zob. J. Kuczyński, Indywidualność i ojczyzna, PIW, Warszawa 1972, s. 13-14, 236-237.
16 Ibid., s. 236-237.
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i fizyczne, które jest podstawą indywidualnej i społecznej aktywności człowieka, 
rodzinę jako grupę społeczną istotną w utrzymywaniu życia i trwania w ojczyź-
nianej czasoprzestrzeni, gospodarkę, która decyduje o materialnych warunkach 
życia kulturalnego, społecznego i naukowego, system prawny i administracyjny 
regulujący aktywność wspólnoty, bezpieczeństwo, wiarygodną komunikację spo-
łeczną i edukację i naukę jako fundamentalne formy działalności społecznej17.

4. Postawy dzieci i młodzieży szkolnej wobec Ojczyzny w świetle 
wyników własnych badań empirycznych

Przedmiotem badań empirycznych w przedstawionej pracy są postawy 
wobec Ojczyzny badanej grupy dzieci i młodzieży szkolnej. Natomiast celem 
poznawczym badań empirycznych jest poznanie postaw dzieci i młodzieży 
szkolnej wobec Ojczyzny. Celem zaś praktycznym jest nakreślenie wskazań 
dla pracy pedagogicznej nauczycieli. Problem główny badań w przedstawio-
nej pracy zawiera się w pytaniu:

- Jak przedstawia się struktura postaw badanej grupy dzieci i młodzieży 
szkolnej wobec Ojczyzny?  

W badaniach ankietowych jako narzędzie poznawcze został użyty kwe-
stionariusz ankiety. Ankieta skierowana była do 62 uczniów ze szkoły podsta-
wowej oraz do 50 gimnazjalistów na terenie Lublina. 

4.1 Rozumienie  i stosunek  dzieci i młodzieży szkolnej do pojęcia 
Ojczyzny

Podstawowym zagadnieniem charakteryzującym postawy wobec Ojczy-
zny dzieci i  młodzieży szkolnej było określenie jego pojęcia. 

Wyniki badań zawarte w tabeli nr 1 wskazują, że większość ankieto-
wanych dzieci i młodzieży szkolnej – 42,9% definiuje Ojczyznę jako „bycie 
patriotą”. Uczniowie twierdzą również, że Ojczyzna jest to „wspólnota ludzi 
mieszkająca na danym terenie” – 33,0%, „rodzina” – 30,4%, miejsce zamiesz-
kania – 25,9%, „miejsce urodzenia” – 21,4%, „instytucje i państwo” – 17,9%, 
„dziedzictwo obejmujące system wartości” – 16,1%, „ojcowizna” – 12,5% oraz 
17 Zob. W. Kojs, E. Urban-Kojs, Uwagi o ojczyźnie, edukacji i pedagogice, [w:] Wartości w pedagogice. 

Ojczyzna jako kategorie współczesnej pedagogiki, (red.) W. Furmanek, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 78.
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„inne” – 2,7% wskazań.
Tab.1. Pojęcie Ojczyzny według ankietowanych

Lp.
Kategoria odpowiedzi

Liczba uczniów

Szkoła podstawowa Szkoła gimnazjalna
Ogółem

Klasa VI Klasa II
Liczba

N=62

% Liczba

N=50

% Liczba

N=112

%

1 miejsce zamieszkania 10 16,1 19 38,0 29 25,9

2
wspólnota ludzi 

mieszkająca na danym 
terenie

16 25,8 21 42,0 37 33,0

3
dziedzictwo 

obejmujące system 
wartości

16 25,8 2 4,0 18 16,1

4 bycie patriotą 29 46,8 19 38,0 48 42,9

5 instytucje i państwo 14 22,6 6 12,0 20 17,9

6 Ojcowizna 8 13,0 6 12,0 14 12,5

7 miejsce urodzenia 11 17,7 13 26,0 24 21,4

8 Rodzina 17 27,4 17 34,0 34 30,4

9 Inne 2 3,2 1 2,0 3 2,7

N = liczba ankietowanych uczniów w poszczególnych klasach i ogółem
Uwaga! Ankietowani uczniowie mogli wskazać kilka odpowiedzi

Pojęcie Ojczyzny ma szerokie spectrum pojmowania. W literaturze okre-
ślane jest jako miłość do Ojczyzny, grupa ludzi kształtujących Ojczyznę, ojco-
wizna, wartości przyjmowane w danej społeczności oraz tworząca je kultura. 
Są to stałe struktury określające Ojczyznę jako trwały byt kształtujący naszą 
tożsamość narodową.

Uczniowie kl. VI szkoły podstawowej przyjęli głównie, iż Ojczyzna jest 
to przede wszystkim „bycie patriotą” - 46,8% wskazań. Odpowiedź taka jak 
„rodzina” – 27,4%, natomiast „wspólnota ludzi mieszkająca na danym terenie” 
i „dziedzictwo obejmujące system wartości” uzyskały taką samą liczbę wskazań 
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- 25,8%. Uczniowie stwierdzili również, iż Ojczyzna to „instytucje i państwo” 
– 22,6% , „miejsce urodzenia” – 17,7%, „miejsce zamieszkania” – 16,1%, „ojco-
wizna” – 13,0% oraz „inne” („wspólnota ludzi, którzy mówią tym samym języ-
kiem, mają wspólną tradycję”, „historia, za którą nasi przodkowie wylali krew, 
aby istniała”) – 3,2% wskazań.

Młodzież gimnazjalna kl. II za podstawową definicję Ojczyzny wskazy-
wała: „wspólnota ludzi mieszkająca na danym terenie” – 42,0%, „bycie patriotą” 
i „miejsce zamieszkania” – 38,0% oraz „rodzina” – 34,0% badanych. Nato-
miast „miejsce urodzenia” – 26,0%, „ojcowizna” i „instytucje i państwo” uzy-
skało 12,0%, niedaleko klasyfikuje się „dziedzictwo obejmujące system warto-
ści” – 4,0% oraz „inne” („miłość do narodu”) – 2,0%  ankietowanej młodzieży. 

Stosunek dzieci i młodzieży szkolnej do Ojczyzny zależy od osobowo-
ści, sposobu życia oraz domu rodzinnego. Jest to bowiem ważne nie tylko kul-
turowo, lecz także w aspekcie społecznym i światopoglądowym. 

Wyniki badań wskazują, że zarówno młodzież jak i dzieci uznaję się za 
patriotę – 62,5% wskazań. Natomiast mniej niż połowa uczniów nie wie czy 
mogą nazwać się patriotą – 34,8%. Nieliczne osoby twierdzą, iż nie są patrio-
tami – 2,7% ankietowanych.

Tab. 2. Określenie siebie mianem patrioty

Lp. Kategoria 
odpowiedzi

Liczba uczniów

Szkoła podstawowa Szkoła gimnazjalna
Ogółem

Klasa VI Klasa II
Liczba

N=62

% Liczba

N=50

% Liczba

N=112

%

1 tak 38 61,3 32 64,0 70 62,5

2 nie 1 1,6 2 4,0 3 2,7

3 nie wiem 23 37,1 16 32,0 39 34,8

N = liczba ankietowanych uczniów w poszczególnych klasach i ogółem

Uczniowie nazywają siebie mianem patrioty, czyli człowieka, który jest 
oddany swojemu krajowi i wiernie przestrzega panujących w nim obowiązują-
cych zasad i norm społecznych.
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Z uzyskanych wyników można wnioskować,  i ż  dziec i 
w szkole podstawowej klasy VI w szczególności uważają się za 
patriotę – 61,3%. Argumentowali to m.in. tym, iż „jestem Pola-
kiem i mieszkam w mojej Ojczyźnie”, „szanuję naszą Ojczyznę i dbam 
 o jej dobre imię”, „kocham mój kraj, czyli Polskę, urodziłem się w niej i mam 
tam swoją rodzinę”, „uczestniczę w świętach narodowych”, „zapalam znicze na 
grobach nieznanego żołnierza oraz biorę czynny udział we Mszy św.”, „staram 
się dużo robić dla mojego kraju”, „kocham mój kraj i jestem dzieckiem ziemi 
polskiej”, „godnie przystępuję do reprezentowania mojego kraju”, „inni ludzie 
walczyli i umierali po to, abyśmy mogli żyć w pokoju”. Natomiast, aż 37,1% nie 
są w stanie określić swojej preferencji. Natomiast 1,6% uczniów twierdzi, iż nie 
są patriotami, gdyż „nie obchodzą świąt związanych z Ojczyzną”.

Analiza wyników badań wykazuje, iż ponad połowa młodzieży gimnazjalnej  
w klasie II uważa się za patriotę - 64,0% motywując to takimi odpowiedziami 
jak: „pomagam Ojczyźnie”, „jestem dobry dla kraju”, „kocham swoją Ojczyznę”, 
„wykonuję obowiązki ucznia: uczęszczając na apele, dbam o symbole narodowe, 
obchodzę święta narodowe (3 Maja, Święto Niepodległości)”, „dbam o wiarę 
i pomagam innym w potrzebie” oraz „nie wstydzę się swojego kraju, godnie go 
reprezentuję i mówię o nim. Znam historię Polski, kulturę, język ojczysty i jestem 
z tego dumny”. Tak jak w przypadku dzieci ze szkoły podstawowej 32,0% nie 
jest w stanie określić swojej preferencji. Natomiast 4,0% uczniów twierdzi, iż 
nie są patriotami, gdyż „nie broniłem Ojczyzny w potrzebie”.

Uczniowie coraz częściej utożsamiają się ze swoim krajem i nie dopusz-
czają do siebie myśli, że mogą go kiedyś opuścić. Ojczyzna jest dla nich oazą, 
w której mogą znaleźć swoje miejsce i w nim pozostać. W ogólnym pojęciu tego 
słowa („duża Ojczyzna”) jest dla nich miejscem kultywującym historię i język, 
natomiast w regionalnym znaczeniu tego słowa („mała Ojczyzna”) to teryto-
rium, na którym funkcjonuje ich normalne, codzienne życie współgrające z hoł-
dowaniem tradycjom regionalnym. Dzięki temu nie zatracana jest tożsamość 
lokalna, która identyfikuje człowieka z jego miejscem na ziemi.

Znaczna część ankietowanych dzieci w klasie VI – 83,9% uważa Ojczy-
znę jako kraj, w którym mieszka; motywuje to m.in. „uczę się historii”, „czuje 
się w nim bardzo dobrze i lubię obchodzić z Polakami święta narodowe”, „moja 
Ojczyzna jest dla mnie ważna, bo tam się urodziłem i wychowałem”, „jestem 
Polakiem i jestem z tego dumny”, „lubię w niej mieszkać, kocham ją i jest moim 
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krajem”, „mogę mówić po polsku”, „dobrze się czuję, gdy śpiewam nasz hymn”. 
Natomiast 16,1% nie jest zdecydowanych, czy to jest ich Ojczyzna.

Znaczna część ankietowanych z II klasy gimnazjum – 84,0% 
uznaje Polskę za swój ojczysty kraj, gdyż „urodziłem się tu i miesz-
kam od urodzenia”, „jestem i czuję się Polakiem”, „lubię miesz-
kać w Polsce i nie wyobrażam sobie mieszkać w innym kraju”, „uro-
dziłem się, wychowałem, uczę się ojczystego języka i biorę udział  
w akademiach” oraz „czuję się przywiązany do tego kraju”. Pozostała część 
młodzieży – 16,0% uważa, iż nie jest zdecydowana, czy Polska jest ich krajem 
ojczystym.

Wyniki badań w klasie VI szkoły podstawowej i II gimnazjum wskazują, 
iż zarówno odpowiedź twierdząca – 52,7%, jak i brak zdania na ten temat – 
47,3% uzyskała podobne wyniki. Wyniki badań przedstawia tabela nr 3.

Tab. 3. Emocjonalny stosunek do Ojczyzny w deklaracjach ankietowanych

Lp. Kategoria 
odpowiedzi

Liczba uczniów

Szkoła podstawowa Szkoła gimnazjalna
Ogółem

Klasa VI Klasa II
Liczba

N=62

% Liczba

N=50

% Liczba

N=112

%

1 tak 32 51,6 27 54,0 59 52,7

2 nie 0 0 0 2,0 0 0

3 nie wiem 30 48,4 23 46,0 53 47,3

N = liczba ankietowanych uczniów w poszczególnych klasach i ogółem

Ten emocjonalny stosunek bliskiej więzi z Ojczyzną ukazuje przedmio-
towo-podmiotową relację, gdzie jedną z nich jest przywiązanie uczuciowe. 
Właśnie przywiązanie uczuciowe kształtuje osobowość ludzką, jest elementem 
budzącym pozytywne wzorce postępowania wobec Ojczyzny i empatii wobec 
drugiego człowieka. 

W VI klasie szkoły podstawowej uczniowie są w większości związani uczu-
ciowo ze swoją Ojczyzną – 51,6%, gdyż „czuję się kochany”, „bo jest piękna”, 
„zginęło dużo ludzi za naszą Ojczyznę”, „moja rodzina związana jest z Ojczy-
zną i ja też”, „mieszkam tu, modlę się i jestem Polakiem czystej krwi”, „lubię 
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pomagać innym osobom i kocham Ojczyznę”, „jestem z nią związany, bo lubię 
dowiadywać się nowych informacji”, „tu mieszkali moi pradziadkowie, dziad-
kowie”. Natomiast niewiele mniej niż połowa ankietowanych nie jest pewna 
swoich uczuć względem Ojczyzny – 48,4% wskazań.

Uczniowie II klasy gimnazjum wskazują, iż są związani uczuciowo ze 
swoją Ojczyzną – 54,0%, gdyż „moi pradziadkowie walczyli na wojnie dla Ojczy-
zny”, „urodziłem się w niej i chcę w niej zostać” oraz „tęsknię za Ojczyzną, gdy 
z niej wyjeżdżam”. Natomiast niewiele mniej niż połowa ankietowanych nie 
jest pewna swoich uczuć względem Ojczyzny – 46,0% wskazań.

Ponad połowa ankietowanych wykazała emocjonalny stosunek do Ojczy-
zny. Jest to wynik przekazywania przez pokolenie tradycji narodowych, dzie-
jów historycznych oraz umiłowania własnej Ojczyzny. Fakt, iż takowe istnieje, 
daje poczucie przynależności, stabilizacji oraz wewnętrznego spokoju. Dobrze 
jest mieć swoje miejsce na ziemi, gdzie otaczają nas ludzie nam bliscy i przy-
chylni. Miejsce, w którym możemy bez żadnych przykrych konsekwencji posłu-
giwać się językiem ojczystym i pielęgnować spuściznę historyczną, kulturową 
i obyczajową.

4.2 Wiedza i zaangażowanie uczniów w obchodzeniu świąt 
narodowych

Postawy patriotyzmu i obywatelskości wśród dzieci i młodzieży szkolnej 
wymagają odpowiedniej wiedzy.

Wyniki badań przedstawione w  tabeli nr 4 wskazują, że znaczna część ucz-
niów klasy VI szkoły podstawowej i II gimnazjum wskazała poprawnie święta 
narodowe takie jak: Święto Odzyskania Niepodległości, Konstytucji 3-go Maja, 
Święto Flagi, Święto Zmarłych.
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Tab. 4. Wiedza na temat świąt narodowych badanych dzieci i młodzieży 
szkolnej

Lp.
Kategoria odpowiedzi

Liczba uczniów

Szkoła podstawowa Szkoła gimnazjalna
Ogółem

Klasa VI Klasa II
Liczba

N=62

% Liczba

N=50

% Liczba

N=112

%

1 Święto Odzyskania 
Niepodległości 56 90,3 50 100 106 94,6

2 Konstytucja 3-go Maja 41 66,1 50 100 91 81,2

3 Święto Flagi 12 19,4 8 16 20 17,8

4 Święto Zmarłych 3 4,8 2 4 7 6,2

N = liczba ankietowanych uczniów w poszczególnych klasach i ogółem
Uwaga! Ankietowani uczniowie mogli wskazać kilka odpowiedzi

Uczniowie oprócz świąt narodowych wymieniali także święta kościelne, 
które nie do końca związane są z tradycjami narodowymi. Dodać należy, że 
święta narodowe obchodzone są w szkołach z dużą starannością i ma to szcze-
gólne znaczenie, gdyż w ten sposób utrwalana jest historyczna prawda o kraju, 
w którym żyją. Święta narodowe związane są z tradycjami, historią państwa 
i kulturą, gdzie nabywana jest w ten sposób tożsamość jednostki i społeczeństwa.

Uczniowie klasy VI znają „Święto Odzyskania Niepodległości” - 90,3%. 
Święto „Konstytucji 3-go Maja” wymieniło 66,1% badanych, „Święto Flagi” – 
19,4%, „Święto Zmarłych” – 4,8% wskazań.

Młodzież gimnazjalna wskazała na takie święta narodowe jak: „Święto 
Odzyskania Niepodległości” – 100,0%, „Konstytucja 3-go Maja” – 100%, „Święto 
Flagi” – 16,0%, „Święto Zmarłych” – 4,0% wskazań. 

Wyniki badań w tabeli nr 5 przedstawiają znajomość faktów historycznych  
z odpowiadającymi im datami: Pierwszy rozbiór Polski – 1772, Bitwa pod Grun-
waldem – 1410, Powstanie listopadowe - 1830-1831, Uchwalenie Konstytucji 
3-go Maja - 1791 i Chrzest Polski – 966. Ponad połowa uczniów – 52,7% pora-
dziła sobie z tym zadaniem, ale trochę mniej niż połowa, czyli 47,3% nie potra-
fiła prawidłowo połączyć dat z wydarzeniami historycznymi.
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Tab. 5. Wiedza na temat faktów historycznych badanych dzieci i mło-
dzieży szkolnej

Lp. Kategoria 
odpowiedzi

Liczba uczniów
Szkoła 

podstawowa
Szkoła 

gimnazjalna Ogółem
Klasa VI Klasa II

Liczba

N=62

% Liczba

N=50

% Liczba

N=112

%

1 prawidłowo 23 37,1 36 72,0 59 52,7

2 nieprawidłowo 39 62,9 14 28,0 53 47,3

N = liczba ankietowanych uczniów w poszczególnych klasach i ogółem

Młodzież zdobywa wiedzę nie tylko na lekcji historii, ale także od osób 
starszych będących swoistego rodzaju kompendium wiedzy historycznej prze-
kazywanej w sposób zrozumiały i przystępny. Formę edukacyjną pełnią rów-
nież filmy historyczne ukazujące wydarzenia związane z dziejami naszego kraju. 
Z obserwacji i wypowiedzi uczniów poszczególnych środowisk szkolnych wyni-
kało, że wiedzę tę czerpią działając jako wolontariusze w różnych organizacjach 
i stowarzyszeniach  (ZHP, stowarzyszenia lokalne), w których organizowane 
w ciekawy sposób zajęcia i spotkania z seniorami pozwalają im na dopełnienie 
wiedzy uzyskanej w szkole.

Ponad połowa uczniów (62,9%) VI klasy szkoły podstawowej nie potrafiła 
odpowiednio połączyć dat faktów historycznych takich jak: pierwszy rozbiór 
Polski, Bitwa pod Grunwaldem, Chrzest Polski, Uchwalenie Konstytucji 3-go 
Maja, Powstanie Listopadowe. Jednak 37,1% ankietowanych połączyła prawid-
łowo wydarzenia historyczne z odpowiadającymi im datami.

Znaczna część ankietowanej młodzieży gimnazjalnej – 72,0%,  prawid-
łowo połączyła fakty historyczne takie jak: pierwszy rozbiór Polski, Bitwa pod 
Grunwaldem, Chrzest Polski, Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja, Powstanie 
Listopadowe. Jednak 28,0% ankietowanych nie potrafiła odpowiednio połą-
czyć wydarzeń historycznych z odpowiadającymi im datami.

Lepszą znajomością faktów historycznych wykazała się klasa II gimna-
zjum, która w większej części połączyła prawidłowo najważniejsze wydarzenia 
w dziejach Polski. Spowodowane jest to pewnie tym, iż ta grupa wiekowa jest na 
wyższym poziomie wiedzy historycznej. Jak wynikało z rozmów z nauczycielami 
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i samymi uczniami w tym względzie okazały się istotne koła naukowe, pomaga-
jące  w przyswajaniu wiedzy zdobywanej podczas obowiązkowych lekcji. Krea-
tywne i pomysłowo prowadzone zajęcia zachęciły uczniów do poznawania histo-
rii swojego kraju i umożliwiły świadomą identyfikację się z nim.

Na pytanie dotyczące zaangażowania się w zadania wobec Ojczyzny, dzieci  
i młodzież szkolna w zdecydowanej większości odpowiedziała: „średnim” – 
58,9% ankietowanych. Znajdowały się takie wskazania jak: „wysokim” – 23,2%, 
„bardzo wysokim” – 9,8%, „niskim” – 4,5% oraz „nie angażuje się” – 3,6% wska-
zań. Wyniki badań przedstawia tabela nr 6.

Tab. 6. Stopień zaangażowania w zadania na rzecz swojej Ojczyzny 
w deklaracjach ankietowanych

Lp. Kategoria 
odpowiedzi

Liczba uczniów

Szkoła podstawowa Szkoła gimnazjalna Ogółem

Klasa VI Klasa II
Liczba

N=62

% Liczba

N=50

% Liczba

N=112

%

1 bardzo 
wysokim 9 14,5 2 4,0 11 9,8

2 wysokim 15 24,2 11 22,0 26 23,2

3 średnim 34 54,8 32 64,0 66 58,9

4 niskim 3 4,9 2 4,0 5 4,5

5 nie angażuje 
się 1 1,6 3 6,0 4 3,6

N = liczba ankietowanych uczniów w poszczególnych klasach i ogółem

Jak wynika z tabeli młode pokolenie w średnim stopniu aktywizowane jest 
do uczestniczenia w działalność na rzecz swojej Ojczyzny. Przyjmuje ono bierną 
postawę ograniczającą do z góry narzuconego uczestniczenia w apelach, co nie 
pobudza ich świadomości, chęci przeżywania i zainteresowania historycznymi 
wydarzeniami. Ważną sprawę w tym względzie stanowią działania wychowaw-
cze podejmowane przez rodziców i nauczycieli. Przejawiają się one we wpro-
wadzaniu młodego człowieka w świat tożsamości narodowej, który powinien 
być przez niego odkrywany na drodze całego swojego rozwoju. 

Młody człowiek wzbogaca Ojczyznę poprzez poszanowanie kultury, tradycji  
i obyczajów panujących na danym regionie. Jest to niezbędne by szanował 
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religię oraz świat jej wartości poprzez uczestnictwo w Kościele, zbliżając się 
tym samym do Boga.

Uczniowie kl. VI wskazali, iż w „średnim” stopniu angażują się w sprawy 
związane z Ojczyzną – 54,8%. Niektórzy z nich angażują się w „wysokim” stop-
niu – 24,2%, w „bardzo wysokim” – 14,5%,  „niskim” – 4,9% ankietowanych. 
Znalazła się także osoba, która w ogóle nie angażuje się w losy kraju.

Natomiast ponad połowa ankietowanych z II klasy gimnazjum w „śred-
nim” stopniu angażuje się w sprawy związane ze swoim krajem – 64,0% ankie-
towanych. Pozostała część młodzieży udzieliła odpowiedzi: „wysokim” – 22,0%, 
„bardzo wysokim” – 4,0%, „niskim” – 4,0% oraz „nie angażuje się” – 6,0% 
wskazań.

Badania ukazują, że ponad połowa uczniów w sposób umiarkowany zaan-
gażowana jest na rzecz swojej Ojczyzny. Błędów należy szukać nie tylko ze strony 
rodziców, których zadaniem jest pobudzanie młodego człowieka do aktywnego 
działania, ale także ze strony szkoły, która nie potrafi zaangażować i zaintere-
sować ich sprawami i działaniem na rzecz kraju, w którym żyją i funkcjonują.

Uczniowie powinni być aktywni w organizowaniu świąt narodowych nie 
tylko w szkole, ale także i poza nią. Udział w obchodach świąt narodowych jest 
bardzo ważny dla podtrzymania tradycji pokoleniowych i narodowych. Mło-
dzież powinna już od najmłodszych lat uczestniczyć w uroczystościach pań-
stwowych, gdyż w ten sposób umacnia się w nich patriotyzm i bogactwo kul-
tury. Dzięki uczestnictwu wzrasta poczucie dumy i przynależności do narodu. 

Znaczna część uczniów klasy VI uczestniczy w obchodach świąt naro-
dowych – 98,4% ankietowanych. Motywowali to tym, iż „u nas w szkole każde 
święto jest obchodzone”, „organizuję je czasami”, „biorę czynny udział w ape-
lach”, „są ciekawie przedstawione sceny z tamtych czasów, obrazujące walki i jak 
było kiedyś. Nie zawsze mam czas, aby wziąć udział we Mszy świętej modląc 
się za ich dusze, więc robię to w szkole”, „jest to dla mnie ważne”, „cała klasa 
idzie, więc ja też chcę uczestniczyć”, „czuję się wtedy obywatelką tego kraju” 
oraz „chcę się więcej dowiedzieć o mojej Ojczyźnie”. Natomiast – 1,6% uczniów 
nie bierze udziału w tych uroczystościach. 

Młodzież gimnazjalna w klasie II w większości uczestniczy w obchodach 
świąt narodowych w szkole – 94,0% argumentuje to tym, iż „należy to do obo-
wiązków patrioty”, „trzeba uszanować ich pamięć i odwagę, którą w sobie mieli”, 
„jest to ważne dla każdego Polaka”, „należy im się cześć i szacunek od każdego 
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patrioty”, „wszyscy muszą chodzić na apele w szkole” oraz „bo muszę”. Nieliczni 
odpowiadali, iż nie czują się patriotami i nie chcą chodzić na apele zorganizo-
wane w szkole – 6,0% ankietowanych.

Wyniki badań zawarte w tabeli nr 7 wskazują, że dzieci i młodzież gim-
nazjalna uważa, że to przede wszystkim rodzice „uczestniczą w wyborach” – 
71,4% i „wywieszają flagę” – 69,6% ankietowanych. Innym zaangażowaniem 
rodziców w obchodzonych świętach rocznicowych jest to, iż „uczestniczą we 
Mszy świętej za ojczyznę” – 46,4%, „śpiewają hymn narodowy” – 38,4% oraz 
„uczestniczą w obchodach rocznicowych” – 20,5% badanych. Niektórzy odpo-
wiadali, iż rodzice „chodzą do muzeów” – 8,9% i „inne” – 0,9% wskazań.

Tab. 7. Zaangażowanie rodziców w wydarzenia narodowe według ankie-
towanych dzieci i młodzieży szkolnej

Lp.
Kategoria odpowiedzi

Liczba uczniów

Szkoła podstawowa Szkoła gimnazjalna
Ogółem

Klasa VI Klasa II
Liczba

N=62

% Liczba

N=50

% Liczba

N=112

%

1 Wywieszają flagę 46 74,2 32 64,0 78 69,6

2 Uczestniczą w wyborach 42 67,7 38 76,0 80 71,4

3 Śpiewają hymn narodowy 28 45,2 15 30,0 43 38,4

4
Uczestniczą we Mszy 
świętej za Ojczyznę

27 43,5 25 50,0 52 46,4

5 Chodzą do muzeów 7 11,3 3 6,0 10 8,9

6
Uczestniczą w obchodach 

rocznicowych
10 16,1 13 26,0 23 20,5

7 inne 0 0 1 2,0 1 0,9

N = liczba ankietowanych uczniów w poszczególnych klasach i ogółem
Uwaga! Ankietowani uczniowie mogli wskazać kilka odpowiedzi

Podstawową komórką społeczną, która przekazuje dzieciom wartości jest 
rodzina. To ona poprzez swoje zachowania kształtuje w nich tożsamość i przy-
należność narodową. 
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Uczniowie klas VI twierdzą, iż ich rodzice przede wszystkim „wywieszają 
flagę” – 74,2%, „uczestniczą w wyborach” – 45,2%, „śpiewają hymn narodowy” 
– 45,2% oraz „uczestniczą we Mszy świętej za Ojczyznę” – 43,5% odpowiedzi. 
Natomiast niewielki procent osób wskazało, iż „uczestniczą w obchodach rocz-
nicowych” – 16,1% i „chodzą do muzeów” – 11,3% ankietowanych. 

W kl. II przeważającą odpowiedzią było rodzice „uczestniczą w wyborach” 
– 76,0% i „wywieszają flagę” – 64,0% wskazań. Pojawiały się takie wskazania 
jak „uczestniczą we Mszy świętej za Ojczyznę” – 50,0%, „śpiewają hymn naro-
dowy” – 30,0% oraz „uczestniczą w obchodach rocznicowych” – 26,0% ankie-
towanych. Nieliczni odpowiedzieli, iż „chodzą do muzeów” – 6,0% i „inne” 
(„modlą się za ojczyznę w domu”) – 2,0% młodzieży.

5. Podsumowanie

W oparciu o literaturę przedmiotu dotyczącą postaw wobec Ojczyzny 
zostało zdefiniowane pojęcie Ojczyzny. Badania ukazują, w jakim stopniu nauka 
o postawach wobec Ojczyzny ma empiryczne zastosowanie wśród dzieci i mło-
dzieży szkolnej oraz nasuwają poniższe wnioski pedagogiczne.

Szkoła jako instytucja edukacyjna odgrywa istotną rolę w kształtowaniu 
świadomości i tożsamości młodego człowieka. Coraz częściej pojawiają się w pla-
cówkach innowacyjne metody, mające na celu wdrożenie uczniów w przeżywa-
nie i doświadczanie, a nie tylko bierne uczestniczenie w apelach bądź akade-
miach. Ma to duże znaczenie w postrzeganiu przez nich świata i podejścia do 
rzeczywistości, która kreuje ich zachowania wobec otaczającego świata.

Poprzez zasady ustalone w zespole klasowym można wprowadzić dziecko do 
czynnego udziału w życiu szkoły. Początkowo będą to czynności pomocy koledze  
w nauce, czasami udział w pracach kół zainteresowań, działalność wolontaria-
cka, docelowo jednak działalność w samorządzie szkolnym, który w społeczno-
ści uczniowskiej stanowi proces budowania świadomości obywatelskiej.

Ciekawym doświadczeniem i przeżyciem patriotycznym będą dla ucznia 
organizowane przy ważnych rocznicach sesje popularno-naukowe z udziałem 
pracowników naukowych wyższych uczelni. Już sam tytuł naukowy i charakter 
zaproszonej osoby budzi wśród uczniów prestiż, a to z kolei motywuje do pogłę-
bienia wiedzy na określony temat. Kreatywną formą kształtowania obywatel-
skich i patriotycznych postaw są wycieczki i biwaki. Rozsądnie i w przemyślany 
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sposób wybrane miejsca posłużą nie tylko wypoczynkowi ale staną się moty-
wem poszukiwania śladów polskiej przeszłości oraz pielęgnowania regional-
nych miejsc pamięci. Mogą także być spotkaniem z kultura ludową, strojem, 
językiem czy potrawami. Każda legenda, regionalna opowieść lub obyczaj, to 
żywy nośnik historii.

Praca nie wyczerpuje zagadnienia kształtowania postaw wobec Ojczyzny 
przez dzieci i młodzież szkolną. Prezentuje szczegółową egzemplifikację prob-
lemu. Warto podjąć badania w działaniu nad spójną koncepcją kształtowania 
postaw wobec Ojczyzny. Pożądane są badania nad efektywnością metody pro-
jektów w tym zakresie.

6. Summary

Attitudes of the school-age children 
and youth towards the homeland

The principal, civic attitude towards the Homeland is patriotism defi-
ned as love and devotion. It is situated in the spiritual layer of a human being. 
Its realization is a development factor in the young generation. Love for the 
Motherland obliges to develop the particular layers: bios (health care), ethos 
(building proper relations in the group), agos (arousing interest related to the 
culture) and fate (shaping worldview).

The realization of these values might have deeper significance when 
the school cooperates with the family. Since the family is the place where the 
basic environmental functions are shaped, its help is essential to hand down 
the proper behaviours and appropriate attitudes towards the motherland to 
the younger generation.

Key words: homeland, attitude, the youth, school, family, studies on the 
homeland
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Rozdział XII
Znaczenie wychowania przedszkolnego 

w strukturze polskiego systemu edukacji

1. Streszczenie
Niniejsze opracowanie porusza najistotniejsze kwestie związane z wycho-

waniem przedszkolnym w polskim systemie edukacji z uwzględnieniem uwa-
runkowań demograficznych, polityki prorodzinnej, modelu polskiej rodziny, 
a także celów i funkcji placówek przedszkolnych.

Na przełomie ostatniego stulecia mamy do czynienia z wieloma przemia-
nami politycznymi, społecznymi i ekonomicznymi, które stwarzają potrzebę 
organizowania placówek wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci. Zapew-
nienie dziecku opieki, poczucia bezpieczeństwa, zaufania i stabilizacji, a także 
umiejętne kierowanie rozwojem dziecka i poczuwanie się odpowiedzialnym 
za jego los to ważna inwestycja w jego dorosłe życie. Kształtowanie się młodej 
osobowości wymaga przebywania i integracji ze społeczeństwem, urozmaico-
nego spędzania czasu, a przede wszystkim wykwalifikowanej opieki i kształce-
nia zapewnionego przez odpowiednią kadrę pedagogiczną. 

Słowa kluczowe: wychowanie przedszkolne, edukacja, polityka proro-
dzinna, rozwój dziecka. 

2. Wstęp
Wychowanie przedszkolne jest niezwykle istotnym elementem edukacji 

każdego człowieka. To w wieku przedszkolnym kształtują się nie tylko elemen-
tarne umiejętności, ale także pasje, osobowość i sposób postrzegania świata. 
Większość wrodzonych predyspozycji rozwija się najintensywniej w tym wieku, 
dlatego niezwykle ważne jest stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecz-
nego dziecka poprzez odpowiednio dobrane działania edukacyjne. Umiejęt-
ności nabyte w przedszkolu mają wpływ na dalszą naukę, ścieżkę zawodową 
oraz przystosowanie do życia w społeczeństwie. 
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Państwo ma bardzo istotne zadanie, aby poprzez prowadzenie odpo-
wiedniej polityki i działania regulujące system edukacji zapewnić jak najlepszą 
opiekę i edukację dla najmłodszych mieszkańców kraju. Ma to ogromny wpływ 
zarówno na rozwój dzieci, jak i rozwój państwa, które tworzone jest przecież 
przez społeczeństwo. Warto zauważyć, że prowadzenie odpowiedniej polityki 
prorodzinnej, poprzez zapewnienie opieki i bezpieczeństwa, a także właściwego 
standardu życia, również wpływa na decyzyjność o posiadaniu potomstwa, co 
w pośredni sposób determinuje gospodarczy i społeczny rozwój Państwa. 

3. Sytuacja demograficzna Polski z uwzględnieniem modelu 
polskiej rodziny XXI wieku

Rozpoczynając rozważania dotyczące jednostek przedszkolnych w Pol-
sce warto zwrócić uwagę na uwarunkowania demograficzne naszego narodu, 
a także model polskiej rodziny XXI wieku, jako pierwszej społecznej i ekono-
micznej komórce, w której pojawia się mały człowiek. Według danych Głów-
nego Urzędu Statystycznego z pierwszego półrocza 2013 roku przyrost natu-
ralny w Polsce jest ujemny, co oznacza że liczba zgonów przewyższa liczbę uro-
dzeń1. Istnieje prawdopodobieństwo, że w najbliższych latach problem będzie 
się pogłębiał. Niemniej jednak, z uwagi na dużą liczbę dzieci w wieku przed-
szkolnym w Polsce, istnieje realny popyt na miejsca w przedszkolach na nad-
chodzące lata, co implikować powinno działania społeczeństwa i samorządów, 
które przybliżą kraj do idealnej sytuacji, kiedy to każdy narodzony maluch 
zostanie objęty należytą opieką.

Liczebność kolejnych pokoleń zależna jest od wielkości pokolenia ich 
matek. Efektem wyżu demograficznego z przełomu lat 80 i 90 jest znaczna prze-
waga młodych kobiet w Polsce w wieku 18–29 lat, w związku z czym, zgodnie 
z naturalnymi prawami powinniśmy obserwować tendencję wzrostową w licz-
bie narodzin2. Najlepszym wiekiem kobiety do wydania na świat dziecka jest 
wiek od 18 do 34 roku życia. Szanse na urodzenie zdrowego potomka są wtedy 
największe. Także z punktu widzenia wychowawczego jest to najlepszy okres 
w życiu kobiet. Witalność rodziców przekłada się bowiem na sposób wychowania 
1 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/OZ_inform_o_syt_spol-gosp_kraju_06m_2013.pdf. 

(Dostęp10.12.2013 r.).
2 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl_do_2012.pdf. (Dostęp 

10.12.2013 r.).
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malucha.
Powszechnie uważa się, że warunkiem przyszłych narodzin poza ilością 

kobiet w wieku reprodukcyjnym są zawierane związki małżeńskie w naszym 
kraju. Obserwując dane Urzędu Statystycznego skonstruowane na podstawie 
Urzędów Stanu Cywilnego w roku 2011, najwięcej małżeństw zostało zawar-
tych wśród osób między 25 a 29 rokiem życia. Informacją smutną jednocześ-
nie jest fakt, że wśród aż 312,8 na 1000 nowo zawieranych małżeństw docho-
dzi do rozwodów. To aż jedna trzecia zawieranych związków małżeńskich3.

W ciągu omawianego roku wśród istniejących małżeństw, gdzie oboje 
małżonkowie są w wieku umożliwiającym reprodukcję, narodziło się 305 982 
dzieci. Znaczna część żywych narodzin bo aż 82 434 miało miejsce w związ-
kach pozamałżeńskich. 

Powyższe zestawienia to tylko efekt wielu czynników i przemian zachodzą-
cych w naszym kraju i na świecie, związanych procesami gospodarczymi i kul-
turowymi. Przybliżając to zagadnienie należy przyjrzeć się uważnie modelowi 
rodziny XXI wieku oraz przyczynom jego obecnego kształtu. Rozwijające się 
współcześnie społeczeństwo, pełne dynamiki i zmian staje w opozycji do typo-
wego tradycyjnego podejścia do rodziny. Przyczyną, a zarazem efektem tego 
jest: brak nakazu zawierania małżeństw, posiadanie dzieci poza związkami mał-
żeńskimi - co jest spowodowane zmianą w podejściu do stosunków seksualnych 
partnerów, które nie są już przywilejem małżonków. Dodatkowo także istnieje 
odmienne podejście do roli kobiety i mężczyzny w relacjach partnerskich4. 

Problemy z jakimi styka się najmniejsza grupa społeczna jaką jest rodzina 
przekładają się na sprawne funkcjonowanie całego społeczeństwa polskiego. 
Gospodarka i rynek pracy wymaga od młodego człowieka poświęcenia się stu-
diowaniu, ciągłemu doszkalaniu, zdobywaniu praktyki. Czas poświęcony temu 
niejednokrotnie wydłuża się aż do 28 roku życia. Dodatkowo wzrosły także 
zawodowe aspiracje kobiet, które coraz częściej stawiają na wysoki rozwój oso-
bisty. Równouprawnienie kobiet zaczęło mieć szerokie znaczenie także w tym 
aspekcie. Młodzi ludzie w celu poszukiwania stabilizacji w życiu odkładają decy-
zję o założeniu rodziny. Często bywa też tak, że młodzi ludzie bardziej poświę-
cają się karierze zawodowej, poświęcając jej maksimum czasu kosztem relacji 
3 H. Dmochowska, (red.), Rocznik demograficzny 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012, 

s. 264.
4 T. Szlendak, Socjologia rodziny: edukacja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa, 2010, s. 95.
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z partnerem. Socjolodzy zauważają trend pogoni za pieniądzem, w związku 
z tym często młode pary „przeżywają” wiek najwyższej płodności, a efektem 
tego są trudności z posiadaniem upragnionego potomstwa. Ze względu na 
późny wiek biologiczny matek wiele par pozostaje bezdzietnych.

Polska jako państwo demokratyczne intensywnie pracuje nad ustaleniem 
priorytetów polityki prorodzinnej. Zagadnienie to powinno być systematycznie 
poruszane w celu poprawienia obecnej sytuacji. Rząd powinien skupić swoje 
działania na polepszeniu kondycji ekonomicznej rodzin, zmniejszając skalę 
ubóstwa i wyrównując poziom życia. Kolejnym nierozłącznym celem winno być 
wspieranie przez Państwo procesu wychowywania dzieci – co również wpły-
nie na zwiększenie współczynnika dzietności. Oprócz tego nadrzędnym celem 
jest upowszechnienie edukacji, w szczególności tej przedszkolnej. Wyszczegól-
nione cele powinny mieć przełożenie na organizację i zarządzanie placówkami 
przedszkolnymi.

4. Zadania, rola i cele placówek przedszkolnych

Wychowanie przedszkolne jest częścią zagadnień, które zaliczamy do  
nauki zwanej pedagogiką. Obejmuje ona swoim obszarem obowiązki i odpo-
wiedzialność za wychowanie, opiekę i kształcenie dzieci. Mieć dziecko, to nie to 
samo co je posiadać. Należy umiejętnie nim pokierować, wskazując mu drogę 
rozwoju osobowości, która w dorosłym życiu przyniesie sukces na poszczegól-
nych szczeblach życia, zarówno prywatnego jak i zawodowego. Pedagogika to 
dziedzina społecznej aktywności, której obszar, formy, zasady i granice regu-
lowane są przez prawo.

Niewątpliwie zapewnienie dziecku opieki, poczucia bezpieczeństwa, zaufania  
i stabilizacji, a także umiejętne kierowanie rozwojem dziecka i poczuwanie 
się odpowiedzialnym za jego los to ważna inwestycja w jego dorosłe życie. Na 
przełomie ostatniego stulecia mamy do czynienia z wieloma przemianami poli-
tycznymi, społecznymi i ekonomicznymi, które stwarzają potrzebę organizo-
wania placówek wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci. Ich rodzice, czę-
sto napotykający różne trudy życia, powodujące brak odpowiedniej opieki nad 
dzieckiem, chętnie korzystają z pomocy tych instytucji. Często zdarza się, że 
wiele czasu pochłania im praca zawodowa, zdobywanie dóbr materialnych, 
poszerzanie wiedzy i kwalifikacji, które mogą pomóc w podniesieniu pozycji 
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majątkowej rodziny. Innymi powodami dla których rodzice decydują się, aby 
powierzyć swoje dzieci placówkom wychowawczym są ogromne możliwości roz-
woju, które są tam stwarzane dzieciom. Kształtowanie się młodej osobowości 
wymaga przebywania i integracji ze społeczeństwem, urozmaiconego spędza-
nia czasu, a przede wszystkim wykwalifikowanej opieki i kształcenia zapewnio-
nego przez kadrę pedagogiczną5.  

Przedszkole jest placówką przeznaczoną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, 
wspomagającą indywidualny rozwój, zapewniającą opiekę odpowiednią dla 
potrzeb dziecka, a także przygotowującą do nauki w szkole6. Wychowanie przed-
szkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szko-
łach podstawowych oraz w zespołach wychowania przedszkolnego i punktach 
przedszkolnych. Celem wychowania przedszkolnego jest zapewnienie dzieciom 
opieki, wspomaganie indywidualnego rozwoju oraz realizacja podstawy pro-
gramowej określonej przez Ministerstwo Edukacji7. 

Placówki przedszkolne mają na celu stworzenie warunków do harmonij-
nego i prawidłowego rozwoju dzieci, a także spełnienie ich potrzeb edukacyj-
nych poprzez osiągnięcie optymalnego poziomu gotowości szkolnej. Wychowa-
nie przedszkolne powinno kształtować wiele cech charakteru, które pozwolą 
dzieciom funkcjonować w szkole i późniejszym życiu. Ważne jest wykształce-
nie u dzieci:

• poczucia własnej wartości,
• świadomości swoich praw, uczuć i pragnień,
• zaradności w różnych sytuacjach,
• zainteresowań i zdolności,
• twórczego i aktywnego podejścia do problemów, zdolności do szukania 

różnych rozwiązań, wyobraźni, szybkości kojarzenia, pogłębienia wrażliwości,
• sztuki zauważania i rozumienia innych ludzi, a także różnych sytuacji 

społecznych,
• wytrwałości w dążeniu do celu, który został im wyznaczony,
• umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
• świadomości powszechnie obowiązujących zasad i norm,
• umiejętności i wiedzy, które pozwolą im podjąć naukę w szkole,

5 R. Borowski, D. Wysocki, Placówki opiekuńczo-wychowawcze, Płock 2001 s. 7-8.
6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. W sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, (Dz. U. Nr 61 poz. 624, z późn. zm.).
7 Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r., (Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.).
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• umiejętności dzielenia się z  innymi, współpracy, czekania na swoją 
kolej, a nawet walczenia o swoje,

• sprawności manualnej8.
Jak widać powyżej, różnorodne zajęcia na jakie uczęszcza dziecko już 

od najmłodszych lat rozwijają szereg elementarnych umiejętności interperso-
nalnych, wpływa na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie w społeczeństwie.

Istnieje szereg zajęć, które mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój emo-
cjonalny i intelektualny dziecka. Zajęcia sportowe lub korekcyjne wpływają 
natomiast na prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, które może przy tym dać 
upust swojej energii. Pomagają rozwinąć pozytywny stosunek do samego sie-
bie, własnego ciała i umiejętności fizyczno-motoryczne. Zajęcia muzyczne, pio-
senki i wyliczanki pomagają dziecku w opanowaniu artykulacji i posługiwa-
niu się głosem. Kontakt ze sztuką: słuchanie bajek, koncerty, czy teatrzyki roz-
budzają wrażliwość estetyczną. Ważna jest twórczość plastyczna, ponieważ jest 
źródłem zdobywania wiedzy o świecie, który nas otacza, uczenia się, dobrej 
zabawy, umiejętności koncentracji i przygotowaniem do poprawnego pisania. 
W przedszkolu dziecko ma szanse rozwijać swoje zdolności interpersonalne – 
porozumiewanie się z rówieśnikami i naukę rozwiązywania problemów. Czę-
sto to przedszkole jest miejscem gdzie można zdobyć pierwszych przyjaciół.

Działalność przedszkola sama w sobie nie jest nastawiona na osiąganie 
wymiernych efektów edukacyjnych. W odróżnieniu od szkoły, w przedszkolu 
nie ma stopni, ani standardowych wymagań w zakresie umiejętności, które 
dzieci powinny posiadać. Praca z dziećmi w przedszkolu nastawiona jest nie 
na osiąganie określonych wyników, a na proces, postęp i stworzenie warunków, 
w którym dziecko będzie mogło się prawidłowo rozwijać. Inwestycja w jakość 
edukacji dzieci w wieku przedszkolnym jest inwestycją w korzenie wspólnej 
przyszłości całego państwa. Wczesne dzieciństwo to okres krytyczny dla roz-
woju możliwości intelektualnych i osobowościowych dziecka. Dzieci stymulo-
wane rozwojowo w okresie przedszkolnym mają większą motywację do nauki 
w szkole. Mają one również wyrównany start do dalszego życia, szczególnie 
w przypadku rodzin o niskim statusie społecznym lub ekonomicznym. Eduka-
cja wczesnoszkolna dobrej jakości, to przede wszystkim szansa dla dzieci, które 

8 E. Hurlock, Rozwój dziecka, PWN, Warszawa 1985, s. 367.
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pochodzą z niewielkich ośrodków leżących na terenach wiejskich9.
Przedszkole jest placówką zbiorowego wychowania. Ma określone cechy 

i zadania. Wchodzi w część systemu oświaty i wychowania, a więc regulowane 
jest przez ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (z później-
szymi zmianami).

Żłobek, przedszkole i szkoła są instytucjami, które powinny ze sobą współ-
pracować, zapewniając przy tym ciągłość oddziaływań pedagogicznych oraz 
opiekę i dbałość o rozwój i zdrowie dziecka. Placówki przedszkolne są więc 
częścią systemu oświaty. 

Placówki wychowania przedszkolnego zajmują się realizacją celów zwią-
zanych z wychowaniem, opieką i kształceniem dzieci już od najmłodszych lat. 
Należą do nich publiczne i niepubliczne przedszkola, punkty przedszkolne, 
a także zespoły wychowania przedszkolnego.

Placówki przedszkolne dbają o rozwój dziecka na płaszczyznach nie tylko 
rozwoju fizycznego i umysłowego, ale przede wszystkim emocjonalnego i spo-
łecznego. Istotne jest wyrównanie ewentualnych braków i opóźnień w tych 
zakresach. Przedszkola zdecydowanie pomagają pracującym rodzicom zapew-
nić opiekę wychowawczą. Dzieci uczęszczają do przedszkola również po to, aby 
przystosowywać się do społeczeństwa i życia w grupie – przez następne kilka-
naście lat, czyli przez cały proces edukacji, będą musiały przebywać w grupie 
przez przynajmniej jedną trzecią czasu dnia. W przedszkolach dzieci uczone 
są nowych zachowań i norm moralnych. W placówkach tych dzieci rozwijają się 
pod okiem wykwalifikowanej kadry specjalistów. Placówki przedszkolne peł-
nią również określone funkcje wobec rodziców – doradcze i wspierające dzia-
łania wychowawcze10. 

Główną, społeczno-pedagogiczną i opiekuńczo-wychowawczą funkcją śro-
dowiska przedszkolnego jest szeroko pojęta opieka nad bezpieczeństwem, zdro-
wiem i prawidłowym rozwojem dzieci, przygotowanie ich do szkoły i wszech-
stronne wychowanie oraz pomoc rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom jak 
najlepszej opieki wychowawczej.

Przedszkole powinno wszechstronnie rozwijać jednostkę wychowawczą 
w zespole poprzez wyrabianie umiejętności, sprawności, stopniowe poszerzanie 
9 M. Zahorska, Edukacja przedszkolna w Polsce – szanse i zagrożenia. Instytut spraw publicznych, 

Warszawa 2003, s. 70-72.
10  E. Bełczewska, M. Herde, „ABC... Program wychowania przedszkolnego XXI wieku”, WSiP, Warszawa  

2000, s. 155.
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zasobu wiedzy, kształtowanie postaw, przekonań, a także zainteresowań, poprzez 
odpowiednią stymulację, czyli dążenie do procesów rozwojowych. Kształcenie 
powinno obejmować zorganizowane czynności i procesy umożliwiające pozna-
nie kultury, przyrody, społeczeństwa, oraz wszechstronny rozwój zdolności, 
zainteresowań, sprawności fizycznych i umysłowych11.

Przedszkole spełnia wiele funkcji względem dzieci. Oto jego podstawowe 
funkcje:

• opiekuńcza – ochrona przed zagrożeniami psychicznymi, fizycznymi  
i cywilizacyjnymi oraz organizacja życia w przedszkolu, porządek dnia, 
posiłki, zabawy, zaspokajanie codziennych potrzeb, czuwanie nad dziećmi, 
zapewnianie bezpieczeństwa, gotowość pomocy, praca z dzieckiem;

• wychowawcza – kierowanie rozwojem osobowości dziecka, zmierzające 
do zniwelowania istniejących braków rozwojowych lub środowiskowych, 
podniesienie gotowości do nauki i wyrównywanie startu w szkole, korygowanie 
nieprawidłowości powstałych we wcześniejszych etapach rozwoju dziecka;

• dydaktyczna – nauczanie zgodnie z podstawą programową i profilem 
nauczania placówki;

• środowiskowa – inicjatywa i działanie razem z rodziną, szkołą oraz 
innymi lokalnymi instytucjami;

• pedagogiczno-społeczne – wynikające ze współczesnej koncepcji 
wychowania przedszkolnego, zarówno wobec dziecka, środowiska i rodziców;

• doradczo-wspierająca - pomoc w rozpoznawaniu możliwości 
rozwojowych dziecka i (w razie konieczności) podjęciu wczesnej interwencji 
specjalistycznej

• rozwijająco-kształtująca – dotyczy respektowania w wychowaniu 
możliwości nauki przez zabawę, ponieważ dziecko zazwyczaj chce się bawić, 
a podczas zabawy doświadcza, przez co uczy się, co przychodzi mu z łatwością 
i przyjemnością, a także wspomaga proces zapamiętywania. Dziecko dostaje 
szansę na przeżywanie radości, samodzielności działania i spontaniczności. 
Pozwalanie dzieciom na tworzenie, skojarzenia, wymyślanie i uczenie się bez 
ograniczających oryginalność i wyobraźnię pouczeń, daje dzieciom możliwość 
obserwacji świata, a także poczucia własnej wartości i niezależności12.

11 Ibid., s. 6. 
12 M. Kwiatowska, Wychowanie przedszkolne we współczesnym świecie, [w:] Podstawy pedagogiki 

przedszkolnej, (red.) M. Kwiatowska, WSIP, Warszawa 1985, s. 22-23.
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Różnorodność wyżej wymienionych funkcji placówek przedszkolnych 
wskazuje na to, jak ważne jest zapewnienie usług edukacyjnych w tych pla-
cówkach na jak najwyższym poziomie, ponieważ niewątpliwie będzie to miało 
oddźwięk w przyszłości każdego dziecka.

Według podstawy programowej obowiązującej w Polsce, placówka wycho-
wania przedszkolnego powinna:

 - kształtować zbiór umiejętności społecznych podopiecznych,
 - wykształcać czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne 

i kulturalne,
 - wspomagać rozwój mowy dzieci,
 - wspierać w rozwoju czynności intelektualnych sprzyjających lepszemu 

poznaniu oraz rozumieniu samego siebie i otoczenia,
 - wychowywać w zdrowiu i sprawności fizycznej,
 - nauczać i implementować potrzebę dbania o bezpieczeństwo swoje 

i innych,
 - wychowywać przez sztukę: dziecko będące widzem, aktorem, znające 

muzykę, śpiew, pląsy oraz taniec, a także rozmaite formy plastyczne,
 - wspomagać umysłowy rozwój dziecka, stosując zabawy konstrukcyjne 

oraz wzbudzając zainteresowanie techniczne,
 - pomagać dziecku w zrozumieniu sensu zjawisk atmosferycznych 

a także w unikaniu stwarzanych przez nie zagrożeń,
 - wychowywać w poszanowaniu roślin oraz zwierząt,
 - wspomagać rozwój intelektualny maluchów razem z edukacją 

z zakresu matematyki,
 - kształtować gotowość do nauki pisania oraz czytania,
 - wychowywać w duchu rodzinnym, obywatelskim i patriotycznym13.

Wyżej wymienione wymagania łączą się ściśle z podstawowymi funk-
cjami, jakie powinno realizować przedszkole oraz z ogólną ideą działania tego 
typu placówki.

Obecnie w Polsce istnieje powszechny obowiązek przedszkolny, obejmu-
jący dzieci w wieku 5 lat, ponieważ rozpoczynając naukę w szkole jako sześcio-
latki, należy odbyć roczne przygotowanie. Jest to związane z tym, że we wrześ-
niu 2012 roku nastąpiło obniżenie o rok powszechnego obowiązku szkolnego. 
13 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z Dia 23 grudnia 2008 r., (Dz. U. z dn. 15 

stycznia 2009 r. Nr 4, poz.17).
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Nie ma natomiast obowiązku uczęszczania do przedszkola dzieci w wieku poni-
żej 5 lat14.

Podsumowując rozważania warto zauważyć jak ogromną rolę stanowi 
zapewnienie dostępu do edukacji dzieciom w wieku przedszkolnym. Należy 
dokładać wszelkich starań, aby placówki przedszkolne funkcjonowały prawid-
łowo, zapewniając najmłodszym umiejętności i wiedzę na jak najwyższym pozio-
mie oraz były wspierane przez odpowiednio prowadzoną politykę państwa 
i samorządów lokalnych.

5. Polityka prorodzinna w Polsce

W ostatnim czasie, głównie ze względu na reformy systemu emerytalnego, 
możemy usłyszeć coraz więcej głosów w dyskusji publicznej, które uświada-
miają wyzwania demograficzne, stojące przed polskim społeczeństwem. Ostatni 
powszechny spis ludności wskazuje na ogromna skalę migracji zarobkowych 
oraz, utrzymujący się permanentnie od wielu lat, jeden z najniższych pozio-
mów dzietności. Działania wchodzące w zakres polityki prorodzinnej w Polsce 
są mało efektywne i nie mają charakteru całościowego, który wprowadziłby 
kompleksowe mechanizmy poprawiające sytuację ekonomiczną polskich rodzin. 

Edukacja przedszkolna to jeden z priorytetowych tematów współpracy 
między państwami należącymi do Unii Europejskiej. Najistotniejszą sprawą jest 
równy i powszechny dostęp do nauki, przy jednoczesnym wzmocnieniu jako-
ści kształcenia i wsparcia dla pracowników dydaktycznych. Komisja Europej-
ska jest zdania, że edukacja przedszkolna decyduje o poziomie adaptacji spo-
łecznej dzieci i że należy w nią inwestować, gdyż jest efektywnym środkiem, 
który służy utworzeniu podstaw dalszego kształcenia, wyrównuje jego efekty 
i wpływa na ogólny poziom umiejętności. Polska, jako kraj członkowski, pod-
jęła w ostatnich latach wiele działań, mających na celu upowszechnienie edu-
kacji przedszkolnej. 

Liczba miejsc w przedszkolach dynamicznie wzrasta, jednak nadal nie 
jest ona wystarczająca, ponieważ istnieje wyraźna nadwyżka między ilością 
dzieci w wieku przedszkolnym, a ilością miejsc w placówkach przedszkolnych. 
W związku z tym priorytetowym celem Ministerstwa Edukacji Narodowej 
jest powiększenie liczby i dostępności placówek wychowania przedszkolnego. 
14 Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r., op. cit.
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Konieczność tworzenia tego typu placówek wynika z potrzeb rodziców, nale-
żących do danej społeczności lokalnej15.

Upowszechnieniu wychowania przedszkolnego sprzyja możliwość zakłada-
nia prywatnych placówek – przedszkoli, zespołów przedszkoli i punktów przed-
szkolnych. Państwo reguluje ustawy prawne, które to umożliwiają, niemniej 
jednak istotną rolą państwa jest dalsze upowszechnianie i inwestowanie dzia-
łań prorodzinnych, ponieważ wiadome jest, że dbając o polską rodzinę i zapew-
niając jej godne warunki życia, dba się jednocześnie o sytuację gospodarczą 
państwa. Polityka prorodzinna powinna więc być fundamentalnym elemen-
tem polityki państwa. Państwo musi wspierać rodzinę, aby zwiększyć dziet-
ność. Polityka mająca na celu zwiększenie wskaźnika dzietności jest więc poli-
tyką prorodzinną.

Odpowiedzialność za standard i jakość edukacji małych dzieci leży po 
stronie:

1. Państwa, a w szczególności Ministerstwa Edukacji Narodowej, działa-
jącego przez kuratoria oświaty.

2. Samorządu terytorialnego (lub stowarzyszenia), powołującego i utrzy-
mującego oddział przedszkolny.

3. Dyrektorów i nauczycieli przedszkolnych.
Do zadań państwa należy stworzenie ram prawnych, szczegółowych zasad 

regulujących organizację systemu edukacji (ramowy statut, kwalifikacje i dosko-
nalenie nauczycieli, zatrudnianie, zasady udzielania pomocy dzieciom mają-
cych specjalne potrzeby edukacyjne). Kuratoria oświaty sprawują bezpośredni 
monitoring jakości edukacji, poprzez prowadzenie nadzoru pedagogicznego 
podległych placówek.

Jeżeli chodzi o przedszkola publiczne, to samorząd terytorialny odpo-
wiada za zapewnienie warunków materialnych do edukacji dzieci. W wypadku 
gdy samorząd terytorialny jest organem prowadzącym przedszkole, odpowiada 
on za realizację zadań statutowych oraz ekonomiczne wydawanie funduszy 
przeznaczonych na edukację małego dziecka i jak najwyższy stosunek efektów 
do nakładów.

Dyrektor jest osobą odpowiedzialną za realizację jakości. Powinien 
on zadbać o stworzenie i realizowanie programu rozwoju dziecka w wieku 

15 M. Stawiarska, Żłobki, Przedszkola, kluby – funkcjonowanie i opodatkowanie. Wszechnica podatkowa, 
Kraków 2011, s. 42-43.
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przedszkolnym, zapewniającego jak najwyższą jakość w stworzonych warun-
kach prawnych i finansowych.

Jakość placówek przedszkolnych może być określana poprzez stopień 
zadowolenia poszczególnych klientów jakości, którymi mogą być:

• Dzieci – dobre przedszkole stwarza im możliwość startu w szkole 
i pomaga w realizacji potrzeb rozwojowych.

• Rodzice – mogą oni powierzyć swoje dzieci pod opiekę placówki 
zatrudniającej kompetentnych pracowników, ze świadomością, że i oni sami 
będą mogli otrzymać w razie potrzeby odpowiednie wsparcie.

• Społeczeństwo – ponieważ wychowanie w wieku przedszkolnym 
jest pierwszym i podstawowym etapem edukacji, który zwiększa szansę na 
społeczny rozwój w przyszłości.

• Szkoła – gdyż lepsze przygotowanie dzieci oznacza lepsze efekty pracy 
szkoły.

• Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola – praca w przedszkolu 
dobrej jakości daje więcej satysfakcji i poczucia samorealizacji.

• Samorząd terytorialny – dobrej jakości kształcenie małego dziecka 
oznacza niższe nakłady na edukację w latach późniejszych.

Jak widać powyżej jakość placówek przedszkolnych oceniana jest przez 
ogół społeczeństwa. Wychowanie przedszkolne jest więc aspektem ważnym 
dla wszystkich, ponieważ dotyczy bezpośrednio lub pośrednio każdej grupy 
ludzi w państwie.

Czynnikami ekonomicznymi, które determinują istnienie i rozwój pla-
cówek przedszkolnych są: poziom subwencji państwowych, wysokość opłat za 
korzystanie z przedszkoli, a także koszty prowadzenia placówki, bezrobocie 
wśród rodziców (często zdarza się, że bezrobotni rodzice nie posyłają swoich 
dzieci do przedszkola, gdyż sami się nimi zajmują).

Państwo, poprzez odpowiednie wspieranie rozwoju placówek przedszkol-
nych powinno wziąć pod uwagę fakt, iż istnieje wiele społecznych nierówności 
edukacyjnych, ograniczających mobilność społeczną. Edukacja przedszkolna 
stanowi bowiem jedną z najbardziej skutecznych dróg przełamywania trud-
ności i barier w szkolnych karierach dzieci. Należy ją rozwijać w środowiskach 
najsłabiej rozwiniętych, a mianowicie w obszarach wiejskich oraz wśród spo-
łeczeństwa wymagającego szczególnej opieki, np. dzieci niepełnosprawnych. 
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Przynależność Polski do Unii Europejskiej rozszerza polskiej młodzieży wiele 
możliwości rozwoju, jednocześnie tworząc silną konkurencję. Istnieją obawy, 
że wiele młodych ludzi nie będzie w stanie jej sprostać. Dlatego ważne jest sty-
mulowanie rozwoju dzieci już w wieku przedszkolnym, w odpowiedniej pla-
cówce, zapewniając profesjonalną opiekę. 

Wychowanie przedszkolne obejmuje obecnie: 
• 81,0 %  pięciolatków,
• 64,1 %  czterolatków,
• 49,8%   trzylatków.
Z powyższego zestawienia wynika, że nadal istnieje potrzeba objęcia opieką 

przedszkolną pozostałe dzieci.
W ostatnich latach upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród dzieci 

w wieku 3-5 lat wzrosło aż o 20%. Aktualnie już 64,6% dzieci należących do tej 
grupy wiekowej objętych jest edukacją przedszkolną. Dla porównania w 2006 
roku wskaźnik ten wynosił 44,6%. Na obszarach wiejskich odnotowano jesz-
cze większy wzrost tego wskaźnika – z 23,1% do 43,12%. Z analizy tych danych 
wynika, że w roku szkolnym 2010/2011 w różnego typu przedszkolach naukę 
pobierało 250 tysięcy więcej dzieci niż miało to miejsce w roku szkolnym 
2006-200716.

Według wypowiedzi Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas, 
zwiększenie miejsc w przedszkolach dla dzieci w wieku 3-5 lat (sześciolatkowie 
mają już obowiązek uczęszczania do szkoły) jest ważne ponieważ wiek ten jest 
złotym wiekiem rozwoju dziecka, można wtedy najbardziej wpływać na jego 
rozwój, wyrównywać braki i rozwijać talenty. Jest to szczególnie istotne w przy-
padku dzieci, które wychowują się w warunkach niesprzyjających ich rozwojowi 
oraz gdy nie są wspierane przez rodzinę i środowisko. Powodem dla którego 
państwo powinno wspierać młode rodziny jest wspomniany już fakt, iż młode 
matki pragną rozwijać się zawodowo – aktywnie uczestniczyć na rynku pracy, 
rozwijać się i samorealizować. Upowszechnienie wychowania przedszkolnego 
jest więc niezwykle istotne dla wszystkich młodych Polaków17.

Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego współczynnik dzietności 
kobiet w roku 2011, wynosił 1,318. Aby ten wskaźnik wzrósł należy skupić się na 
16 Ibid., s. 9-10.
17 Wystąpienie Minister Edukacji  Narodowej Krystyny Szumilas, z dn. 01.03.2012 r. www.sejmometr.pl/

sejm_wystapienia/6195. (Dostęp 20.12.2013 r.).
18 H. Dmochowska, (2012), op. cit., s. 530.
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wielu czynnikach, między innymi ulgami prorodzinnymi, zasiłkami dla rodzin 
z dziećmi, kosztami pracy (mającymi wpływ na poziom bezrobocia), a przede 
wszystkim na dostępności placówek przedszkolnych. 

Wspieranie rodziny w celu zwiększenia dzietności jest bardzo ważne, 
ponieważ ma to wpływa na stabilność budżetu, system emerytalny, a także siłę 
głosu w Unii Europejskiej. Każdy z wyżej wymienionych czynników zależy bez-
pośrednio od struktury i ilości ludności w Polsce.

Opieka przedszkolna rozpoczyna się w momencie, gdy dziecko kończy 3 
lata lub w przypadku jeśli data urodzin dziecka wypada od września do grud-
nia, wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata. 

Istnieją dwa sposoby zapewnienia opieki przedszkolnej przez państwo. 
Pierwsza to finansowanie kosztu funkcjonowania publicznych placówek (w for-
mie bezpłatnych zajęć 5 godzin dziennie). Drugi sposób dotyczy placówek nie-
publicznych – jest to wypłata subwencji przedszkolnej „na każde dziecko”. Osza-
cowano, że średni koszt, który ponoszą władze publiczne (uwzględniając placówki 
publiczne i prywatne) na jedno dziecko wynoszą ok. 7 tys. zł rocznie. Koszty na 
utrzymanie przedszkoli, które ponoszą samorządy, a także przedszkolne sub-
wencje wynoszą ok. 8,1 mld zł. Premier deklaruje nadkłady w budżecie pań-
stwa, w wysokości 10,9 mld zł, co pozwoliłoby na objęcie opieką przedszkolną 
100% dzieci należących do grupy od 3 do 5 lat19. 

Państwo dotuje również opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez „Ustawę  
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 roku. Za zasady 
i stawki dotacji celowych wypłacanych w tym celu odpowiadają Rady Gmin20. 
Tego typu dotacje mogą obejmować żłobki klasyczne oraz tzw. „Kluby Malucha”.

Polski rząd zapewnia również innego rodzaju wsparcie młodym rodzi-
nom. Popularny jest dodatek z tytułu urodzenia dziecka, czyli tzw. „becikowe”.  
Jest to zasiłek w kwocie 1000 zł, który wypłacany jest rodzicom po urodze-
niu dziecka. Warunkiem otrzymania tego zasiłku jest udokumentowanie, że 
kobieta w ciąży była pod stałą opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży. Od stycz-
nia 2013 roku „becikowe” przysługuje rodzinom, których dochód na osobę jest 

19 K. Brosz, M. Chludziński, M. Czarnik, M. Kot, Polityka prorodzinna w Polsce. Diagnoza stanu 
obecnego i propozycje zmian, Fundacja Republikańska, Warszawa 2012, s. 10-12.

20 Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, z dn. 4 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 45, poz.235 z późn. 
zm.).
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niższy niż 1922 zł na osobę21. 
Kolejnymi sposobami na wspieranie rodzin znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej przez państwo są uzależnione od dochodu rodziny świad-
czenia rodzinne, wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej. Funkcjonuje 
też ulga podatkowa z tytułu wychowania dzieci, dopłaty do wyprawki szkol-
nej, pomoc w zakresie dożywiania w szkołach oraz dofinansowywanie zabiegów 
in vitro. Można również wymienić dopłaty do wakacyjnego wypoczynku dla 
dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych, a także dofinansowywanie 
składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunek zajmujących się dziećmi. 

Ważnym wsparciem, jakie oferuje państwo jest udzielanie zasiłku macie-
rzyńskiego, który jest elementem systemu ubezpieczeń społecznych i finanso-
wany jest ze środków nagromadzonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 
Prawo do otrzymania zasiłku macierzyńskiego przysługuje matkom, które uro-
dziły dziecko w czasie, gdy były objęte ubezpieczeniem chorobowym lub korzy-
stały z urlopu wychowawczego. Obecnie urlop macierzyński trwa 12 miesięcy. 
Zasiłek wypłacany jest w wysokości 80% wynagrodzenia bądź przychodu, który 
stanowił podstawę jego wymiaru przez okres 12 miesięcy lub przez pierwsze 6 
miesięcy w wysokości 100%, natomiast przez kolejne 6 miesięcy – 60%. Nowe 
zmiany związane są z wydłużeniem urlopu macierzyńskiego o urlop rodziciel-
ski. Długość urlopu macierzyńskiego uzależniona jest od ilości posiadanych 
dzieci. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość podjęcia pracy zawodowej 
– maksymalnie na pół etatu – przy jednoczesnym pobieraniu zasiłku macie-
rzyńskiego (odpowiednio obniżonego). Podobnie jak podczas urlopu wycho-
wawczego od 2013 roku, kobieta nie może być zwolniona z pracy przebywając 
na urlopie macierzyńskim, a po powrocie do pracy ma zagwarantowaną pracę 
na tym samym stanowisku, wynagradzaną stawką adekwatną do wynagrodzeń 
na tych samych stanowiskach. Po urlopie macierzyńskim można przez okres 
do 2 lat przebywać na urlopie wychowawczym, pobierając dodatek z tytułu 
opieki nad dzieckiem22.

Istotnym problemem dotyczącym urlopów i zasiłków macierzyńskich jest 
fakt, iż w Polsce wielu pracodawców zawiera z pracownikami umowy cywilno-
-prawne, nie gwarantujące świadczeń wspierających młodych rodziców. Zasiłek 
21 Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dn. 28 listopada 2003 r., Art. 15b (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 139, 

poz. 992 z późn. zm.).
22 Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 

z dn. 25 czerwca 1999 r.,  Art. 29 ust. 1 pkt. 1 (Dz. U. Nr 77 z 2010 r., poz. 512, z późn. zm.).
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macierzyński jest świadczeniem, które przysługuje osobie, podlegającej ubezpie-
czeniu chorobowemu, w czasie urodzenia dziecka (lub przyjęcia go na wycho-
wanie). Ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe u osób zatrudnionych 
w ramach stosunku pracy. Pracodawca musi wtedy opłacać składkę chorobową 
za osobę, którą zatrudnia. Zleceniobiorca objęty umową cywilno-prawną może 
podlegać ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, podczas gdy zawierając 
umowę-zlecenie jednoznacznie wyraża chęć przystąpienia do odprowadzania 
składek tytułem tego ubezpieczenia23. Tak więc wszelkie gwarancje prawne, 
przewidziane w przepisach prawa pracy i związane z rodzicielstwem uwzględ-
niają tylko pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Państwo 
powinno przede wszystkim kłaść większy nacisk na stabilność zatrudnienia, 
jakie dają umowy chronione prawem pracy. 

Kościół nieustannie promuje wartość daru życia i go broni, zachęca do 
posiadania dzieci, podkreśla wieloaspektowe znaczenie i godność rodziny, 
a także wspiera rodziny. Polityka rodzinna nie stanowi tylko wydatków, ale 
oznacza długofalowe korzyści. Natomiast koszt nieinwestowania w działania 
wspierające rodziny może być bardzo duży. Polska polityka gospodarcza i spo-
łeczna nie wpływa najlepiej na dzietność.

Dziecko nie jest kosztem dla Państwa, lecz zyskiem już od chwili naro-
dzin – jest bowiem pośrednim podatnikiem – konsumentem opodatkowanym 
przez państwo podatkiem VAT. Bywa też, że dzieci aktywizują zawodowo swoich 
rodziców i dziadków – chcą oni zapewnić lepszy byt swoim potomkom. Wkład 
rodziców posiadających dzieci w dochód państwa jest wyższy niż u osób bez-
dzietnych i rośnie wraz z każdym kolejnym dzieckiem.

Niestety nie idą za tym prawa obywatelskie. Świadczenia macierzyńskie, 
np. płatny urlop macierzyński, obowiązuje w zależności od rodzaju umowy 
z pracodawcą. Świadczenia nie są więc prawem, lecz przywilejem zdobytym 
przez kobiety. Przyszłe matki często odkładają decyzję o założeniu rodziny do 
czasu znalezienia pracy, która zapewni im świadczenia.

Środki publiczne przeznaczane na wsparcie dla rodziny szacuje się na ok. 
27,1 mld zł. Stanowi to prawie 2% Produktu Krajowego Brutto. Według analizy 
przeprowadzonej przez Fundację Republikańską prowadzone działania pro-
rodzinne nie tworzą przemyślanej i spójnej całości. W polityce prorodzinnej 

23 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141, z późn. zm.). Stan 
prawny na dzień 31.01.2013 r.
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prowadzonej przez polski rząd można wyróżnić wiele niezależnych od sie-
bie programów, które kontrolowane są przez różne ośrodki władzy, nie two-
rzące żadnego spójnego planu. System nie ma powszechnego charakteru  
i cały czas ulega modyfikacjom. Największym problemem jest niedobór środ-
ków finansowych przekazywanych przez państwo w celu wspierania rodzin24.

6. Podsumowanie

Analizując powyższą tematykę można stwierdzić, że jest jeszcze wiele do 
zrobienia w kwestii wspierania polskiej rodziny, aby w efektywny sposób wpły-
wać na prawidłowy rozwój i przyszłość najmłodszego pokolenia. Jest to sprawa 
niezwykle istotna i mająca wpływ na wiele aspektów ekonomicznych i społecz-
nych kraju. Zapowiedzi rządu świadczą o konieczności objęcia edukacją przed-
szkolną wszystkich dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Zapewnienie wysokiego poziomu edukacji przedszkolnej powinno być 
zadaniem priorytetowym dla Państwa i z pewnością zaprocentuje w przyszłości 
rozwojem ludzi młodych, którzy stanowią narodowy potencjał. Edukacja przed-
szkolna jest jednym z kluczowych tematów współpracy między państwami nale-
żącymi do Unii Europejskiej. Najistotniejszą sprawą jest równy i powszechny 
dostęp do nauki, przy jednoczesnym wzmocnieniu jakości kształcenia i wspar-
cia dla pracowników dydaktycznych. Polska, jako kraj członkowski, podjęła 
w ostatnich latach wiele działań, mających na celu upowszechnienie edukacji 
przedszkolnej, co w znacznym stopniu jest ułatwiane przez wsparcie ze środków 
europejskich, również w najnowszym budżecie. Inwestycja w wysoki poziom 
edukacji to niewątpliwie bardzo dobra i zwrotna inwestycja, stanowiąca ważny 
krok w rozwoju społecznym i gospodarczym Polski na tle Europy. Istotne jest 
również, aby Państwo otoczyło odpowiednim wsparciem młodych rodziców, 
aby zachęcić ich do posiadania dzieci i do emigrowania poza granice kraju, 
w celu szukania „lepszego jutra”.

24 K. Brosz i in., (2012), op. cit., s. 18.
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7. Summary

The importance of pre-schools in Polish education system

This study describes the most important issues related to the pre-school 
education in the Polish education system, taking into account demographic 
factors, our pro-family policy, a Polish model of the family, as well as the aims 
and functions of pre-school institutions.

At the turn of the last century, we have to cope with many political, social 
and economic changes that oblige us to organize educational and daycare cen-
tres for children. Providing childcare, a sense of security, trust and stability, as 
well as  a skillful guidance of  the child’s development with being responsible 
for him is an important investment in his whole adult life. The development of 
a young personality requires residence and integration with the society, varied 
leisure and, above all, skilled care and education provided by the teaching staff. 

Key words: pre-school education, education, pro-family policy, child’s 
development.
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Rozdział XIII
Dziecko w świecie reklamy

 
1. Streszczenie

Artykuł przedstawia problematykę odbioru reklam przez dzieci w okre-
sie edukacji wczesnoszkolnej. Przybliżone zostały wady i zalety współczesnych 
reklam, ich treści, odbiór przez młodego człowieka oraz ich wpływ na upodo-
bania dziecięce, świadomość i wyobraźnię. W dzisiejszych czasach wszechobecne 
media wdzierają się wraz z reklamami w każdą cząstkę naszego życia - prywat-
nego, szkolnego jak i też zawodowego, a postęp technologiczny sprawił, że media 
są dostępne dla każdego człowieka i są obecne nie tylko w każdym domu, ale 
w każdym elemencie naszego życia. Reklama stała się symbolem dzisiejszego 
świata - nie tylko symbolem świata biznesu, nowych produktów ale i nas samych. 
Reklama wyznacza poziom i charakter życia współczesnego człowieka już od 
najmłodszych lat. Zaspakaja potrzeby, kształtuje postawy i przekazuje wiedzę 
o świecie. Ma szereg zalet, ale też wiele wad - reklama może zniewalać ludzkie 
umysły czy popularyzować negatywne wzorce społeczne. Do nie przygotowa-
nych młodych odbiorców trafiają przekazy reklamowe, które mogą poszerzać 
wiedzę i pozytywne postawy jak i wyrządzać ogromne szkody. Przekazy te zacie-
rają różnice między wyobraźnią odbiorcy a rzeczywistością. Dzisiejsza reklama 
stanowi obraz komercji wkraczający w świat dziecka i życia rodzinnego, a w nas 
dorosłych budzi obawę co do jakości oraz rodzaju przekazywanych w niej treści.

Słowa kluczowe: dziecko, reklama, okres wczesnoszkolny, postrzeganie 
reklamy, forma komunikowania, wartość perswazyjna, postawa krytyczna. 

 2. Wstęp

Dzieci żyją dziś w świecie zupełnie innym niż poprzednie pokolenia, 
w świecie wielu mediów stanowiących integralną część każdej społeczności na 
Ziemi. Media wyróżniają się wśród innych instytucji wychowawczo-społecznych 
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przede wszystkim tym, że:
• głównym miejscem ich funkcjonowania i odbioru jest dom rodzinny;
• są to instytucje wychowania pośredniego, których głównym zadaniem 

jest dostarczanie rozrywki, zabawy, przekazywania informacji, reklamy;
• kontakt dziecka ze środkami masowego przekazu rozpoczyna się 

bardzo wcześnie.
Dziecko od najmłodszych lat odbiera serię bodźców ze strony ikonosfery, 

a różnorodne obrazy, powiększone fotografie produkowane masowo, utrwalają 
się w umyśle. Jest ono codziennie atakowane ogromną ilością informacji pocho-
dzących z gazet, czasopism, książek, plakatów, audycji radiowych, kaset video, 
płyt DVD, telewizji i Internetu, dziecko ,,konsumuje” każdego dnia ponad dwa 
tysiące obrazów pochodzących z technicznych środków przekazu. Do dziecka 
dopływa od wczesnych godzin rannych aż do późnego wieczora szeroki stru-
mień informacji o różnym zakresie i stopniu trudności. Są to informacje o fak-
tach, zdarzeniach, opinie, komentarze, oceny i krytyki, przekazywane drogą 
pośredniego oddziaływania mass mediów. Spowodowały i stworzyły one nowy 
wymiar możliwości wymiany myśli i informacji1.

Dziś nie wystarczy o czymś powiedzieć, trzeba to pokazać. Współczesna 
kultura narzuca i kształtuje audiowizualne doświadczenie świata. Właśnie takie 
doświadczanie świata staje się dla dzieci najprostsze, najciekawsze, nie wymaga-
jące większego wysiłku. Dostęp do telewizji, radia, czasopism dziecięcych i mło-
dzieżowych a także komputerów jest tak powszechny, że młodemu pokoleniu 
początku XXI wieku trudno wyobrazić sobie bez nich rzeczywistość. Nikt obecnie 
nie zaprzeczy, że media mają ogromny wpływ na wartości, poglądy i zachowania 
odbiorców. Mogą budować zarówno wiedzę i pozytywne postawy, jak i wyrzą-
dzić ogromne szkody, jeśli niewłaściwe przekazy, zwłaszcza telewizyjne i inter-
netowe, będą trafiały do nieprzygotowanych do ich odbioru młodych osób2.

Szczególną rolę w odbiorze mediów przez dzieci odgrywa reklama, która 
prawie całkowicie wypełnia nowe media, nie dając młodym odbiorcom chwili 
wytchnienia i zapomnienia od ciekawych produktów, nowych propozycji medial-
nych, czy natarczywych propozycji spędzenia miło czasu przy wykorzystaniu 
najnowszej technologii.

1 J. Izdebska, Rodzina Dziecko Telewizja, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2001, 
s. 13-14

2 http://www.edukacja.edux.pl/p-7948-dziecko-w-swiecie-mediow.php.  ( Dostęp  12.11.2013 r.)
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3. Reklama jako zjawisko, forma komunikowania, jej historia 
powstania oraz zastosowanie w obecnych czasach

W obecnych mediach - ,,nowych mediach”, reklama stała się symbolem 
dominacji nad innymi stacjami nadawczymi, programami zarówno telewizyj-
nymi czy radiowymi. Wdziera się mocno w prasę i najnowsze osiągnięcie czło-
wieka jakim jest Internet. Aby mówić o obecnej reklamie jako zjawisku wszech-
obecnym w codziennej egzystencji dziecka, bowiem każdego dnia styka się ono 
z ogromną ilością komunikatów reklamowych, trzeba wyjaśnić sobie znacze-
nie słowa reklama.

Według ,,Słownika języka polskiego” reklama jest to rozpowszechnianie 
informacji o towarach, ich zaletach, wartościach i możliwościach nabycia, chwa-
lenie kogoś, zalecanie czegoś przez prasę, radio, telewizję oraz Internet; oraz 
inne środki służące temu celowi jak (np. plakaty, napisy, ogłoszenia). 

O reklamie można mówić wówczas, gdy pozytywne emocje u odbiorcy 
wzbudza się w celu wywołania odpowiedniego nastawienia do zachwalanego 
towaru. Natomiast jeszcze w węższym znaczeniu reklama to działanie polegające 
na zachęcaniu do nabywania usług lub towarów, którego treść pełni zarówno 
funkcje informacyjną, jak i impresyjną. Informacje mają charakter z reguły 
drugorzędny i służą wzbudzaniu zainteresowania u odbiorcy oraz skłonieniu 
go do zakupu. Zgodnie z powyższym reklama jest szczególną formą społecz-
nego komunikowania o charakterze manipulacyjnym, która służy stymulowa-
niu potencjalnego klienta do podjęcia pewnych działań lub zachowań3.

Jest to w pewnym sensie fenomen wobec którego my dorośli, a nie mówiąc 
o naszych pociechach, nie pozostajemy obojętni. U części młodych odbiorców 
reklamy wywołują pozytywne emocje, u innych zaś negatywne.

Reklama stanowi dziś jedyną z bardziej absorbujących i zarazem ekspan-
sywnych form komunikowania. Jej obecność w przestrzeni społecznej jest współ-
cześnie tak oczywista, jak zmiana pór roku czy występowanie innych zjawisk 
naturalnych. Powstała ona u zarania świata starożytnego, a jej rozwój przebie-
gał z różnym skutkiem tzn. rozkwitała ona bądź przechodziła fazę hibernacji. 
Można wymienić kilka czynników, które regulowały jej tempo rozwoju i nada-
wały jej rację bytu:

3 W. Tuszyńska-Bogucka, MEDIA - Przyjaciel czy wróg dziecka, Wydawnictwo eMPi², Poznań 2006,  
s. 47.
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1. Ekonomia – czyli wynalazek pieniądza;
2. Rozwój życia społecznego;
3. Rozwój czynników technologicznych (mediów);
4. Wyodrębnienie się nowych dziedzin nauki (m.in. psychologii reklamy)4.
Tak naprawdę historia reklamy narodziła się w XIX wieku, kiedy to 

nastąpiło przyśpieszenie we wszystkich sferach życia ludzkiego. W tym stuleciu 
doszło do radykalnych zmian społecznych, które przyczyniły się do zaistnienia 
masowego odbiorcy przekazów medialnych. Ten wiek oznaczał niespotykaną 
rewolucję techniczną i technologiczną. Pojawiło się w tym okresie więcej wyna-
lazków niż przez wiele wcześniejszych wieków razem wziętych. Pojawienie się 
całego szeregu wynalazków takich jak radio, fonograf, samochód czy choćby 
żarówka – postawiło twórców reklam przed bardziej palącymi zadaniami niż 
kreowanie tożsamości marketingowej pojedynczej firmy. Trzeba było zmienić 
styl reklamy i sposób życia konsumentów, miała ona informować o istnieniu 
nowej nowinki technicznej oraz przekonać, że korzystanie z niej zmieni jakość 
życia. Od lat dwudziestych XX wieku poza wykorzystywaniem radia zaczęto 
zastanawiać się nad nowym medium, dzięki któremu można byłoby dostać się 
do ludzkich domów nie tylko za pomocą dźwięku, ale również i wizji. I tak, gdy 
w Europie toczyła się II Wojna Światowa, w Stanach Zjednoczonych podejmo-
wano już pierwsze próby z reklamą telewizyjną. Reklama zaczęła oddalać się 
od zwykłej kupieckiej informacji jako skutecznego narzędzia do wpływania na 
konsumentów. Rozpoczęto jednocześnie naukowe badania nad reklamą two-
rząc pomysły pierwszych badań psychologicznych, socjologicznych czy antro-
pologicznych. Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XX wieku to dalszy roz-
wój reklamy, przede wszystkim na Zachodzie. Rozkwit przemysłu filmowego 
wymógł łączyć reklamę z rozrywką, zjawisko to jest dziś  zupełnie oczywiste 
i często spotykane. Dziś reklama jest zjawiskiem wszechobecnym, anektuje coraz 
szersze obszary i co gorsza istnieje nie tylko w mediach. Już nie tylko produkty, 
nowości techniczne ale i sami ludzie, którzy mają ku temu możliwości, mogą 
wykreować siebie podobnie jak rozpoznawalną markę kawy czy auta5.

Reklama cały czas się rozwija a jej możliwości oraz formy jej zastosowa-
nia w dzisiejszych czasach są ogromne. Wyznacza na dzień dzisiejszy poziom 

4 E. Kowalska, Reklama w społeczeństwie informacyjnym – bibliografia 110 artykułów, Wydawnictwo 
Maternus Media, Tychy 2010, s.  5-8.

5 Ibid., s. 18-32.
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i charakter życia ludzi dorosłych i dzieci, umożliwia zaspokajanie potrzeb, 
wpływa na kształtowanie postaw, wyznacza sposoby i formy komunikowania się. 
Wytwarza i udostępnia również wartości kulturowe. Zniewala ludzkie umysły. 
Przekazuje wiedzę o świecie. Pobudza zachowania aspołeczne poprzez popu-
laryzację negatywnych wzorów. Mass media przyczyniają się do upadku auto-
rytetów, wartości i norm. Zacierają różnice między wyobraźnią odbiorcy a rze-
czywistością. Współczesne dziecko zalewa ogrom informacji i obrazów dotyczą-
cych jego miejsca w otaczającym świecie, trendów w kulturze i sztuce, a także 
przemian gospodarczych i wydarzeń politycznych. Oddziaływaniu multime-
dialnemu poddawane jest ono już w coraz młodszym wieku. Tradycyjne formy 
wychowania oraz oddziaływania są zastępowane przez obraz i dźwięk dociera-
jący ze srebrnego ekranu, przez kolorowe czasopisma. Telewizja, kasety wideo, 
gry komputerowe wyparły czytanie bajek, książek dla dzieci oraz tradycyjne 
gry i zabawy. Media i środki techniczne coraz częściej zastępują drugiego czło-
wieka jako partnera dialogu. Różnego rodzaju media np. telewizja, prasa, radio, 
komputer i Internet itp. mają ogromny wpływ na rozwój dziecka. Można pod-
kreślić, iż mass media niejednokrotnie oferują swoim odbiorcom wiele cudow-
nych recept, sposobów na „szczęśliwe życie”. Dają złudzenie, że sukces w róż-
nych sferach życia można osiągnąć łatwo, bez wysiłku. Zauważyć należy, że 
treści przekazywane przez mass media są bardzo często istotnym narzędziem 
manipulacji opiniami i poglądami dzieci. Największą obawę budzi w nas jakość 
oraz rodzaj przekazywanych treści docierających najrozmaitszymi kanałami do 
najmłodszego odbiorcy6.

4. Postrzeganie, cechy oraz właściwości przypisywane przez dzieci 
reklamom 

Na to jak dzieci postrzegają reklamę, składa się kilka kwestii. Najważ-
niejsze z nich to:

• Czy dzieci uważają reklamę za typ przekazu adresowany do nich, czy 
akceptują go?

• Jakie cechy dzieci przypisują reklamom?
• Na jakie postacie występujące w reklamach dzieci zwracają uwagę? 
Z wielu badań wynika, że dzieci oglądają w reklamach po prostu wszystko. 

6 http://www.4lomza.pl/index.php?wiad=2265. ( Dostęp 16.12.2013 r.).
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Z równym zainteresowaniem śledzą reklamowy obraz poświęcony klockom Lego, 
co zgoła inny, dotyczący np. proszków do prania czy artykułów higienicznych. 
Wskazywałoby to na istnienie dwóch możliwości: albo te dwa odmienne tematy 
w reklamie są tak atrakcyjne dla współczesnego dziecka, albo też cechy for-
malne reklamy - jej język w specyficzny sposób uwodzi dziecko. Efektem owego 
uwodzenia może być kształtowanie w specyficzny sposób dziecięcej wyobraźni, 
w której zbyt wiele zajmują atrybuty świata dorosłych, takie jak kult przedmio-
tów i permanentna konsumpcja, będąca pewnym stylem życia. Przejmowanie 
dzisiaj przez dzieci ofert adresowanych do dorosłych to jedna z oznak zacho-
dzących w ostatnich latach przemian w charakterze dziecięcych preferencji 
wobec ofert kulturalnych i świadectwo istnienia całkiem nowych, a nie zawsze 
dostrzeganych potrzeb współczesnego dziecka7.

Kolejnym zagadnieniem, które składa się na sposób percepcji reklam 
telewizyjnych przez dzieci są cechy i właściwości, jakie one przepisują filmom 
reklamowym. Otóż reklamy kojarzą się dzieciom zdecydowanie z czymś pozy-
tywnym, a oglądanie ich dostarcza im wielu przyjemności. Relacja na płasz-
czyźnie dziecięcy odbiorca a reklama ma charakter bardziej emocjonalny niż 
racjonalny, w takiej sytuacji łatwiej jest przemycić ukryte treści, manipulować 
dzieckiem. Mechanizm silnie emocjonalnego odbioru treści kulturalnych przez 
dziecko, bazujących na procesach identyfikacji i projekcji jest doskonale znany 
twórcom reklam – psychologiczne właściwości odbioru i preferencje dziecka 
są doskonale rozpoznane. Natomiast same dzieci kojarzą reklamę ze światem 
konsumpcji, pięknych rzeczy, z kupowaniem coraz to nowszych produktów. 
Dziecko z ochotą ogląda kolorowy świat towarów, ponieważ dostarcza mu to 
wielu wrażeń, silnie angażuje jego zmysły a meritum sprawy jest nieistotne. 
W innym przypadku dziecko naprawdę może być zainteresowane konsumpcją 
oferowaną przez reklamy. Z wypowiedzi dzieci wynika, że konsumpcja – rodzaj 
ludzkiej aktywności i świat specyficznych wartości – zagościła na dobre w ich 
świadomości. Dzieci nie identyfikują się z postaciami z reklam i przedstawio-
nymi realiami, to nie jest ich świat, tylko kuszą ich same dobra materialne np. 
w postaci luksusowej zabawki. Zwracają szczególną uwagę na pogodowy nastrój 
reklam, zawarty w nich humor słowny i sytuacyjny. Większość dzieci zwraca 
uwagę na ładną melodię i piosenki w reklamach. Dzisiejsze dzieci doskonale 

7 P. Kossowski , Dziecko i reklama telewizyjna, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1999,  
s. 154-155.
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wyczuwają konwencje reklamy, stają się partnerem w reklamowej grze, akcep-
tują ją nie znając jej reguł8.

Osobnym zagadnieniem jest postrzeganie przez dzieci osób występują-
cych w reklamowych filmach. Spośród cech reklamy ta określona jako ,,poka-
zywanie pięknych ludzi i pięknego świata”, nie jest przez dzieci najważniejsza, 
ważniejsze są przedmioty. Dzieci w okresie wczesnoszkolnym oglądają najczęś-
ciej reklamy w których występuje rodzina lub uczestniczą dzieci wraz z doro-
słymi. Nasuwa się przepuszczenie, że dla kilkuletniego dziecka reklama staje 
się źródłem wiedzy o współczesnej rodzinie, pokazuje panujący w niej specy-
ficzny układ ról, sposoby spędzania wolnego czasu, uczy relacji interpersonal-
nych, prezentuje specyficzne wzorce rodzinnej komunikacji. Skoncentrowanie 
uwagi dziecięcego odbiorcy na obrazie rodziny daje twórcom reklam niewątpli-
wie duże możliwości w obszarze propagandy socjologicznej, gdzie jeden z wielu 
możliwych stylów życia, ze wszystkimi jego elementami, pokazuje się w dłuższej 
perspektywie czasowej jako jedyny obowiązujący, jako to, co dominuje w spo-
łecznej rzeczywistości. Tak może się kształtować świadomość medialna dzie-
cka, polegająca na fałszywym odwzorowaniu  rzeczywistości w umyśle dzie-
cięcym. W nieco mniejszym stopniu niż rodzinę dzieci lubią oglądać postacie 
dziecięce. Warto zwrócić uwagę na potencjalne możliwości kreowania w ten 
sposób w dziecięcych społecznościach standardów, ,, jakim być” i ,,co posia-
dać” by, jak mówią dzieci, ,,być na topie”, czyli zostać zaakceptowanym w gru-
pie, nadążając za bieżącą modą. Dziecko - bohater reklamy służy często do 
uczenia młodych odbiorców prostego mechanizmu: kup reklamowany towar, 
a nie będziesz izolowany, nie będziesz z boku, staniesz się jednym z nas, zyskasz 
poczucie przynależności. Najmniej lubianym przez dzieci postaciami z reklam 
są osoby dorosłe. Jeśli nawet dzieci wymieniają film reklamowy z udziałem 
dorosłych jako swój ulubiony, to raczej nie ze względu na rodzaj postaci, lecz 
ze względu na inne jego walory takie jak: ładna muzyka, piękne melodie, które 
są wesołe, ciekawe, oraz ze względu na fakt, że film reklamowy ukazuje ładne 
rzeczy, pięknych ludzi i piękny świat. Reklama może też kreować własne, fik-
cyjne autorytety odgrywane przez wynajętych aktorów, których fizjonomia, 
głos, mowa ciała stanowią ,,esencję” danego zawodu. Stąd reklamowe ,,trosk-
liwe pielęgniarki”, ,,weseli dobroduszni dentyści” czy też ,,miłe, stale uśmiech-
nięte panie nauczycielki”. Ponadto dzieci uwielbiają, gdy w reklamach biorą 
8 Ibid., s. 162-167.
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udział zwierzęta. Najczęściej wymieniają : psy, koty i konie, przy czym nie jest 
konieczne, by były one głównymi bohaterami, jak np. w reklamach karmy dla 
zwierząt. Mogą występować także ,,w postaci tła”9. Choć już dziecko w wieku 
szkolnym zdaje sobie sprawę z tego, jaki jest cel reklamy, to nie każde uświa-
damia sobie, jak wielką siłą ona dysponuje. Bowiem jej oddziaływanie to nie 
tylko zaszczepienie pragnienia danej rzeczy. Reklama, poprzez dostępne jej 
techniki i metody (także podświadome sugestie, jak i quasi-hipnotyczne spo-
soby, jak na przykład stałe powtórzenia) bombarduje dziecko szeregiem dzia-
łań niezamierzonych – bo choć reklamowe spoty nie zawsze kończą się zaku-
pami, to emocje jakie wywołują, stają się składnikiem życia psychicznego dzie-
cka, mają znaczenie dla ich postaw i zachowań10.

A trzeba pamiętać, że w tym wieku przy tak potężnej potrzebie akcepta-
cji, miłości i osiągnięcia sukcesu, wzorce identyfikacji dzieci są skierowane na 
zewnątrz, jako ogląd pojedynczej osoby na świat zewnętrzny w poszukiwaniu 
wzorców do naśladowania i w celu upewnienia się, że otrzymują wsparcie tak 
potrzebne podczas tak trudnego etapu11, którym jest okres wczesnoszkolny. 
W tym okresie, kiedy dziecko idzie do szkoły, poza wiadomościami uzyskiwa-
nymi od nauczycieli, czerpie ono niesamowite wzorce od swoich rówieśników. 
Liczne kontakty społeczne w połączeniu z charakterystycznym dla okresu szkol-
nego sposobem funkcjonowania poznawczego umożliwiają przełamanie dzie-
cięcego egocentryzmu, typowego dla wcześniejszych faz rozwojowych12.

Jednym z nielicznych wzorców oprócz rówieśników jest wzorzec upodoba-
nia odpowiedniej reklamy, który stanowi pewny trend w modzie, słownictwie, 
a odpowiednie jego przekazanie rówieśnikom stanowi akceptację w danej gru-
pie społecznej.

I choć reklama :
- zniewala umysły przekazując wypaczony obraz rzeczywistości - zaciera 

różnice między wyobraźnią odbiorcy a realiami, kreując rzeczywistość w umy-
śle dziecka – dla niego reklama to obrazki z prawdziwego życia,

- reklama lansuje wzorce - dziecko naśladuje osoby widziane w reklamie 
9 Ibid., s. 167-170.  
10 http://www.dziecirosna.pl/przedszkolak/wychowanie/wplyw_reklamy_na_dzieci.html. (Dostęp  

19.12.2013r.)
11 D.S. Acuff, Kidnaping. Jak marketerzy kontrolują umysł Twojego dziecka, Wydawnictwo HELION, 

Gliwice 2006, s. 244.
12 A.I. Brzezińska, Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 33-34.
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- sposób ubierania, mówienia, często też przejmuje język reklam ,
- dziecko przejmuje postawę konsumpcyjną - wyrabia w sobie błędne 

przekonanie, że celem życia jest posiadanie, a wartość człowieka stanowi ilość 
posiadanych rzeczy,

- reklamy rozbudzają w dziecku łakomstwo, agresję, wpływają na eroty-
zację wyobraźni,

- wpajają fałszywy model wychowania - dzieci w reklamach mają wszystko, 
czego pragną, a gdy są niegrzeczne, nikt na tę niegrzeczność nie zwraca uwagi,

- utrwalają stereotypowy podział ról – mama pierze, tata zaś często 
choruje,

- reklamy są przyczyną dziecięcej frustracji – dziecko czegoś bardzo prag-
nie, choć wie, że rodzice nie są w stanie spełnić jego prośby,

- dzieci odbierają reklamę bezkrytycznie i często rozczarowują się, gdy 
zakupiony przedmiot jest w rzeczywistości inny, niż obiecywała reklama, przez 
co czują się okłamane przez dorosłych13.

Mimo to, dzieci lubią reklamy które można zakwalifikować do następu-
jących grup: artykuły chemiczne, zabawki i słodycze. Zaskoczeniem jest to, że 
najbardziej popularną grupą reklam są reklamy artykułów chemicznych: prosz-
ków do prania i czyszczenia, mydeł, past do zębów i szamponów, a nie tego, co 
jest związane z dzieckiem i dzieciństwem czyli zabawek. Dzieci uzasadniając 
swoje ulubione reklamy często zwracają uwagę na wesołość reklam, na cechu-
jący je humor lub jako znak rozpoznawczy podają z reklam ulubioną melo-
die czy tekst stworzony specjalnie dla potrzeb w/w reklam. Uwagę dziecięcego 
odbiorcy w wyraźny sposób przykuwają efekty specjalne, polegające na łączeniu 
animacji rodem z filmu rysunkowego z filmem konwencjonalnym. Tego typu 
pomysły to przykład zastosowania w reklamie techniki perswazyjnej – chodzi 
o niezwykłość przekazu, w ramach której dokonuje się takiej kreacji komuni-
katu, by zaskoczyć odbiorcę, przyciągnąć jego uwagę czymś niezwykłym, wyróż-
nić się wśród innych. Pozytywny stosunek do reklam w wyraźny sposób wiąże 
się z dużym stopniem ich znajomości i dobrym zapamiętywaniem. Reklamy 
mają zdolność do absorbowania dziecięcej uwagi, ich cechy formalne sprzy-
jają dobremu spostrzeganiu tego typu przekazu przez dzieci (pełne, i jaskrawe 
kolory, efekty wizualne, szybka zmiana ujęć, wyrazistość, kontrast, krótki czas 

13 http://www.dziecirosna.pl/przedszkolak/wychowanie/wplyw_reklamy_na_dzieci.html. 
(Dostęp 19.12.2013 r.).
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trwania itp.) oraz rymowane i często żartobliwe lub nastrojowe slogany spra-
wiają, że dzieci dobrze pamiętają reklamy i ich zawartość. Pogodny nastrój, 
pozytywne emocje, bliskie dziecku postaci i realia sprzyjają funkcjonowaniu 
reklamowych obrazów oraz warstwy słownej (dialogi, slogany, refreny piose-
nek) w wyobraźni i świadomości dzieci. W ten sposób świat reklamy przedłuża 
swoje istnienie, wkraczając poza krótkie chwile medialnego bytu14.  Jest ona 
monologiem i to o charakterze narcystycznym, gdyż jej treścią jest zachwala-
nie swego produktu lub swej usługi. Charakteryzuje się bezosobowym cha-
rakterem, gdyż adresuje się ją do ogółu, nie zaś do konkretnej osoby, jedynie 
w niewielkim stopniu ma ona bezpośredni charakter. Uwaga! Reklama nie jest 
ciągiem niewinnych, kolorowych obrazków, ma ona jeden ważny cel - skłonić 
odbiorcę, aby zrobił to, czego chcą od niego inni...15.

Z przeprowadzonych badań wynika, że dzieci odczuwają potrzebę oglą-
dania reklam. Ich zniknięcie wywołało by psychiczny dyskomfort, spowodo-
wany deprywacją, pozbawieniem możliwości oglądania lubianych przez siebie 
filmów reklamowych, a więc codziennego przeżywania dodatnich emocji. Dla 
dzieci świat bez reklam byłby mniej atrakcyjny co oznacza, że przekazy rekla-
mowe są im bardzo potrzebne, bowiem wytworzyły one zapotrzebowanie na 
siebie, wykreowały dziecięce upodobania. Świat pozbawiony reklam według 
wypowiedzi dzieci byłby gorszy, smutniejszy i brzydszy16.

Jak widać reklamy zajmują, trwałe miejsce w świadomości i wyobraźni 
dzieci.

  
 5. Funkcje reklamy, zalety, wady oraz wartość perswazyjna

Reklama w szerszym znaczeniu pełni następujące funkcje:
- informującą, spełnioną poprzez informowanie konsumentów o danym 

produkcie wprowadzony na rynek, 
-nakłaniającą, polega na przekonaniu konsumentów, że dany produkt 

najlepiej zaspokoi ich potrzeby,
- utrwalającą, polega na wyrobieniu u pożądanej liczby konsumentów 

przeświadczenia i utwierdzeniu ich w przekonaniu, że nasz produkt jest lep-
szy niż konkurencji,
14 P. Kossowski, (1999), op. cit., s. 174-182.
15 W. Tuszyńska-Bogucka, (2006), op. cit., s. 47.
16 P. Kossowski, (1999), op. cit., s. 184-185.
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- edukacyjną, adresaci reklamy mogą dowiedzieć się o istniejących pro-
duktach na rynku i sposobach zaspokojenia ich potrzeb17.

-  konkurencyjną,  polega na zdobywaniu przewagi na rynku, 
- ekonomiczną, zaznaczającą się poprzez masowy odbiór informacji o osią-

galnych produktach i usługach, redukując koszty związane z dystrybucją i uła-
twiając zadanie akwizytora. 

Niewątpliwie reklama ma za zadanie upiększanie świata, zdobienie rze-
czywistości medialnymi elementami. W ten sposób reklama ma niekwestiono-
wany udział w kształtowaniu dziecięcej wrażliwości estetycznej, wyznacza nawet 
estetyczne standardy, ukierunkowuje wyobraźnię plastyczną dzieci. Jest źród-
łem doznań estetycznych i pozytywnych emocji. Dostarcza ona dziecku głów-
nie przyjemnych wrażeń i dobrej zabawy18.

Samej reklamie stawiany jest głównie zarzut kształtowania u dzieci mate-
rialistycznego stylu życia, rozumianego jako orientacja na przedmioty i dobra 
materialne jako cele życiowe, zawierającego silny pierwiastek rywalizacji i przyj-
mującego stan posiadania za główne kryterium oceny innych ludzi. Stąd też 
nasuwa się pytanie, jaka jest zależność między reklamą a światem wartości 
materialnych? Dzieci postrzegają otaczający ich świat bardzo realnie, twardo 
stąpają po ziemi wiedzą czego chcą. Są uważnymi obserwatorami tego, co się 
dookoła nich dzieje. Ponadto wiele słyszą z rozmów prowadzonych przez rodzi-
ców, chcąc nie chcąc, uczestniczą w roztrząsaniu rodzinnych problemów natury 
materialnej. Dziecięce opinie na temat roli pieniędzy w życiu człowieka mają 
wyraźny związek z poglądami ich rodziców. Dzieci wiedzą dokładnie, że pienią-
dze to nie tylko zapewnienie bytu, ale i swoista władza, siła, gwarancja nieza-
leżności. Na tym tle pojawia się świat reklamy, który zasypując dziecko lawiną 
kolorowych przedmiotów (w sensie medialnym), uwiarygodnia w oczach dzie-
cka wszystkie znane mu opinie na temat roli pieniądza i dóbr materialnych, 
potwierdza ich rangę, wskazując codziennie nowe, atrakcyjne, kuszące obiekty 
ludzkich dążeń. A przecież motywem przewodnim reklam jest wizja człowieka 
szczęśliwego dzięki konsumpcji, a nie człowieka szczęśliwego i dlatego konsu-
mującego. Reklama operuje bardzo znacznymi skrótami, koncentrując się na 
przedmiocie (często bardzo luksusowym) i ludzkich dążeniach, pragnieniach, 
aspiracjach, natomiast nic nie mówi o żmudnej drodze dochodzenia do tego, 

17 http://www.sciaga.pl/tekst/16810-17-formy_i_funkcje_reklamy. (Dostęp 19.12.2013 r.).
18 P. Kossowski, (1999), op. cit., s. 186-187.
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co nazywamy ,,dorobkiem życiowym”. Tutaj pojawia się bardzo ważne pytanie 
natury wychowawczej: czy ten fałszywy obraz przedstawiany w reklamach, tak 
chętnie i często oglądany przez dzieci, nie stwarza w późniejszym życiu niebez-
pieczeństwa dążenia do spełnienia wyznaczonych w taki sposób standardów za 
wszelką cenę. Przekonanie, że muszę to mieć, by okazać się lepszym lub prze-
konanie, że ,,to mi się należy”, może prowadzić w skrajnych przypadkach do 
realizacji zamierzeń w sposób nieakceptowany społecznie, do niezdrowej bez-
względnej rywalizacji, nawet do zachowań agresywnych. Mimo wszystko reklamy 
nie należy traktować jako jedynego, wyizolowanego spośród innych czynnika 
powodującego określone zmiany elementów postaw i dziecięcych wartości19.

Reklama telewizyjna bazuje na wytwarzaniu u dziecka poczucia braku, 
który istniałby lub nie byłby tak przez nie odczuwalny, gdyby nie reklamy. Fakt 
nieposiadania reklamowanej zabawki może stać się przyczyną pojawienia się 
u dziecka poczucia niższości, przynależności do „niższej kasty” w grupie rówieś-
niczej. Występowanie w dziecięcych społecznościach podziałów, wyrażających 
się posiadaniem lub nie luksusowej, reklamowanej zabawki, potwierdzają nie-
którzy nauczyciele klas młodszych20.

Dlatego reklamy nadawane są tak często i mają one trzy cele:
- skłonić odbiorcę do działania;
- wzbudzić przekonanie odbiorcy, że dokonuje wyboru go 

satysfakcjonującego;
- zasugerować uzasadnienie dla dokonanego wyboru.
O znaczeniu reklamy często się mówi, że zdobyła wszystkie pozycje. Stała 

się nauczycielką naszych dzieci, które odsiadują w szkole osiemset godzin a przed 
telewizorem gorliwie nawet tysiąc godzin. Oglądają w napięciu nasze filmiki 
i w ten sposób reklama staje się również nauczycielką życia21. A przecież to 
tylko mały filmik, trwający najwyżej pół minuty w którym specjaliści od spraw 
reklamy wykorzystują proste techniki takie jak: obraz, dźwięk i przede wszyst-
kim umiejętnie dobierane słowa. To wszystko składa się na to, że reklama jest 
tak wśród dzieci tak uwielbiana. To właśnie obraz odgrywa rolę dominującą, 
ponieważ dzięki niemu zostają wyzwolone emocje. Na obraz w reklamie składa 
się kilka zmontowanych w odpowiednim tempie scen. Pojedyncza scena trwa od 

19 Ibid., s. 198-203.
20 http://www.sceno.edu.pl/konferencja/8_27.pdf. (Dostęp  19.12.2013 r.).
21 W. Tuszyńska-Bogucka, (2006), op. cit., s. 49.
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3 do 6 sekund (gdy jest dłuższa uwaga widzów słabnie) i ważne jest, aby tempo 
reklamy było możliwie równomierne. Dźwięk i jego efekty dźwiękowe znacząco 
podnoszą skuteczność reklamy. Ogromną rolę odgrywa tu muzyka, która sta-
nowi szczególną rolę perswazji nakłaniającej do zakupów. Łatwo wpada w ucho, 
w frazie muzycznej zostaje ,,wyśpiewana” nazwa produktu, firmy itd. Jej zada-
niem jest także budowanie harmonijnego nastroju. Poza tym im więcej chce 
się przekazać w sposób werbalny, tym mniej należy posługiwać się obrazem22.

Bez wątpienia należy uznać reklamę - ze względu na m.in. jej ujednolice-
nie przekazywania treści i kierowanie ich do możliwie szerokiego grona odbior-
ców - za kwintesencję ideologii konsumpcji, sprzedającą marzenia i odrealnia-
jącą rzeczywistość.

W literaturze przedmiotu najczęściej odróżnia się dwa wskaźniki warto-
ści perswazyjnej komunikatu reklamowego. Pierwszy emocjonalno-motywa-
cyjny, związany jest z pozytywnym czy też negatywnym odniesieniem do treści 
komunikatu. Drugi zaś, poznawczy, wyraża się przez wzrost poczucia prawdzi-
wości informacji zawartym w danym komunikacie. Wypadkowa obu wskaźni-
ków obrazuje wartość perswazyjną określonej reklamy. Spośród wielu czynni-
ków, które niewątpliwie zwiększają perswazyjną wartość reklamy należy wyka-
zać strategie typu ,,ja” i ,,ty” czyli odwoływanie się do uczuć macierzyńskich 
i rodzinnych, jak też wykorzystywanie siły autorytetu i znanych osób.

Strategia ,,ja” odnosi się do komunikatów reklamowych, w których 
potrzeby i doświadczenia młodego konsumenta są przedstawione z pozycji 
aktora (wyrażane są w postaci wyznań, zwierzeń, monologów bohatera komu-
nikatu). Przykładami tej strategii są slogany: ,,Dam Ci wszystko, tylko nie moje 
Magnum” albo ,,Mój samochód, moja Corsa”. Tego rodzaju komunikat obra-
zuje osoby, które w samotności doświadczają przyjemności posiadania okre-
ślonego produktu. Natomiast strategia ,,ty” polega na przedstawianiu potrzeb 
i doświadczeń młodego konsumenta z pozycji obserwatora, np. ,,Podaruj sobie 
odrobinę luksusu” czy ,, Stać cię na chwilę przyjemności”. Obie strategie kie-
rowane są do wszystkich odbiorców, a użyte sformułowania mają ich przeko-
nać, że są ważni.

Strategia uczucia macierzyńskiego i rodzinnego - treść tego komunikatu 
reklamowego staje się nie tylko bardziej wiarygodna, ale i uzyskuje status rze-
czywistego doświadczenia. Przykładem mogą tu być reklamy odwołujące się do 
22 Ibid., s. 50.
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zakorzenionych od wieków czy pokoleń doświadczenia np. ,,Rogaliki Babuni”, 
czy cukierki oferowane przez troskliwego dziadka Werther's Orginal. Warto tu 
wspomnieć, że produkt organizuje życie rodzinne, wyznacza jego rytm, czyni 
związki między członkami rodziny funkcjonalnymi i je uatrakcyjnia. Bez kon-
sumpcji życie rodzinne byłoby niemożliwe.

I ostatnia strategia dotycząca znanych osób. Otóż pojawiające się w rekla-
mie autorytety, poprzez swój wizerunek i profil osobowości, wpływają na odbiór 
reklamowanego produktu. Siła owego autorytetu odnosi się do zawierzenia 
opinii człowieka, który uważany jest za eksperta, bez potrzeby weryfikacji jego 
kwalifikacji. Autorytet może być bezosobowy i osobowy. Pierwszy z nich opiera 
się na ukształtowanym i powszechnie przyjmowanym przeświadczeniu o ran-
dze danego produktu, natomiast drugi - osobowy to taki, który jest reprezen-
towany przez konkretnego człowieka23.

Do istotnych zalet dzisiejszych reklam zaliczyć można:
- docieranie do masowej widowni, w związku z czym koszt docierania do 

pojedynczego konsumenta jest relatywnie niski;
- dzięki łączeniu obrazu, ruchu, dźwięku i koloru najlepiej przyciąga 

i utrzymuje uwagę widzów i odwołuje się do ludzkich emocji;
- potwierdzona badaniami rosnąca wiarygodność i związany z nią prestiż.
Do wad zaliczyć należy:
- wysokie koszty ogólne wiążące się z produkcją i emisją reklamy;
- powszechny dostęp nawet do niewłaściwych odbiorców;
- ulotność reklamy - nie pozostaje nic materialnego i nie można samo-

dzielnie regulować jej odbioru;
- jej natarczywość i wszechobecność; kumulowanie się reklam prowadzące 

do szumu informacyjnego24.
Miedzy innym dlatego świat reklamy w wyraźny sposób przenika do dzie-

cięcej podkultury, inspirując folklor dziecięcy. Dowodzi to, że ten typ komu-
nikacji społecznej bardzo dobrze trafił w dziecięce preferencje i upodobania, 
zagościł na stałe w dziecięcej zbiorowej wyobraźni. Dzieci powtarzają slogany, 
śpiewają piosenki, wykonują rozmaite ,,reklamowe akcesoria” i dekoracje do 
zabaw, tworzą scenariusze do reklam. Jak wcześniej pisałem, dzieci oglądają 
reklamy jak filmy telewizyjne bez większej selekcji, stają się nośnikiem treści 

23 E. Kowalska, (2010), op. cit., s. 88-91.
24 W. Tuszyńska-Bogucka, (2006), op. cit., s. 50-51.
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reklamowych, oglądają wszystko, także reklamy tworzone dla dorosłych, które 
lubią najbardziej. Świadczy to, że reklama staje się elementem współczesnej kul-
tury audiowizualnej, sam reklamowany przedmiot jest mniej ważny, liczą się 
przyjemne doznania. Reklamy bardzo silnie określają zbiorową i indywidualną 
wyobraźnię dzieci, wskazują o czym myśleć, jakie mieć zabawki i nowości tech-
niczne ze świata elektroniki by liczyć się w grupie i o czym marzyć przed zbli-
żającą się Gwiazdką25. Dlatego też, jednym z wielu dyskutowanych aspektów 
współczesnych mediów, pod wpływem rosnącego niepokoju dorosłych o dobro 
własnych dzieci, są emitowane w nich reklamy. Początkowo koncentrowano się 
głównie na negatywnych stronach oddziaływania reklam na młodych odbior-
ców, którzy stanowią specyficzną grupę odbiorców, z uwagi choćby na fakt, iż 
w zasadzie wszystkie funkcje psychiczne na tym etapie rozwoju podlegają jesz-
cze procesowi kształtowania się. Obecnie jednak powszechny jest pogląd, iż 
zaobserwować można zarówno negatywne, jak też i wiele pozytywnych skut-
ków relacji dziecko - reklama. Powód dla którego dzieci najchętniej oglądają 
reklamy to przede wszystkim krótki czas ich trwania. Można tu mówić, że ten 
fenomen spowodowany jest tym, iż w tym wieku występuje przewaga mimo-
wolna nad dowolną. Ponadto zastosowanie ekspresyjnych technik realizacyjnych 
dających efekty migotliwości, wielobarwności, wywołuje ich zainteresowanie.

Opierając się na wynikach wielu badań eksperymentalnych, niektórzy 
naukowcy twierdzą, iż szkodliwy wpływ reklam na dzieci wyraża się w roz-
budzeniu zbędnych potrzeb oraz w nadmiernym skoncentrowaniu uwagi na 
przedmiotach, nie zaś na ludziach. Ponadto przekaz reklamowy stanowi w ich 
opinii element destabilizujący rodzinę z powodu wywołanych konfliktów na tle 
kupna rzeczy znanej z reklam, wtedy gdy dorośli nie spełniają życzenia dzie-
cka. Dziecięce potrzeby nie są w takim stopniu kreowane przez reklamy, jak 
przypuszczano, lecz raczej przez rodziców i środowisko rówieśnicze. To sami 
rodzice najczęściej pozwalają się wciągnąć w sieć manipulacji wywołanej przez 
reklamy dziecięce26.

Reklamy telewizyjne, sprzężone z innymi formami marketingu kie-
rowanego do dzieci, są dzisiaj istotnym elementem stymulującym dziecięce 
pragnienia, marzenia i oczekiwania. To objaw wkraczania komercji w świat 
dziecka i życia rodzinnego, co owocuje np. rodzinnym spędzeniem czasu 

25 P. Kossowski, (1999), op. cit., s. 268-270
26 W. Tuszyńska-Bogucka, (2006), op. cit., s. 53-55.
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w supermarkecie czy urządzaniem urodzinowych przyjęć w McDonald’s itp. 
Dziecko wciągane jest do walki o wpływy na wolnym rynku, wyznacza mu się 
nowe role społeczne: konsumenta (dzisiaj oraz w dalszej perspektywie), a także 
,,siły nacisku” na dorosłych. To zupełnie nowe wymiary dzieciństwa polskiego 
dziecka27.

Dzisiaj reklama tworzy pewne standardy, ,,jakim być” i ,,co mieć”. Kre-
uje również wymagania i oczekiwania wobec otoczenia, które odpowiednio 
i we właściwy sposób wykorzystywane mogą stanowić ważny czynnik procesu 
tworzenia właściwych wzorców zachowań konsumpcyjnych. Jest też źródłem 
doświadczeń dla dziecka, które staje się integralnym składnikiem szeroko rozu-
mianej edukacji i nośnikiem wartości i wzorców. Jest także elementem świata 
fikcyjnego, wykreowanego. Mając na uwadze, że dzisiejsze dzieci odrzucają 
zachowania ,,dziecinne” na rzecz bycia ,,spoko kolesiem” i udawania dorosłych, 
przyglądają się reklamom w których grają gwiazdy popularne w świecie pop-
kultury i starają się je naśladować, chcą się do nich dopasować i poczuć się jak 
członek grupy. Człowiek musi rozumieć znaczenie swoich doświadczeń. Ten 
proces jest niezwykle ważny, by przetrwać w społeczeństwie. Istotne jest, gdy 
poziom rozwoju mentalnego dziecka jest jeszcze niepełny, jak w przypadku 
dzieci z grupy wiekowej 7-10 lat, kiedy umiejętność rozszyfrowania znaczenia 
napływających informacji również jest niecałkowita. Dzieci w tym wieku two-
rzą wewnętrzne reprezentacje swoich doświadczeń, tłumaczą sobie napływa-
jące informacje i dodają te znaczenia do swojej rozwijającej się mapy mental-
nej. Ten słaby w tym wieku punkt znaczenia ma bezpośredni związek z mar-
ketingiem niestosowanych dla dzieci produktów i programów które promują 
przemoc, alkohol i erotyzm28.

Często dzieci zatracają poczucie dobra i zła, co jest jednym z rezultatów 
kreowanej chęci posiadania i rywalizacji o dobra. Brak u nich dystansu do kry-
tycznej oceny. Dziecięcy system nerwowy jest bowiem wrażliwy i niedojrzały, 
dlatego może pojawić się przeciążenie, z takimi bezpośrednimi objawami jak: 
niepokój, nadmierne pobudzenie, brak koncentracji uwagi, jasności myślenia, 
agresja. Na podstawie reklamy młodzi odbiorcy wytwarzają sobie fałszywe prze-
konanie, iż istniejący świat jest pozbawiony wad, pełen życzliwych i kochają-
cych ludzi, a jeśli pojawiają się jakiekolwiek problemy, to ich rozwiązaniem są 

27 P. Kossowski, (1999), op. cit., s. 271.
28 D.S. Acuff, (2006), op. cit., s. 225-226.
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,,właściwe” zakupy29.
Ta grupa wiekowa jest bardzo pożądanym celem, dzieci należące do 

niej są nie tylko odbiorcami kupowanych za bardzo dużo pieniędzy produk-
tów i usług, które wybierają dla nich rodzice, ale również samodzielnie dyspo-
nują pieniędzmi które mogą dowolnie wydać. A przecież podstawowa zasada 
marketingu brzmi ,, poznaj swoich klientów”, więc trzeba znać oczekiwania 
i pragnienia swoich odbiorców. Dziecko w wieku od 7 do 10 lat jest już wypo-
sażone w umiejętności racjonalnego myślenia oraz potrzebę interakcji z przy-
jaciółmi, zatem będzie porozumiewać się i przekazywać swoje opinie na temat 
nowych produktów30. Specjaliści od produkcji reklam doskonale zdają sobie 
z tego sprawę stąd też reklamy bywają czasami tak proste aby trafić głęboko 
w podświadomość młodego odbiorcy. Reklamy z punku widzenia dorosłych są 
naiwne, ale dla dziecka są one interesujące, ponieważ na tym etapie rozwoju 
jego myślenie charakteryzuje animizm (wiara w duszę i duchy - przypisywanie 
duszy ludziom, zwierzętom, roślinom, nawet przedmiotom martwym). Świat 
reklamy to dla dzieci świat baśni. To czego dziecko nie zapamięta lub nie zro-
zumie, zapełnia własną fantazją. Niepokojący jest fakt, iż skomplikowany świat 
dziecko może sobie organizować względnie prosto na podstawie tego, że prze-
kazy reklamowe, jak wyżej pisałem są jasne, przejrzyste i nie proponują alterna-
tywnych rozwiązań. U dziecka w odbiorze treści reklamowych następuje łącze-
nie realizmu i myślenia magicznego. Bliskie są mu formy wizualne, szczególnie 
przedstawiające ludzi, przedmioty czy zjawiska realne, a dzięki magii wyjaśniane 
jest to, co niepojęte i trudne do zrozumienia. Przekazy reklamowe są zupełnie 
różne od literatury, nie wymagają wysiłku intelektualnego ani zaangażowania 
wyobraźni. Ich negatywnym rezultatem jest widoczna i narastająca dominacja 
kultury wizualnej nad słowną. Niezwykle ważną rolę odgrywa także autorytet 
dorosłego, ponieważ od wczesnych lat wpaja się dzieciom zasadę posłuszeństwa 
wobec dorosłych, dlatego w reklamie często osoby dorosłe przekonują dzieci 
o zaletach danego produktu, a one przyjmują to za pewnik.

29 W. Tuszyńska-Bogucka, (2006), op. cit., s. 59.
30 D.S. Acuff, (2006), op. cit., s. 230-232.
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 6. Kształtowanie postawy krytycznej  dziecka w stosunku co do 
odbioru reklam

Badania dotyczące wpływu reklamy na dziecko wskazują także na zagro-
żenia wychowawcze związane z kształtowaniem się nie pożądanych cech cha-
rakteru, jak np. egoizm, pożądliwość, gromadzenie za wszelką cenę dóbr mate-
rialnych31.  Z uwagi, że młode pokolenie ulega bezkrytycznie oddziaływaniu 
komunikatów reklamowych, rodzice i nauczyciele powinni stosować w wycho-
waniu następujące postulaty:

1. Powinni kształtować u dzieci przekonanie, że świat reklamy, w jego 
wymiarze materialno-mentalnym, nie może stanowić ostatecznego punktu 
odniesienia. Przeciwnie, świat ten musi się stać przedmiotem krytycznych ana-
liz i ocen;

2. Muszą walczyć o suwerenność własnych myśli i czynów – tym bardziej, 
że świat komunikatów reklamowych może zniweczyć rodzinne i szkolne wysiłki 
wychowawcze;

3. Mnogość reklamowych ,,opcji do wyboru” stwarza jedynie pozory dzia-
łań wolnościowych; komunikaty reklamowe z jednej strony służą urzeczywist-
nianiu idei; ,,reklama - twoje prawo wyboru”, z drugiej zaś – paradoksalnie 
uzależniają człowieka od kultury konsumpcji;

4. W analizie zjawiska reklamy należy zarzucić postawę opozycyjności na 
rzecz interpretowania i wartościowania występujących w komunikatach tre-
ści o charakterze konsumpcyjnym i hedonistycznym; poznawcza dociekliwość 
minimalizuje ryzyko uległości treściom komunikatów reklamowych, tworząc 
podstawy ,,zdrowej” świadomości konsumenckiej;

5. Kształtowanie kompetencji dotyczących odbioru komunikatów reklamo-
wych winno rozpoczynać się w wieku przedszkolnym, ażeby odpowiednio wcześ-
nie przygotować młodego widza do refleksyjnego i selektywnego ich odbioru 
(należy przełamać nawyk biernego i powierzchownego odbierania komunika-
tów reklamowych).

To wszystko składa się na kształtowanie postawy krytycznej w stosunku 
do reklamy, co powinno mieć ogromne znaczenie wychowawcze. Postawa kry-
tyczna oznacza podważenie stereotypów myślowych oraz ciągłe konfrontowa-
nie świata reklamowego z otaczającą rzeczywistością. Przeciwdziała bezwolnej 
31 W. Tuszyńska-Bogucka, (2006), op. cit., s. 59-60.
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akceptacji komunikatów reklamowych na rzecz aktywnej percepcji w tym obsza-
rze. Pozwala również zrozumieć siebie samego i drugiego człowieka poprzez 
odpowiedź na pytanie: jaki obszar (czyj?, Właściwy dla kogo?) rzeczywistości 
przedstawiają?

Wnioski płynące z powyższych rozważań można ująć w stwierdzeniu: ,,zro-
zumieć reklamę, rozumieć świat – kierować sobą”. Mieści ono w sobie ogromny 
obszar powinności nauczycielskich i rodzicielskich. Mnogość towarów i usług, 
w sprzężeniu z reklamowym przekazem, paradoksalnie drastycznie ogranicza 
swobodę działania młodego człowieka, wywołując u niego wewnętrzny przy-
mus dokonywania ,,koniecznych” i ,,jedynych” wyborów. To właśnie dorośli są 
odpowiedzialni za zachęcanie młodego pokolenia do podejmowania mądrych 
i odpowiedzialnych decyzji, stając się przewodnikami i tłumaczami, kierując 
myślenie na tory paradygmatyczne. Myślenie, które jest podłożem tworzenia 
kultury. Bo jak wskazał Jan Paweł II, kultura ,,jest tym, przez co człowiek jako 
człowiek staje się bardziej człowiekiem: bardziej <<jest>>. (...) Człowiek i tylko 
człowiek jest sprawcą i twórcą kultury; człowiek i tylko człowiek w niej się wyraża 
i w niej się potwierdza”32.

Jak wyrobić w dziecku krytyczne podejście do reklam, otóż: 
1. Wyjaśniaj dziecku, co i dlaczego kupuje wasza rodzina.
Spróbuj wyjaśnić dziecku, dlaczego jedne produkty kupujecie, a innych 

nie. Pomóż mu zrozumieć, co to znaczy, że dokonujecie świadomych wyborów. 
Wyjaśnij, że to, jakich zakupów dokonujecie, odzwierciedla wasze wartości.

2. Zachęcaj dziecko, aby kwestionowało przekaz reklamowy.
Zwróć uwagę dziecka na reklamy nierealistyczne lub promujące stereo-

typy: ,,czego ta firma nam nie mówi? Znasz kogoś, kto tak wygląda lub kogoś, 
kto tak żyje?”.

3. Wypowiadaj się krytycznie o agresywnych reklamach w obecności 
dziecka.

Zwróć uwagę dziecka na fakt, że niektóre reklamy uważasz za niestosowne 
w określonych miejscach lub sytuacjach - szczególnie te, które można spotkać 
w szkołach, muzeach czy innych miejscach publicznych.

4. Oglądając z dzieckiem reklamy, bądź wobec nich krytyczny.
Wyrażaj sceptyczny stosunek do reklam poprzez zadawanie dziecku takich 

pytań jak: ,,kto twoim zdaniem stworzył tę reklamę? Jakie jest twoim zdaniem 
32 E. Kowalska, (2010), op. cit., s. 92-94.
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jej przesłanie? Czego, być może, reklamujący nam nie mówią? Czy myślisz, że 
można wierzyć temu, co widzimy i słyszymy w reklamach?”. Zacznij od rzeczy 
oczywistych, na przykład od reklam promujących potrawy z wysoką zawartoś-
cią tłuszczu, potem przejdź do subtelniejszych przykładów takich jak reklamy 
promujące modny czy atrakcyjny styl życia. Wyjaśnij dziecku, że reklamy czę-
sto próbują nam wmówić, że czegoś nam w naszym życiu brakuje.

5. Spróbuj pobudzić w dziecku sceptyczny stosunek do nowych form 
reklamy w Internecie.

Niektóre elementy kampanii reklamowej są oczywiste i łatwe do zauwa-
żenia, jak np. banery czy cała strona internetowa promująca produkt. Jednak 
bywają elementy mniej jednoznaczne, które obejmują m.in. interaktywne boty 
- elektronicznie generowane postacie, które pojawiają się na monitorze kom-
putera, żeby promować produkt - jak również całe strony, które zbierają opi-
nie dzieci dokonując w ten sposób badań marketingowych. Naucz dziecko, aby 
nigdy nie podawało danych osobowych w Internecie. Pomóż mu zrozumieć, 
że to, co wygląda realnie na ekranie, w rzeczywistości może być czymś zupeł-
nie innym33.

Reklama może być jedną z sił motorycznych rozwoju dziecka, ale nie-
kontrolowana w sposób odpowiedni - prawny czy drogą moralnego nacisku 
- może okazać się orężem oddziałującym negatywnie na odbiorcę, w dużym 
stopniu nieprzygotowanego do jej recepcji. Wszyscy wiemy, że reklamy docie-
rają do dzieci, są przez nie akceptowane, lubiane, i niejednokrotnie przyjmo-
wane wręcz entuzjastycznie, ,,przechowywane” w dziecięcej świadomości i wyko-
rzystywane później w rozmaitych zabawach. Ale jest też i drugi problem, jaki 
wiąże się z popularnością reklam, a mianowicie ich interpretacja pod kątem 
faktów, wskazanie, określenie, co w dłuższej perspektywie wynikać może z tego, 
że dzieci je oglądają i lubią, wykorzystują w swej popkulturze, które z czasem 
stają się elementami dziecięcej świadomości.

 
7. Zagrożenia,  cel reklam oraz uczciwość reklamodawców

Pierwsze stanowisko wobec zjawiska dziecko - reklama polega na dostrze-
ganiu w reklamach zagrożenia dla praw dziecka, manipulacji polegającej na 

33 http://www.upc.pl/rozrywka/przyjazne-media/telewizja-i-filmy/wplyw-reklam/
uczniowieszkolpodstawowych/. (Dostęp  21.12.2013 r.).
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przedstawianiu jednej wizji świata, rodziny, wartości życiowych i obiektów ludz-
kich aspiracji, której dziecko tak naprawdę nie może uniknąć, bo reklamy ,,opla-
tają” wszystkie lubiane, słuchane i oglądane audycje.

Dziecko nie zdaje sobie w pełni sprawy z celów reklamy34, a są nimi:
- Uświadomienie marki - Cel ten jest do osiągnięcia gdy, reklama jest 

zbudowana na zasadzie luźnej i przyjaznej pogawędki z odbiorcą.
- Wybudowanie w kliencie poczucia lojalności wobec marki - Jak wiadomo 

lojalny klient staje się odporny na działania konkurencji, reklamy konkurencji 
nie przemawiają do niego. Oprócz tego, lojalny klient poszerza grono klientów 
firmy przez to, że opowiada o swoim zadowoleniu ze współpracy z organizacją.

- Edukacja klienta - polega na uświadamianiu odpowiedniej grupy ludzi 
jak posługiwać się i po co są dane towary bądź usługi.

- Walka z konkurencją - ten cel jest oczywisty, firmy przeznaczają ogromne 
kwoty pieniędzy po to, by uniemożliwić nowym firmom wejście na rynek, jak 
również osłabić pozycję już istniejących przedsiębiorstw.

- Tworzenie image firmy - duże firmy produkują czasem tysiące róż-
nych towarów, dlatego też postawili na to, by jedynie sama marka była dosko-
nale znana.

Podrzędnymi celami reklamy mogą być:
- Zapewnienie ciągłości sprzedaży wyrobów;
- Zapewnienie ciągłości majątkowej;
- Powiększenie bądź utrzymanie udziału firmy na rynku;
- Rozszerzenie rynków zbytu o nowych nabywców;
- Nowe miejsca sprzedaży;
- Ochrona przed konkurencją;
- Wzmocnienie satysfakcji nabywcy produktu35.
Reklama intencjonalnie kierowana do dziecka bywa bardzo bliska mani-

pulacji, czyli jest ona działaniem mającym na celu kierowanie ludźmi nie z pozy-
cji siły, ale na zasadzie oddziaływania na ludzkie postawy w sposób zarówno 
uczciwy, jak i nie uczciwy.

Ta uczciwość reklamodawców i nadawców ma dwa poziomy:
Pierwszy - to kwestia, czy w ogóle idea kierowania intencjonalnie do 

dzieci filmów reklamowych może być uznana za uczciwą i etyczną. Ponieważ 

34 P. Kossowski, (1999), op. cit., s. 272-273.
35 http://www.emarketing.info.pl/reklama/50-cele-reklamy.html. (Dostęp  21.12.2013 r.).
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mamy do czynienia ze swoistą grą reklama – dziecko, w której już na wstępie 
szanse nie są równe. 

Dziecko ,,z definicji” znajduje się w gorszym położeniu ze względu na nie 
wielki zasób doświadczeń życiowych, małe kompetencje komunikacyjne i sil-
nie emocjonalny charakter odbioru treści kultury.

Drugi - to poziom nieuczciwości reklam, odnosi się również do konkre-
tów przekazu. Często zdarza się, że reklamowane przedmioty prezentowane są 
w taki sposób, by rozbudzić dziecięce pragnienia, przy czym obraz nie oddaje 
cech rzeczywistych, a czasem fałszuje faktyczne właściwości czy rozmiary. Nie-
uczciwe też jest odwoływanie się do kontekstu społecznego, do grupy rówieśni-
czej na zasadzie mechanizmu: ,,wszyscy to mają, a ja nie”. Reklama jest tu spo-
strzegana jako swoisty drogowskaz, jakim być, co mieć, do posiadania  czego 
dążyć, jako wyznacznik standardów życiowych. Dla rodziców reprezentujących 
to podejście reklamy są czymś pozytywnym w edukacji dziecka: uczą rywali-
zacji o pozycję, posiadanie, uczą również, że luksusowe przedmioty są oznaka 
prestiżu, pozwalają łatwo ocenić, zaklasyfikować, ,,zidentyfikować” człowieka. 
Przesłanie: ,,tyle jest warty świat, ile posiadasz”, jest tu czymś naturalnym36.

Dzieci nie powinny być wciągane do walki o wolny rynek. Łatwo jest 
bowiem rozbudzić u nich emocje a świat przedstawiany w obecnej reklamie, 
który pokazuje człowieka zachłannie konsumującego i szczęśliwego dzięki kon-
sumpcji, na pewno nie wpływa pozytywnie na rozwój psychiczny dziecka. Kie-
rowanie do dziecka komunikatów reklamowych o znacznej sile oddziaływania 
jest generalnie naruszeniem podmiotowości dziecka - osoby ludzkiej, wywie-
raniem przemocy symbolicznej przez reklamodawców i nadawców oraz wyra-
żaniem obiektywnie istniejącej nierówności w relacji reklama – dziecko. Przy 
tak olbrzymiej presji reklamy na dziecko, w programach edukacji medialnej 
powinno znaleźć się miejsce na ukazanie zagadnień związanych z reklamą 
audiowizualną. Obejmować powinna ona wiedzę o intencjach twórców, spo-
sobach kodowania rzeczywistości, używanych technikach perswazji, społecz-
nym funkcjonowaniu komunikatów reklamowych, mechanizmach ich odbioru 
oraz aspektach etycznych związanych z perswazją w mediach elektronicznych.

Oprócz realizacji idei medialnej warto propagować projekty autorstwa 
rodziców, wskazujące wartościowe alternatywy dla mediów elektronicznych, 
które mogą wzbudzić zainteresowania dzieci. Warto też upowszechnić wiedzę, 
36  P. Kossowski, (1999), op. cit., s. 273-275.
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artykułować publicznie refleksje i inicjować dyskusje na powyższe tematy, co 
prowadzić może do ,,oswajania” mediów, lepszego poznania ich intencji, mecha-
nizmów oddziaływania i realnego znaczenia w kształtowaniu człowieka.

 8. Podsumowanie

Reklama w różnych postaciach jest niewątpliwie jednym z ważnych czyn-
ników kształtujących świadomość i wyobraźnię dzisiejszego dziecka. Przeniknęła 
ona do dziecięcej podkultury, kształtuje język, którym mówią dzieci , określa 
kierunki i sposoby dziecięcego myślenia, współtworzy dziecięce wyobrażenia. 

Edukacyjne znaczenie reklamy, jej rola w kształtowaniu świata dziecka 
jest w Polsce, jeśli chodzi o przeprowadzone badania, obszarem niemal nie-
tkniętym. Ważne jest określenie najistotniejszych czynników warunkujących 
i różnicujących zjawisko dziecko i reklama.

W badaniach badacze powinni przede wszystkim zainteresować się zagad-
nieniami recepcji, interpretacji reklam przez dzieci, inspirowania podkultury 
dziecięcej przez świat reklamy. Warto postawić w badaniach pytanie, czego 
naprawdę dziecko się uczy z reklamy, co robi z uzyskanymi informacjami, 
do jakiego sposobu postrzegania ludzi i świata przybliżają dziecko oglądane 
reklamy37.

Nauka nieulegania wpływowi reklam to żmudna i czasochłonna praca. 
Jednak biorąc pod uwagę, jak bardzo reklamy rozpowszechnione są w naszym 
życiu, jest to nauka warta zachodu. Dodatkowo, praca intelektualna jaką musi 
wykonać dziecko, aby wyszukać i zestawić ze sobą cechy poszczególnych pro-
duktów oraz hasła, którymi opisywane są reklamowane rzeczy w blokach rekla-
mowych, pozwoli mu znacznie rozwinąć swój własny intelekt i osąd. Dlatego 
należy pamiętać, że nie same reklamy są złe a jedynie ich odbiór. Ucząc dzie-
cko samodzielnego myślenia uczymy go jednocześnie jak radzić sobie z infor-
macjami, które do niego docierają każdego dnia38.

 I na zakończenie chce napisać o obowiązującym prawie dotyczącym 
reklam. Istnieją surowe zakazy dotyczące reklamy skierowanej do najmłodszych. 
Ich celem jest przede wszystkim ochrona zdrowia, w tym psychicznego i moral-
nego oraz bezpieczeństwa dzieci. Prawo nakazuje uwzględniać oczywisty fakt 

37  Ibid., s. 275-280.
38 http://www.sklep-tosia.pl/reklama-a-dziecko_a95. ( Dostęp  23.12.2013r.)
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naturalnej ufności przejawianej przez dzieci, ich łatwowierności, niedojrzałości 
psychicznej i społecznej oraz braku doświadczenia w zakresie realiów ekono-
micznych. Zakazuje także nadużywania autorytetu rodziców albo nauczycieli 
czy innych osób, do których odwołania mogłyby wprowadzać dzieci w błąd co 
do zasadności dokonania zakupu, jak również zachęcać do wywierania pre-
sji na rodziców, na zasadzie ,,a przecież inni rodzice kupują”. Zabronione jest 
również bezpośrednie nawoływanie małoletnich do nabywania produktów lub 
usług, co powinno przekładać się na formę reklam skierowanych do dzieci, 
która nie może być krzykliwa i napastliwa. Także w stosunku do dzieci zabro-
nione jest stosowanie reklam, które mogłyby oddziaływać w sposób ukryty na 
ich podświadomość39.

 
9. Summary

A child in the world of advertising

Nowadays, children live in a totally different world than previous gene-
rations. Presently, children live in the world of many medias, which constitute 
an integral part of each society in the world. From early hours in the morning 
until late hours in the evening a child has a contact with a wide stream of infor-
mation of different scope and level of difficulty. A specific role in the recep-
tion of media by children plays advertising, which almost completely fills new 
media, not giving young recipients (children) even a moment to rest and for-
get about ‘interesting’ products, new media offers or intrusive offers concer-
ning possibilities to spend free time using the latest technology. Today, adver-
tising is somewhat of a phenomenon to which we adults, not mentioning our 
children, are not indifferent. Some young recipients of advertising have posi-
tive emotions connected with advertising whilst some have negative. With this 
in mind, in this article I want to bring the functioning of a child during the 
early childhood period in the world of advertising, reception of advertising, 
content of advertising, properties of advertising, advantages and disadvantages 
of the perception of advertising by children, influence on children’s popularity, 
children’s tastes, consciousness and imagination and activities of children under 
39 http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiemeksperta/artykul/co;jest;zakazane;w;reklamach;dla

;dzieci,234,0,903402.html. (Dostęp  23.12.2013 r.)
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the influence of advertising in the surrounding social environment. Today, 
advertising is one of the most absorbing and expansive forms of communica-
tion. Its presence in the social space is nowadays as obvious as the change of 
seasons or the occurrence of other natural phenomena. Advertising has been 
growing all the time and its possibilities and forms of its application nowadays 
are huge. Presently, advertising determines the level and style of living of adults 
and children, makes it possible to meet any needs, affects the shaping of atti-
tudes, determines the ways and forms of communication. It gives an illusion 
that success can be reached easily in different spheres of life,without any effort. 
It should be noted that content submitted by media are very often an essential 
tool for manipulating the opinions and views of children. The biggest concern 
for us is the quality and the nature of the transmitted content coming through 
various channels to the youngest recipient. Learning to resist the influence of 
advertising is a painstaking and time-consuming work. However, considering 
how much advertising is prevalent in our lives, this learning is valuable. In 
addition, the intellectual work that a child needs to do to find and contrast the 
features of individual products and the slogans with which these products are 
described in commercial breaks, will allow to significantly expand own intel-
lect and judgment. Therefore, it should be kept in mind that advertising is not 
bad but only the reception of it is bad. Teaching a child to think independen-
tly we teach it how to deal with information that reach it every day.

Key words: child, advertising, early childhood period, perception of 
advertising, form of communication, persuasive value, critical attitude.
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Rozdział XIV
Historyczne podstawy edukacji muzycznej

1. Streszczenie

Niniejszy artykuł dotyczy historycznych podstaw edukacji muzycznej. 
Poruszane są w nim zagadnienia związane z umuzykalnianiem dzieci na prze-
strzeni dziejów – od starożytności do czasów współczesnych. Autorka przybliża 
także wybrane koncepcje wychowania muzycznego dzieci takie jak metoda J.E. 
Dalcroze’a, C. Orffa, Z. Kodaly’a oraz M. Przychodzińskiej. 

Słowa kluczowe: edukacja muzyczna, metoda J.E. Dalcroze’a, metoda C. 
Orffa, metoda Z. Kodaly’a, metoda M. Przychodzińskiej.

2. Wstęp

Edukacja muzyczna – jak każda dziedzina, która podejmuje refleksje nad 
wychowawczymi i edukacyjnymi możliwościami sztuki – wymusza na pedago-
gach stałe pogłębianie i aktualizowanie oferty edukacyjnej, a także odpowia-
danie na podstawowe pytanie o rolę muzyki w procesie wychowania dzieci 
i młodzieży1. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie zagadnień zwią-
zanych z edukacją muzyczną dzieci na przestrzeni dziejów. „W zależności od 
oceny istoty i funkcji muzyki rodzą się poglądy na kształcenie muzyczne”2, stąd 
też autorka podejmuje próbę przedstawienia wybranych koncepcji wychowa-
nia muzycznego, które mają swoje źródło „w najstarszych tradycjach kultury”3. 

1 M. Przychodzińska, A. Białkowski, Wychowanie muzyczne. Stan badań a praktyka edukacyjna, (red.) 
A.  Białkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 9.

2 M. Przychodzińska, Współczesne systemy wychowania muzycznego, [w:] D. Malko, Metodyka 
wychowania muzycznego w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1988, s. 7.

3 Ibid., s. 8.
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3. Edukacja muzyczna od starożytności do nowożytności

Już w czasach starożytnych podkreślano wartość muzyki i cnót, które 
niesie ze sobą. Zauważa się jej ścisły wówczas związek z kultem religijnym stąd 
też miała uczyć ona odróżniania dobra od zła4. Platon – twórca idei wychowa-
nia przedszkolnego5 - mówił - „Wychowanie ma dwa oblicza: dla ciała gimna-
styka, dla duszy muzyka”6. Twierdził też, że „(…) uprawianie muzyki prowa-
dzi duszę do cnoty, doskonali człowieka, ma głęboki sens moralny”7. Estetyka 
muzyczna greckiego filozofa charakteryzowała się wiarą w możliwość kształ-
towania przez muzykę ludzkiego charakteru, ale także surowością moralną 
jako warunek oceny utworów muzycznych. Platon przejawiał pochwałę dobra, 
jakie niesie muzyka i obawę wobec zła, które również może być z nią związane. 
Wychowanie muzyczne było integralnie włączone w ogólny system pedago-
giczny. Według wspomnianego filozofa muzyka odzwierciedla określone wzorce 
moralne. Mając styczność z prezentacjami wzorów pozytywnych - odbiorca 
nabiera cech dodatnich, w zetknięciu z wzorami negatywnymi – cech ujem-
nych8. Niestety koncepcja wychowania muzycznego Platona nie uwzględniała 
indywidualności każdego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, co – jak się 
wydaje – jest główną wadą tejże idei9. Oprócz wspomnianego wcześniej związku 
muzyki z religią, w starożytnej Grecji zauważyć można integrację z edukacją 
literacką. Podstawę śpiewów stanowiły bowiem hymny i poematy10. Artystote-
les zwracał uwagę, że dzięki wartościom przekazywanym przez muzykę można 
oddziaływać na młodego człowieka. Zauważał też oczyszczającą i etyczną funk-
cję muzyki. Kanon siedmiu sztuk wyzwolonych, będący podstawą wychowania 
hellenistycznego, obejmował – oprócz gramatyki, retoryki, logiki (trivium) – 
także quadrivium, do którego należały arytmetyka, geometria, astronomia oraz 
4 J. Ostojski, Wpływ muzyki na wychowanie i obyczajowość młodzieży - http://wiedzaiedukacja.eu/

archives/5339 (Dostęp 1.02.2013 r.).
5 E. Bartkowiak, Muzyka w dziejach wychowania przedszkolnego, [w:] Muzyka, edukacja, terapia. 

Przekraczanie barier, (red.) J. Fyk, A. Łuczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
Zielona Góra 2010, s. 35.

6 Thriatlon - sposób na życie - http://akademiatriathlonu.pl/felietony/felietony/triathlon-sposob-na-zycie 
(Dostęp 1.02.2013 r.).

7 E. Bartkowiak, (2010), op. cit., s. 35.
8 T. Misiak, Platon-Arystoteles: dwie wersje tezy o wychowawczej funkcji muzyki w społeczeństwie, 

„Wychowanie Muzyczne w Szkole”, Nr 1/ 1998, s. 26.
9 E. Bartkowiak, (2010), op. cit., s. 35.
10 J. Ostojski, Wpływ muzyki na wychowanie i obyczajowość młodzieży - http://wiedzaiedukacja.eu/

archives/5339 (Dostęp 1.02.2013 r.).
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muzyka11 pojmowana jako rytm, melodia i treść12. Starożytni Grecy upatrywali 
w muzyce podstawę wychowania młodzieży, gdyż posiada ona w sobie warto-
ści uszlachetniające charakter. „Wysoka wartość moralna (tzw. ethos) kształ-
towana była za pomocą specyficznych zmian skal, z których jedne miały np. 
budzić energię i zagrzewać do walki, a inne wspomagać żałobne zawodzenia”13. 

Średniowiecze również doceniało znaczenie muzyki w życiu człowieka. 
Przypisywano jej wartość moralną i po trosze wychowawczą. Muzyka – wraz 
z arytmetyką, geometrią i astronomią – stanowiła podstawę nauki zawartej 
w średniowiecznym quadrivium (również w Polsce). „Teoretycy muzyczni mało 
zajmowali się praktyką muzyczną i dokonywali tylko matematycznych wyliczeń 
akustycznej istoty muzyki”14. Dużą rolę w tej epoce odgrywał śpiew kościelny, 
na który zwracano szczególną uwagę w szkołach zakonnych, parafialnych, kate-
dralnych i kolegiackich. Śpiew ten – jako jedyny rodzaj muzyki – zawarty był 
w  programie szkolnym, a podporządkowany został właśnie obrzędom religij-
nym. Śpiewano wówczas przede wszystkim psalmy, hymny i antyfony15. Instru-
menty muzyczne nie rozbrzmiewały w kościołach średniowiecznych, a głów-
nymi formami muzyki były misteria (przedstawienia dramatyczne) i chorał 
gregoriański (śpiew Kościoła rzymsko – katolickiego). Średniowieczny teoretyk 
– Guido z Arezzo – wprowadził nazwy solmizacyjne, by ułatwić naukę śpiewu 
oraz system liniowy do zapisywania dźwięków16.

Szczególną uwagę na wychowawczą rolę muzyki zwrócono w renesan-
sie. Sebastian Petrycy z Pilzna – pionier nowożytnej pedagogiki muzycznej – 
pochylając się nad zagadnieniem wychowania muzycznego dzieci napisał, że 
trzeba „im śpiewać, aby były wesołe”17. 

Barok, który w muzyce trwał mniej więcej od XVII do I połowy XVIII 
wieku przyniósł nowatorskie formy wokalno – instrumentalne, rozpisywane na 

11 B. Nowak, Konteksty edukacji muzycznej dziecka – inspiracje historyczne. [w:] Edukacyjny aspekt 
uczestnictwa w kulturze muzycznej, (red.) M. Knapik, W.A. Sacher, Wydawnictwo Wyższa Szkoła 
Administracji, Bielsko – Biała 2007, s. 10.

12 J. Ostojski, Wpływ muzyki na wychowanie i obyczajowość młodzieży - http://wiedzaiedukacja.eu/
archives/5339 (Dostęp 1.02.2013 r.).

13 E. Kondziela, Muzyka a rozwój dziecka. W: Wybrane zagadnienia edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, 
(red.) L. Kataryńczuk-Mania, J. Karcz, Oficyna Wydawnicza uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona 
Góra 2002, s. 107.

14 L. Zganiacz-Mazur, Historia muzyki, Wydawnictwo Muzyczne Contra, Warszawa 2003, s. 23.
15 B. Nowak, (2007), op. cit., s. 10-11.
16  L. Zganiacz-Mazur, (2003), op. cit., s. 41.
17 B. Nowak, (2007), op. cit., s. 11.
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solistów – śpiewaków, chór, zespoły wokalne oraz orkiestrę. Warto wspomnieć, 
iż w epoce tej rozwinęły się formy taneczne, które na początku nawiązywały 
do muzyki ludowej, a następnie były tańcami dworskimi i towarzyskimi. Popu-
larne w tym czasie były menuet i gawot. To właśnie barok zrodził tak wybitnych 
twórców jak Jan Sebastian Bach, Georg Friedrich Haendel, Antonio Vivaldi. 
W Polsce rozwojem umiejętności gry na instrumentach muzycznych zajmowali 
się jezuici i pijarzy. Pierwsi z nich zakładali bursy dla ubogiej młodzieży, które 
w I połowie XVII wieku przekształcono na bursy muzyczne. Bursy muzyków 
kształciły od 10 do 12 uczniów. Głównie była to uboga młodzież, dlatego nazy-
wano je bursami ubogich muzyków (studentów). Uzdolnieni uczniowie uczyli się 
kilka lat gry na instrumentach pod kierunkiem starszych kolegów, a także brali 
udział w uroczystościach kościelnych i szkolnych, występowali również w tea-
trze szkolnym. Cała edukacja była nieodpłatna. „Po kilku latach nauki pozo-
stawali na podstawie kontraktu do nauczania młodszych uczniów lub przecho-
dzili na posady organistów, nauczycieli parafialnych lub dworskich, zostawali 
kapłanami lub zakonnikami”18. Pijarzy swoją działalność muzyczną opierali na 
ogólnym kształceniu muzyków w bursach prowadzonych w różnych częściach 
kraju. Dzięki zaangażowaniu zakonów wzrastał poziom muzyczny tworzonych 
zespołów chóralnych i instrumentalnych19.

Epoka Oświecenia i żyjący w tym czasie Jan Amos Komeński przyniosły 
ze sobą postulat włączenia muzyki do ogólnego programu nauczania. „Zalecał 
śpiewanie nie tylko pieśni religijnych, ale i „pospolitych”, zaliczając powszechną 
umiejętność śpiewu do tych, które w ciągu całego życia są człowiekowi potrzebne; 
traktował też śpiew jako ważny środek kształcący zmysł słuchu”20. Zalecał on 
ćwiczenia w kształceniu słuchu już od czwartego roku życia dziecka z użyciem 
prostych instrumentów muzycznych. Wychowanie muzyczne dzieci miało rozwi-
jać w nich zamiłowanie do piękna pojętego szerzej – jako zachwyt szemrzącymi 
strumieniami, czy barwą i zapachem kwiatów21. Jan Jakub Rousseau – kolejny 
pedagog Oświecenia – dał podwaliny nowoczesnej myśli o edukacji muzycznej 
dzieci, dzięki stosowaniu różnorodnych form kształcenia muzycznego takich 

18 L. Grzebień, Z dziejów szkolnictwa jezuickiego - http://www.bethania.pl/2004_11/016.htm (Dostęp 
7.02.2013  r.).

19 L. Zganiacz-Mazur, (2003), op. cit., s. 93.
20 M. Przychodzińska, Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego, WSiP,  Warszawa 

1979, s. 18.
21 E. Bartkowiak, (2010), op. cit., s. 36.
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jak: harmonia, kształcenie słuchu, śpiew, poczucie rytmu oraz próby kompo-
nowania. By „dobrze znać muzykę nie wystarcza jedynie ją odtwarzać, należy 
ją też tworzyć”22 – mówił Rousseau. Wspomniany pedagog podkreślał wyjąt-
kowość okresu dzieciństwa i potrzebę dostosowania metod nauczania do faz 
rozwojowych człowieka, a w wychowaniu muzycznym zauważał konieczność 
stworzenia specjalnych piosenek dla dzieci23 pisząc w Emilu, czyli o wychowa-
niu: „(…) uczyń głos dziecka czystym, równym, giętkim, dźwięcznym, słuch 
wrażliwym na takt (rytm), i harmonię, ale nic poza tym. Muzyka naśladow-
cza i teatralna niestosowna jest dla jego wieku, nie chciałbym nawet, by śpie-
wał słowami; gdyby tego chciał, spróbowałbym ułożyć specjalne dla niego pio-
senki, ciekawe dla jego wieku i równie proste jak jego myśli. Rozumie się, że 
nie spiesząc się bynajmniej uczyć je czytania tekstów pisanych, nie będę się 
spieszył z nauką czytania nut. Oddalmy od jego umysłu wszystko, co zbytnio 
meczy uwagę i nie spieszmy skierowywać umysłu jego ku umówionym znakom. 
Nie ma nic naturalniejszego jak solfedźiowanie za pomocą transpozycji… ucz 
muzyki jak chcesz, byle by była zawsze tylko rozrywką”24. 

Szwajcarski pedagog Jan Henryk Pestalozzi także przypisywał muzyce 
niemałe znaczenie w rozwoju dziecka – szczególnie emocjonalnym i umysło-
wym. Uważał on również, iż muzyka wyrabia swoisty smak estetyczny. Dzięki 
J. H. Pestalozziemu zostały napisane pierwsze prace dotyczące metodyki nau-
czania śpiewu25. Działania muzyczne oparte na myśli pedagogicznej mogły 
mieć miejsce między innymi dzięki rozkwitowi muzyki instrumentalnej i roz-
wojowi instrumentów muzycznych takich jak lutnia, organy, instrumenty kla-
wiszowe i smyczkowe26. 

 „Badania nad dzieckiem jako osobą w oparciu o główne teorie rozwoju 
(…), a także badania z zakresu psychologii, pedagogiki zaowocowały powsta-
niem koncepcji edukacji muzycznej w oparciu o zróżnicowane, dostosowane do 
indywidualnych potrzeb formy aktywności muzycznej”27. W XIX wieku, kiedy 
to zaczęły powstawać ochronki, szczególnie zaczęto doceniać wartość muzyki 
w wychowaniu. Wówczas śpiew i zabawy przy muzyce – później także rytmika 

22 M. Przychodzińska, (1979), op. cit., s. 19.
23 B. Nowak, (2007), op. cit., s. 12.
24 J. Prosnak, Polihymnia ucząca, WSiP, Warszawa 1976, s. 49.
25 B. Nowak, (2007), op. cit., s. 12.
26 L. Zganiacz-Mazur, (2003), op. cit., s. 58.
27 B. Nowak, (2007), op. cit., s. 12.
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oraz gra na instrumentach – stały się trwałym elementem wychowania muzycz-
nego. We Francji wychowaniem muzycznym dzieci zajęła się Maria Pape – Car-
pantier, która przypisywała muzyce funkcję estetyczną i ekspresywną, rozwi-
jającą wyobraźnię, ale też służącą kształtowaniu charakterów dzieci28. Inną 
postacią doceniającą znaczenie muzyki w życiu dziecka był Franiciszek Froe-
bel. Opracował on własny program, który zawierał zabawy muzyczne na powie-
trzu oraz naukę piosenek. F. Froebel przykładał wagę do śpiewania, zachęcał 
matki, by wykorzystywały stworzone przez niego rymowane wierszyki do śpie-
wania swym dzieciom na dowolną melodię29. Edmund Bojanowski – założy-
ciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny oraz twórca 
koncepcji wychowania przedszkolnego – także dostrzegał wartość wychowania 
muzycznego. Uważał on, iż należy wychowywać dziecko integralnie – należy 
dbać nie tylko o rozwój fizyczny czy umysłowy, ale również o rozwój estetyczny. 
E. Bojanowski napisał zbiór 120 świeckich piosenek dla dzieci, które towarzy-
szyły dzieciom w codziennych czynnościach. Często niosły one ze sobą prze-
słanie pouczające30. Do dziś w klasztorach sióstr służebniczek rozbrzmiewają 
słowa założyciela „Każda dobra dusza jest jako ta świeca, która sama się spala, 
a innym przyświeca”. Włoska lekarka – Maria Montessori – uważała, że każde 
dziecko posiada talent muzyczny i należy go rozbudzać stosując ćwiczenia roz-
wijające i doskonalące zmysły. Podstawowym materiałem dydaktycznym słu-
żącym rozwijaniu słuchu muzycznego były butelki dźwiękowe, które do dziś 
uczą dzieci odróżniania dźwięków – ich barwy i  natężenia31. 

Pod koniec XIX i na początku XX wieku wychowaniem bliskim dziecku 
zajęli się pedagodzy z Ruchu Nowego Wychowania. Przeciwstawiali się oni „tra-
dycji uczenia werbalnego i nazbyt zdyscyplinowanego, nawiązywali do postę-
powych poglądów pedagogów i filozofów: Komeńdkirho, Touddrsu, Pestaloz-
ziego, Froebla i innych (…). Sztuka zyskała tu więc wysoką rangę jako środek 
wychowawczy”32. Oprócz wspomnianej M. Montessori byli to: Owidiusz Dec-
lory, Edward Claparede, Ellen Key, John Dewey, Stefan Baley, Stefan Szuman33, 
28 E. Bartkowiak, (2010), op. cit., s. 37.
29 W. Bobrowska-Nowak, Zarys dziejów wychowania przedszkolnego, cz. 2, WSiP, Warszawa 1978, s. 

85-98.
30 E. Bartkowiak, (2010), op. cit., s. 37-38
31 M. Montessori, Domy dziecięce: metoda pedagogiki naukowej stosowana w wychowaniu najmłodszych 

dzieci, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005,  s. 124-132.
32 M. Przychodzińska, (1979), op. cit., s. 9.
33 E. Bartkowiak, (2010), op. cit., s. 39-40.
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ale też Celestyn Freinet, który jest twórcą Nowoczesnej Szkoły Francuskiej. 
Jego pedagogia ukierunkowana była na rozwój i uszanowanie potrzeb dziecka. 
Postulował „maksymalny rozwój osobowości dziecka w tonie rozumnie pojętej 
wspólnoty, której służy i  która jemu służy (…), w związku z czym powinien być 
wyposażony w takie społeczne sprawności, jak umiejętność wyrażania swoich 
myśli i uczuć, współpracy w grupie itp.”34. Miała temu służyć swobodna ekspre-
sja dziecka, dzięki której powstają jego zainteresowania poznawcze „poprzez 
szukanie sposobów i środków na wyrażenie własnych przeżyć, myśli i  uczuć. 
(…) Może to między innymi prowadzić do poznania i rozumienia przez nie 
muzyki. Freinet wielokrotnie podkreślał inspirującą rolę nauczyciela w stwa-
rzaniu uczniom sposobności do swobodnego „wypowiadania się” w formie 
żywego słowa, tańca, prac plastycznych i swobodnego muzykowania”35. Pro-
pozycje wykorzystania koncepcji C.  Freineta na zajęciach muzycznych odna-
leźć można w publikacji E. Frołowicz Aktywny uczeń w świecie muzyki. Propozy-
cje dla nauczycieli. Powstanie nowych koncepcji wychowania muzycznego w XX 
wieku powiązane było z działalnością takich osób jak Emil Jaques – Dalcroze, 
Carl Orff czy Zoltan Kodály 36. 

4. Wybrane współczesne koncepcje wychowania muzycznego

E.J. Dalcroze – szwajcarski kompozytor i muzyk – pierwszy zauważył, jak 
dużą rolę odgrywa zintegrowanie muzyki z ruchem. Uważał, że każde dziecko 
może przedstawić swoje myśli i uczucia związane z muzyką za pomocą ciała.  
Jest on twórcą rytmiki i „plastyki”, przez którą dziecko może wyrażać treści 
muzyczne. System Dalcroze’a zawiera w sobie następujące działy:

1. Rytmika
„Jest to ruchowa improwizacja rytmu muzyki i jej elementów”37. Ma ona 

nie tylko walory muzyczno – dydaktyczne. Vera Griner – pierwsza rosyjska 
uczennica E. Jaques – Dalcroze’a – wspomina, że „Wszędzie przypisywano duże 
znaczenie rytmice, jako systemowi wychowania, mającemu wpływ na psychikę 

34 E. Frołowicz, Aktywny uczeń w świecie muzyki. Propozycje dla nauczycieli, Wydawnictwo Harmonia, 
Gdańsk 2008, s. 52.

35 Ibid., s. 53.
36 B. Nowak, (2007), op. cit., s. 12.
37 E. Jarkowska, Muzyka jako element wychowania w rozwoju osobowym dziecka z niepełnosprawnością, 

Maternus Media, Tychy 2004, s. 92.
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uczniów”38. Stanowi ona metodę wychowawczą, służąc wszechstronnemu psy-
chofizycznemu rozwojowi dziecka39. Uniwersalne cele wychowawcze rytmiki 
podkreślane są w wielu opracowaniach traktujących o koncepcji E. Jaques – 
Dalcroze’a. M. Suświłło wymienia wśród nich:

• „uaktywnienie całego organizmu, 
• pobudzenie wyobraźni, 
• poczucie radości i pewności siebie,
• kształcenie uważnej skoncentrowanej postawy dziecka, 
• kształcenie szybkości, zdolności dysocjacji (uniezależnienia od siebie 

ruchów rąk i nóg), 
• rozwijanie świadomości ciała i ruchu oraz podporządkowanie ich woli 

dziecka”40.
E. Jarkowska dodaje, że rytmika ma na celu „kształcenie gotowości reak-

cji, (…) kształcenie zdolności intelektualnych takich jak: podzielność uwagi, 
dokładność spostrzegania, usprawnienie pamięci i indywidualnej wyobraźni 
oraz rozwój ekspresji twórczej”41. Ponadto w koncepcji Dalcroze’a zauważa się 
następujące walory: 

• Wzruszenie muzyczne, które nie jest tylko wzruszeniem intelektualnym, 
lecz oddziałuje ono także na zmysły;

• Radość, która wyzwalana jest dzięki możności opanowania trudności 
fizycznych i  psychicznych i która jest bodźcem do dalszego rozwoju;

• Muzyka obecna w koncepcji przenika bariery motoryczne, 
intelektualne, emocjonalne, i charakterolo giczne42.

Rytmika dalcrozowska składa się z wielu ćwiczeń ruchowych, które zawsze 
mają ten sam układ stopniowany według trudności. Wszystkie z nich stosuje się 
przede wszystkim w  kształceniu muzycznym, tylko niektóre ćwiczenia funk-
cjonują w przedszkolach i to w  uproszczonej formie.

1. Maszerowanie w takt muzyki z taktowaniem lub bez.
2. Ćwiczenia mające na celu zaznaczanie fraz z użyciem gestów oraz 

ruchów.
38 Rytmika E. Jaques – Dalcroze’a dawniej i dziś, Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, 

Warszawa 1994, s. 19.
39 M. Przychodzińska-Kaciczak, Muzyka i wychowanie, Nasza Księgarnia, Warszawa 1969, s. 24.
40 M. Suświłło, Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn 2001, s. 126.
41 E. Jarkowska, (2004), op. cit., s. 92.
42 M. Mieszkowicz, Logorytmika - http://logopeda.pl/0,1112,print (Dostęp 7.02.2013 r.).
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3. Ćwiczenia w zmniejszaniu i powiększaniu wartości rytmicznych wcho-
dzących w  skład tematów rytmicznych.

4. Ćwiczenia w realizacji ruchowej zmiennego metrum.
5, Ćwiczenia relaksujące (oddechowe).
6. Ćwiczenia dysocjacyjne.
7. Ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne.
8. Ćwiczenia słuchowe.
9. Ćwiczenia mające na celu improwizowanie.
10 Ćwiczenia związane z dyrygowaniem.
11. Ćwiczenia w zakresie wielogłosowości rytmicznej.
12. Ćwiczenia wolne43.
Rytmika miała swoją nadbudowę w postaci tzw. plastyki. Była to prze-

strzenno – ruchowa realizacja rytmu z użyciem 20 gestów inspirowanych rzeźbą 
grecką. Później jednak dołączono do nich ruchy naturalne, a także taniec 
ludowy44.

2. Solfeż – to druga część systemu Dalcroze. Podstawą tego działu jest 
kształcenie słuchu, studium gam45, „powtarzanie akordów z podziałem na głosy 
– kolejno lub równocześnie, improwizowanie wszystkich akordów jednocześnie 
w oparciu o ciągi kadencyjne grane przez Monsieur Jaques’a na fortepianie”46.

3. Improwizacja – „(…) powtarzanie na drugim fortepianie tego, co grał 
Monsieur Jaques. Improwizowanie tematu zaproponowanego czasami przez 
kogoś z publiczności”47. Odnosząc się do dzieci improwizacja jest działem, który 
pozwala na realizację ich pomysłów w zakresie gry na instrumentach, ruchu 
oraz wymyślonych wierszy czy melodii48. Ma jednak „charakter kierowany, 
oparty na ściśle założonych określeniach”49. Sam Dalcroze doskonale impro-
wizował. Wspominana Viera Griner mówi: „Jego lekcje były dla nas wielkim 
świętem; improwizacje Dalcroze’a były godne podziwu – ze względu na piękno 
i wyraz”50. W wychowaniu przedszkolnym improwizacja stanowi „uzupelnienie 

43 Z. Burowska, Współczesne systemy wychowania muzycznego, WSiP, Warszawa 1976, s. 136.
44 A. Grajpel, Plastyka w metodzie Dalcroze’a a taniec, „Wychowanie muzyczne w szkole” Nr 5/2005, 

s. 25.
45 M. Suświłło, (2001), op. cit., s. 127.
46 Rytmika E. Jaques – Dalcroze’a dawniej i dziś, (1994),, op. cit., s. 49.
47 Ibid., s. 50.
48 E. Jarkowska, (2004), op. cit.,  s. 93.
49 M. Suświłło, (2001), op. cit., s. 127.
50 Rytmika E. Jaques – Dalcroze’a dawniej i dziś, (1994), op. cit., s. 22.
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i kontynuacje wzorów rytmicznych podanych przez nauczyciela” oraz zobrazo-
wanie zjawisk akustycznych z użyciem instrumentów perkusyjnych51. Claude 
Bommeli – Hainard – uczennica Dalcroze – wspomina, że mistrz był bardzo 
dobrym pedagogiem wyznającym zasadę, by „zawsze przemieniać braki ucz-
nia w zalety”52, a w swych koncepcjach był nowoczesny. „Przywiązywał wiel-
kie znaczenie do doskonałości nie tylko fizycznych, ale także zalet moralnych, 
do rozwijania umysłu”53. Integralność w wychowaniu, na którą zwracał uwagę 
Dalcroze zauważyła też uczennica Instytutu Jaques – Dalcroze’a – Christiane 
Montandon – twierdząc, że dzięki metodzie swojego mistrza mogła rozwijać 
się swobodnie, a jednocześnie harmonijnie54.

Metoda C. Orffa w swoich założeniach – podobnie jak metoda Dalcroze’a – 
„bardziej wychowuje dla muzyki niż uczy. Poprzez zabawę, ruch, słuchanie, 
instrumenty, pozwala dzieciom przejść łagodnie przez muzykę elementarną, 
w której sam akt tworzenia jest najważniejszy”55. C. Orff oparł swoją metodę 
na muzykowaniu i instrumentarium, które łącząc ze śpiewem w jedną całość 
nazwał „muzyką elementarną”. W metodzie tej stosuje się cztery główne „formy 
wychowania muzycznego:

• odtwarzanie muzyki wokalnej i instrumentalnej,
• tworzenie muzyki wokalnej i instrumentalnej,
• realizacja ruchowa muzyki,
• integracja muzyki (gry na instrumentach i śpiewu), słowa i ruchu”56.

Wielką zasługą Orffa jest spopularyzowanie prostego instrumentarium, 
którym dzieci mogą posługiwać się bez znajomości nut. Są to tak zwane 
instrumenty melodyczne (ksylofony, dzwonki, metalofony) i niemelodyczne 
(grzechotki, marakasy, bębenki, kołatki, drewienka, tamburyna, trójkąty, 
kastaniety, talerze)57. Szczegółowy podział instrumentów przedstawia 
Z.  Burowska:

• instrumenty dęte (rogi, fujarki, flety proste itp.);
51 M. Suświłło (2011), op. cit., s. 127-128.
52 Rytmika E. Jaques – Dalcroze’a dawniej i dziś, (1994), op. cit., s. 13.
53 Ibid., s. 21.
54 Ibid., s. 87.
55 K. Stasińska, Adaptacja metod Z. Kodaly’a i C. Orffa w podręczniku „120 lekcji muzyki”, [w:] 

Innowacje pedagogiczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, (red.) L. Kataryńczuk – Mania, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 2000, s. 
151.

56 M. Suświłło, (2001), op. cit., s. 128.
57 E. Jarkowska, (2004), op. cit., s. 93-94.
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• instrumenty strunowe szarpane i smyczkowe (gitary, wiolonczele, 
wiole, psałteria, lutnie);

• instrumenty perkusyjne o określonej wysokości dźwięku (metalofony 
i ksylofony, kotły, szklane naczynia wypełnione wodą, różnorodne pod 
względem wielkości dzwonki itp.)

• instrumenty perkusyjne o nieokreślonej wysokości 
dźwieku (talerze, talerzyki pompejańskie, bębenki, kastaniety, 
tamburyny, trójkąty, marakasy, drewienka, terkotki i inne)58.  
Stwarzają one ogromne możliwości zabaw z muzyką, komunikacji między 
dziećmi i  akompaniamentu do piosenek. Odwołując się do naturalnych 
rodzajów aktywności dziecka – tańca, mowy, ciała i instrumentów 
perkusyjnych – stworzył z nich „środek do twórczych zabaw muzycznych”59, 
który dostępny jest niezależnie od uzdolnień muzycznych dzieci. W  Polsce 
przedszkola korzystają przede wszystkim z instrumentów perkusyjnych 
niemelodycznych i dzwonków, ale nawet tak niewielkie instrumentarium 
daje dzieciom dużo radości60. Wychowawcze oddziaływanie metody Orffa 
odnaleźć można w poszukiwaniu i  tworzeniu przez dziecko podstawowych 
zjawisk muzycznych, piosenek czy scenek improwizowanych głosem i ruchem. 
Istotny w procesie wychowawczym jest również taniec ludowy61. Niemiecki 
muzyk uważał, że dziecko swoją przygodę z muzyką powinno zaczynać właśnie 
od form prostych, takich jak muzyka ludowa. Podstawą do wspólnej zabawy 
były rymowanki i wyliczanki62, a także magiczne zaklęcia, porzekadła, nazwy 
kwiatów czy drzew63 – wszystko, co mogło dostarczyć dziecku doświadczeń 
związanych z rytmem. Tak przebiegający proces wychowania muzycznego – 
zdaniem Krystyny Stasinskiej – niweluje w  dzieciach napięcia i stresy, zwiększa 
natomiast chęć uczestniczenia w coraz trudniejszych zadaniach muzycznych. 
Jednocześnie zauważyć można wyrabianie w dziecku trwałych zachowań 
i postaw takich jak przyjaźń, współodpowiedzialność czy tolerancję64. 

Kanwą koncepcji węgierskiego kompozytora i etnografa – Z. Kodály’a – 
było stwierdzenie, że należy kształcić muzycznie zarówno dzieci jak i dorosłych. 
58 Z. Burowska, (1976), op. cit., s. 37.
59 K. Stasińska, (2000), op. cit., s. 151.
60 M. Suświłło, (2001), op. cit., s. 128.
61 K. Stasińska, (2000), op. cit., s. 151.
62 E. Jarkowska, (2004), op. cit., s. 94.
63 M. Suświłło, (2001), op. cit., s. 128.
64 K. Stasińska, (2000), op. cit., s. 151.
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Mawiał „Prawdziwa sztuka jest jedną z najpotężniejszych sił mogących wynieść 
ludzkość na wyższy stopień egzystencji, a ten kto udostępnia tę wartość jak naj-
większej liczbie osób – jest najcenniejszym ofiarodawcą ludzkości”65. Z. Kodály 
uważał, że muzyka, „ćwiczy inteligencję i otwiera serca. (…) Dzięki muzyce świat 
może być lepszy”66. Dlatego podjął się zreformowania szkoły węgierskiej, wpro-
wadzając do niej lekcje muzyki. Odwołuje się on do muzyki ludowej Węgier, 
którą bardzo cenił i na której oparł swoją koncepcje. Ogromną wagę przykła-
dał do śpiewu, który jest aktywną formą przyswajania i odtwarzania muzyki. 
Postulował, by muzykę komentować treściami dotyczącymi epoki, stylu, treści 
utworu67. Z  koncepcją Z. Kodály’a związane są też znaki fonogestyczne (gesty 
ręką), które ułatwiają dzieciom zrozumienie m.in. zależności między dźwię-
kami. Metoda ta „nie ma zajęć muzyczno – ruchowych jako oddzielnej formy, 
a ruch łączony jest z rytmem jako ćwiczenie improwizacyjne”68, które zdaniem 
węgierskiego kompozytora odgrywa znaczna rolę w  rozwijaniu twórczości 
muzycznej dzieci. Zdaniem Z. Kodály’a trzeba im stworzyć warunki do rozwi-
jania tej umiejętności m.in. poprzez różnorodne ćwiczenia:

• rytm i ruch;
• rytm i melodia;
• melodia i tekst;
• melodia i harmonia;
• zabawy rozwijające poczucie formy muzycznej69. 

Sukces koncepcji Z. Kodály’a, która ma coraz więcej zwolenników w Polsce – 
jest według K. Stasińskiej zasługą stosowania następujących elementów:

• śpiew dziecka z ćwiczeniami kształcącymi słuch;
• metoda relatywna, która pozwala dzieciom opanować w ciągu około  

2 lat  swobodne czytanie nut;
• wykorzystanie do śpiewu węgierskich melodii ludowych;
• śpiew wielogłosowy70, o którym mówił Z. Kodály: „Praca muzyczna 

dwugłosowa jest takim środkiem wychowawczym, którego efekty są nie do 
65 Zoltan Kodaly - http://muz_klasyczna.republika.pl/kodaly1.htm (Dostęp 7.02.2013 r.).
66 Ibid.
67 G. Krychowiak, Metody aktywizujące w edukacji muzycznej - http://www.dziesiatka.swi.pl/pdf/

artykuly/9_edukacja_muzyczna.pdf . (Dostęp 7.02.2013 r.).
68 M. Suświłło, (2001), op. cit., s. 131.
69 H. Szabó, Użyteczność improwizacji dla rozwoju muzycznego dzieci, [w:] Zoltan Kodaly i jego 

pedagogika muzyczna, (red.) M. Jankowska, W. Jankowski, WSiP, Warszawa 1990, s. 147-148.
70 K. Stasińska, (2000), op. cit., s. 151.
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osiągnięcia przez śpiew jednogłosowy”71. Podkreślał też, że nauczyciel ma 
„uczyć muzyki w sposób przyjemny, tak aby lekcje muzyki były przyjemnością 
a nie katorgą; powinien obudzić w uczniach pragnienie muzyki – pragnienie, 
które będzie musiało być zaspokajane przed całe przyszłe życie”72. Z. Kodály  
zauważył, że „nauczanie w szkołach da lepsze rezultaty, jeżeli wytrenujemy 
najpierw dobrą kadrę nauczycielską. Taką, która będzie w stanie wytrenować 
ucho ucznia, a także obdarzy go solidną wiedzą na temat muzyki”73. Ów 
trening jest możliwy dzięki nauczycielom – muzykom, którzy potrafią zagrać 
dla swoich uczniów na instrumentach. Zapytany o to, jaki materiał jest 
najlepszy w edukacji muzycznej dzieci, Kodály odpowiadał: „Każdy naród 
posiada wielką liczbę tradycyjnych pieśni, które są wspaniałym materiałem do 
nauki. Jeśli dobrze wybierzemy owe pieśni, będą one najlepszym materiałem 
dydaktycznym jaki tylko istnieje”74. W koncepcji Z. Kodály’a obecny był 
również dawny taniec ludowy, który stanowić miał podstawę do poznania 
nowoczesności. „Zawód nauczyciela muzyki, tak jak praca wszystkich 
pedagogów, jest wynikiem miłości, do dzieci, do muzyki i Piękna. Równie 
łatwo można znaleźć Piękno w prostej pieśni ludowej jak i w symfonii 
Beethovena, lub w  kwartecie Bartóka. Miłość do piękna była podstawą kariery 
pedagogicznej i pracy folklorystycznej Kodálya. Na początku naszego wieku 
Kodály odkrył piękno prostych melodii Transylwanii i chciał je przekazać 
wszystkim, całemu narodowi węgierskiemu i  całemu światu. Chciał ochronić 
dzieci przed mrokiem życia bez dobrej muzyki i otworzyć całej ludzkości 
skarbiec węgierskiego folkloru. My, nauczyciele muzyki, którzy dążymy do 
osiągnięcia jego ideałów, chcemy używając jego słów „umieścić w rękach 
dziecka nie tylko klucz do poznania dobrej muzyki, ale również talizman 
chroniący je od złej muzyki tak, aby jego życie płynęło nie przez pustynię, ale 
przez ukwiecone ogrody”75.

Na uwagę zasługuje także koncepcja współczesnego amerykańskiego 
badacza, psychologa muzyki – Edwina E. Gordona, którego teoria umuzykal-
niania opiera się na rozwoju audiacji. Podstawą jego koncepcji jest nauczanie 
71 Stowarzyszenie Zoltana Kodaly’a w Polsce - http://www.kodaly.art.pl/index.php/materialy-edukacyjne/

konferencje-kursy-szkolenia. (Dostęp 10.02.2013 r.).
72 Zoltan Kodaly - http://muz_klasyczna.republika.pl/kodaly1.htm. (Dostęp 7.02.2013 r.).
73 Ibid.
74 Ibid. 
75 Stowarzyszenie Zoltana Kodaly’a - http://kodaly.art.pl/index.php/materialy-edukacyjne/polska-lit-

kodalyowska/189-zarys-metody-kodalya. (Dostęp 10.02.2013 r.).
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motywów rytmicznych i tonalnych. Zaczyna się ono od nauczenia dzieci dźwię-
ków, następnie dodawania do nich sylab. Dzięki temu nazywają one to, co już 
znają ze słyszenia. Następnie przechodzi się do skojarzeń graficznych, aż do 
audiowania znaków76. E. E. Gordon zwraca także uwagę na twórczość i impro-
wizacje. „Twórczość jest kwestią wcześniejszego przemyślenia. Improwizacja 
natomiast natychmiastowej reakcji. (…) Improwizacja zaczyna się, jak tylko 
proces twórczości zostanie zainicjowany i vice versa”77. Gra na instrumentach 
jest również obecna w koncepcji Amerykanina. Uważa on jednak, że przed 
rozpoczęciem nauki należy sprawdzić, czy dzieci mają „rozwinięte poczucie 
tonalności, poczucie metrum, słownik motywów melodycznych i rytmicznych, 
umiejętność śpiewania motywów tonicznych i dominantowych w skalach duro-
wych i molowych harmonicznych i śpiewnego recytowania niektórych moty-
wów makro – i mikrobitowych i rozdrobnień w prostym metrum dwudziel-
nym i trójdzielnym”78.

Rozwój badań związanych z pedagogiką muzyczną zaowocował – w latach 
osiemdziesiątych XX wieku – koncepcją powszechnej edukacji muzycznej także 
w Polsce. Jej autorką jest Maria Przychodzińska, która wraz z innymi pedago-
gami muzycznymi za podstawy teoretyczne wychowania muzycznego obrała 
teorię wychowania estetycznego, estetykę, historię wychowania, teorię kształ-
cenia, pedagogikę porównawczą i ogólną, psychologię muzyczną i rozwojową, 
socjologię wychowania oraz etnomuzykologię. M.  Przychodzińska w swej kon-
cepcji odwołała się do polskiego folkloru bogatego w  wartości artystyczne 
i dydaktyczne, wartości społeczno – kulturowe, styl narodowy muzyki, zależ-
ność języka i muzyki. Innymi czynnikami wpływającymi na formowanie się jej 
teorii były też idee filozoficzne, rozwój estetyki, psychologii oraz pedagogiki. 
Zwraca ona uwagę na wychowawcze walory muzyki, na możliwości wykorzy-
stania jej do kształtowania osobowości, a także na wartości, jakie niesie wycho-
wanie muzyczne. Polska koncepcja powszechnej edukacji muzycznej zakłada 
historyczny przekaz dziedzictwa kulturowego, a  także otwartość na twórczość, 
pomysłowość i ekspresję dziecka. Niezbędne jest jednak przygotowanie nauczy-
ciela pod względem muzycznym, humanistycznym i pedagogicznym79.

76 M. Suświłło, (2001), op. cit., s. 133.
77 E. E. Gordon, Sekwencje uczenia się w muzyce. Umiejętności, zawartość i motywy, WSP, Bydgoszcz 

1999, s.  180.
78 M. Suświłło, (2001), op. cit., s. 134.
79 Ibid., s. 134-137.
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Porównując przedstawione tu koncepcje wychowania muzycznego, zauwa-
żyć można ich podobieństwo w niektórych zakresach, w innych zaś różnice. Jak 
zauważa M.  Przychodzińska, nie da się wybrać jednego systemu, ponieważ 
przenikają się one między sobą80, a każdy z nich wnosi wartościowe elementy 
w proces umuzykalniania dzieci.

5. Podsumowanie

Przedstawione historyczne podstawy edukacji muzycznej wskazują na waż-
ność zagadnienia, jakim jest wychowanie do muzyki i przez muzykę. Od staro-
żytności przez oświecenie, czasy nowożytne i współczesność, myśl pedagogiczna 
dotycząca muzyki była bogato rozpatrywana przez wielu pedagogów. Refleksje 
te miały istotne znaczenie w  powstawaniu koncepcji edukacji muzycznej – rów-
nież tych współczesnych. Do dnia dzisiejszego w wielu placówkach oświatowych 
wykorzystuje się poglądy M. Montessori, C.  Freineta, a większość tychże placó-
wek opiera zajęcia umuzykalniające na metodzie C.  Orffa czy E.J. Dalcroze’a.

W 1984 r. Komisja Wychowania Muzycznego we Wczesnym Dzieciństwie 
zaakcentowała wartość wychowania muzycznego małych dzieci organizując 
wraz z Komisją Muzyki w Szkole i Kształcenia Nauczycieli pierwsze semina-
rium naukowe. Dotyczyło ono wychowania muzycznego dzieci od okresu pre-
natalnego do wieku przedszkolnego wskazując na zależność między formami 
aktywności muzycznej dziecka a jego wiekiem. Trzy następne seminaria obej-
mowały następujące zagadnienia:

• „(…) wpływ muzyki na rozwój dziecka, 
• rodzaj muzyki dla dzieci w okresie prenatalnym, 
• rozwój zdolności kreatywnych dzieci, 
• rozwój czułości słuchu dziecka na różnice wysokości, ocenę zdolności 

dzieci do rozpoznawania kierunku linii melodycznej oraz badania nad głosem 
dziecka w  śpiewie,

• zastosowanie teorii Gordona uczenia się i nauczania muzyki  
w wychowaniu muzycznym dzieci”81.  
Tematyka seminariów organizowanych w latach dziewięćdziesiątych 

80 M. Przychodzińska, (1979), op. cit., s. 19.
81 J. Fyk, Problematyka badań w zakresie wychowania muzycznego w świetle działalności Komisji 

Naukowych ISME, [w:] Wychowanie muzyczne. Stan badań…, op. cit., s. 56.
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koncentrowała się głównie na:
• „(…) metodach wprowadzenia dzieci w świat muzyki,
• muzyce dla dzieci, kształceniu rodziców i merytorycznym 

przygotowaniu nauczycieli wychowania muzycznego małego dziecka,
• nauczaniu gry na instrumentach przez podejście kreatywno – 

zabawowe, 
• muzyce ludowej jako podstawie edukacji muzycznej małego dziecka”82.

Przedstawiona problematyka seminariów nasuwa wniosek, że muzyka jest 
środkiem pedagogicznym, który odgrywa znaczną rolę w wychowaniu. 
Stąd też nadrzędnym celem omawianej komisji „jest promowanie muzyki 
w życiu małego dziecka, tak aby służyła ona jego muzycznemu, socjalnemu, 
kognitywnemu i emocjonalnemu rozwojowi”83. 

Organizując zajęcia muzyczne dla dzieci w przedszkolu, szkole, czy innej 
instytucji oświatowej, warto sięgać do źródeł, by zrozumieć sens wczesnego 
umuzykalniania, a także poznać jego podstawy. Odnosząc się do współczes-
nych koncepcji wychowania muzycznego należy brać pod uwagę możliwość ich 
unowocześniania, a także modyfikowania ich. Jak powiadał Cyceron „Histo-
ria to świadek cza su, światło praw dy, życie pa mięci, nau czy ciel ka życia, zwias-
tunka przyszłości”, dlatego poznawajmy ją, uczmy się jej i wyciągajmy wnio-
ski na przyszłość.

6. Summary

Historical basis for musical education

This article deals with the topic of the historical basis for musical educa-
tion. It deals with the problems of teaching music to children throughout the 
ages – from the ancient times to modernity. In this article the author presents 
selected concepts of musical education, such as J.  E. Dalcroze method, C. Orff 
method, Z. Kodaly method and M. Przychodzinska method.

Key words: musical education, J.E. Dacroze method, C. Orff method, Z. 
Kodaly method, M.  Przychodzinska method.
82 Ibid., s. 56-57.
83 Ibid., s. 57.
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Rozdział XV
Strategie komunikacyjne partii politycznych 

w kampaniach wyborczych

1. Streszczenie

Komunikowanie się ludzi jest nieodzownym warunkiem zaistnienia pro-
cesów społecznych, które są istotne również w sferze polityki. W dobie rozwoju 
nowoczesnej demokracji przedstawicielskiej tworzona jest swoista przestrzeń 
rynku politycznego, w której dochodzi do interakcji pomiędzy podmiotami 
politycznymi ubiegającymi się o poparcie w wolnych wyborach.  Przestrzeń 
ta oparta jest na rywalizacji i walce, o której sukcesie decydują odpowiednie 
strategie, które ujmują działania polityczne w kategoriach marketingowych. 
W oparciu o te metody budowane są różnego rodzaju techniki komunikacyjne, 
które odwołują się do celów, potrzeb i interesów docelowych grup odbiorczych. 
Nadrzędnym celem polityków staje się przekonywanie innych do swoich racji, 
którzy za pomocą zasad retorycznych, musza tworzyć teksty perswazyjnie sku-
teczne. Współzawodnictwo w ujęciu strategicznym wymaga odpowiedniego 
przygotowania, co wiąże się również ze zjawiskiem mediatyzacji i profesjona-
lizacji kampanii wyborczych. Werbalna aktywność komunikacyjna współczes-
nych polityków wymaga zaangażowania wieloosobowego zespołu, konstruują-
cego złożony przekaz polityczny. Uczestnictwo w aktach komunikacji politycz-
nej łączy się z posiadaniem kompetencji komunikacyjnej i językowej, których 
istotą jest świadome posługiwanie się językiem i umiejętne kształtowanie tre-
ści przekazów.

Celem niniejszej pracy jest opisanie zachowań językowych polityków we 
współczesnym dyskursie politycznym. Politycy kreują bowiem charakterystyczny 
tylko dla nich język, a za pomocą odpowiednich strategii zapowiadają budowę 
nowej rzeczywistości społecznej. Hipoteza ta zdeterminowała charakter pracy.
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Słowa kluczowe: komunikowanie polityczne, polityka, kampania wybor-
cza, kompetencja językowa, kompetencja komunikacyjna

2. Wstęp

Komunikacja międzyludzka jest „zagadnieniem ponadczasowym, które 
wydaje się wciąż odkrywać nowe, niezbadane dotąd obszary”1. Podstawowym 
środkiem tej komunikacji, kształtującej wzajemne relacje między jednostki, 
grupami i organizacjami, jest język, który z jednej strony służy do opisu świata 
i zjawisk w nim zachodzących, z drugiej zaś może być narzędziem zniewala-
jącym człowieka. Efektywność porozumiewania się, wynika bowiem nie tylko 
z rzetelnej wymiany informacji, ale również ze zdolności manipulacji tą infor-
macją. Procesy komunikacyjne, podporządkowane są zatem specyficznym rela-
cjom, których celem jest również wywierania wpływu na inne jednostki. Z takim 
aspektem dominacji utożsamiany jest również język polityki, który przeszedł 
ewolucję od czasów transformacji ustrojowej.  Język polityki jest doskonałym 
środkiem do komunikowania się rządzących z rządzonymi, czyli efektywnym 
narzędziem myślenia, dla tych, którzy angażują się politycznie.  Zachowania 
językowe o charakterze politycznym, podporządkowane są również regułom 
retorycznym, których celem jest dążenie do uzyskania przychylności elektoratu 
oraz tworzenia nowej rzeczywistości politycznej. Działania te są szczególnie 
nasilone w trakcie prowadzonych kampanii politycznych. Kampanie te iden-
tyfikowane są z obszarem rywalizacji ugrupowań politycznych, ale również 
walką o głos każdego wyborcy.

3. Istota komunikowania politycznego 

Podstawowym celem komunikowania jest przekazywanie i przekształ-
canie informacji pomiędzy jednostkami, grupami i organizacjami, a także 
kształtowanie bądź modyfikowanie lub całkowite zmienianie postaw, wiedzy 
i zachowań, w takim kierunku, który jest zgodny z wartościami komunikujących 
się podmiotów. Komunikowanie więc pozwala ludziom kształtować oraz uze-
wnętrzniać swoje postawy i poglądy. Wymiana informacji ma również miejsce 
1 M.K. Szpakowski, M. Szpakowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji edukacyjnej i pracy 

pedagoga, [w:] Pedagogiczne aspekty zarządzania organizacją, Tom I, Wydawnictwo Knowledge In-
novation Center, Zamość 2014, s. 25. 

Strategie komunikacyjne partii politycznych w kampaniach wyborczych



339

w sferze polityki.
Wyjaśniając pojęcie komunikowania politycznego, należy na wstępie zasta-

nowić się nad pojęciem polityka.   Podobnie jak istnieje wiele definicji komuni-
kowania, tak samo termin wyjaśniający istotę polityki jest wieloznaczny. Jed-
nakże, w sferze polityki należy rozgraniczyć trzy pojęcia, tj. polity, politics oraz 
policy. Pierwsze odnosi się do formalnych aspektów polityki, czyli norm praw-
nych, organizacyjnych i instytucjonalnych. Termin politics używany jest na okre-
ślenie procesów politycznych, określających jednocześnie charakter polityki, tj. 
kompetencje komunikacyjne aktorów politycznych czy ich dostęp do mediów. 
Ostatni termin, stosowany jest natomiast na określenie treści polityki, sposo-
bów rozwiązywania konkretnych problemów politycznych oraz różnych form 
modelowania stosunków między polityką a społeczeństwem2. Powyższe aspekty 
polityki nie istnieją w izolacji, ale wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Poli-
tyka rozumiana może być zatem jako „sztuka rządzenia państwem, utrzymywa-
nia i wyzyskiwania stosunków z obcymi państwami, nauka oraz zasada, system 
i taktyka, czyli plan postępowania osób rządzących w kraju”3. Polityka zatem 
nie mogłaby istnieć bez komunikowania, natomiast społeczeństwo „bez umie-
jętności porozumiewania się byłoby sztucznym tworem”4. Wynika to również 
z samej istoty polityki, w której obecne są procesy „wyłaniania się problemu, 
jego publicznej artykulacji, debaty nad nim, podjęcia decyzji co do sposobu 
jego rozwiązywania i realizacji tej decyzji”5.   

Zatem zarówno komunikacja, jak i polityka posiadają wspólne, przenika-
jące się obszary, które zdecydowały o pojawieniu się nowej dziedziny, refleksji 
i obszaru badawczego dla wielu dyscyplin, tj. komunikowania politycznego. Poję-
cie to wyłoniło się w drugiej połowie XIX wieku, natomiast po transformacji 
ustrojowej w 1989 roku wyodrębniona została jako subdyscyplina komunikacji 
społecznej. Współcześnie ten typ komunikacji stał się swoistym fenomenem nie 
tylko dla politologów, ale również socjologów, psychologów, pedagogów, eko-
nomów i językoznawców. Początkowo termin ten stosowano zamiennie z pejo-
ratywnym pojęciem propaganda, na określenie „jednokierunkowego procesu 

2 S. Michalczyk, Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Wydawnictwo Naukowe 
ŚLĄSK, Śląsk 2005, s. 19.

3 B. Dunaj, Słownik współczesnego języka polskiego, wyd. Wilga, Warszawa 1996. 
4 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 129.
5 Ibid., s. 129. 
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transmisji komunikatów politycznych od rządzących do elektoratu”6. Ewolucja 
perspektywy badawczej nad tym zjawiskiem uwarunkowana została modyfika-
cją sposobu porozumiewania się rządzących z elektoratem w systemach demo-
kratycznych. W ciągu półwiecza wykształciło się nowe rozumienie komuniko-
wania politycznego jako „procesu dwukierunkowego przepływu informacji, 
obejmującego elity polityczne, media, obywateli oraz techniki stosowane w tym 
procesie, tj. marketing polityczny, sondaże opinii publicznej, reklama”7. Spo-
śród wielości definicji opisujących to zjawisko, można wyróżnić również defi-
nicję w ujęciu marketingowym M. Mazura, według którego komunikowanie 
polityczne obejmuje „przepływ wiadomości i informacji, które tworzą struk-
turę i nadają znaczenie procesowi politycznemu. Komunikowanie to angażuje 
nie tylko „elity (…), lecz także całą gamę nieformalnych procesów komunikacji 
w społeczeństwie, które mają jakikolwiek wpływ na politykę, czy proces kształ-
towania opinii publicznej, polityczną socjalizację obywateli czy wzbudzanie 
zainteresowania”8. Odmienną definicję przedstawiła G. Ulicka, która tę sub-
dyscyplinę ujęła jako ”przestrzeń, w której spotykają się różnorodne poglądy 
i stanowiska trzech grup aktorów, którzy mają prawo wypowiadać się publicznie 
w kwestiach politycznych. Aktorami tymi są politycy z jednej i opinia publiczna 
z drugiej strony. Między nimi sytuuje się trzecia grupa, czyli dziennikarze”9.

Współczesny model komunikacji, oparty na dwustopniowym przepływie 
informacji prezentuje zatem relacje między bezpośrednią a masową płaszczy-
zną komunikowania, w której znaczącą rolę odgrywają media. Proces komu-
nikowania politycznego odbywa się bowiem w ramach tzw. „złotego trójkąta”, 
który tworzą aktorzy polityczni, obywatele i media masowe. Aktorzy polityczni, 
czyli politycy, partie polityczne i organizacje pozarządowe „podejmują decyzje 
polityczne bądź mają wpływ na ich kształt”10 oraz dążą w wyborach do zdo-
bycia władzy, poprzez wpływanie na proces decyzyjny. Równie istotną rolę 
w procesie komunikowania odgrywają media masowe, których znaczenie wzro-
sło w społeczeństwach demokratycznych. Współcześnie, w dobie personalizacji 

6 Ibid., s. 17.
7 Ibid, s. 134.
8 M. Mazur, Marketing polityczny. Studium porównawcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2007, s. 44.
9 G. Ulicka, Wpływ marketingu politycznego na zmiany w życiu publicznym państw demokratycznych, 

[w:] Trudna sztuka polityki. Szanse, ryzyko, błąd, red. T. Klementowicz, „Studia Politologiczne”, nr 1, 
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996, s. 157.

10 B.Dobek-Ostrowska (2007), op.cit., s. 169.
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sfery polityki i  mediatyzacji sfery publicznej, to właśnie media decydują o spe-
cyfice całego komunikowania publicznego, ponieważ pośredniczą one w trans-
misji komunikatów od partii politycznych, instytucji i elit do obywateli. Media 
zajmują się poszukiwaniem, selekcjonowaniem i interpretowaniem napływają-
cych do odbiorcy ze świata polityki informacji, dlatego też uważane są za peł-
noprawnych uczestników komunikowania politycznego. Silne media nie ule-
gają wpływom politycznym, są niezależne, ale również kreują i oceniają rze-
czywistość polityczną. Stając się niezależnymi uczestnikami komunikowania 
politycznego, przyczyniają się również do kształtowania strategii elit politycz-
nych oraz pełnią funkcję tzw. watch- doga, „który nie boi się naświetlać odno-
towanych przejawów korupcji, niesprawiedliwości i nadużyć władzy”11. Z dru-
giej strony mogą również wartościować wydarzenia, tematy i aktorów politycz-
nych, a przez nadmierną kontrolę elit politycznych istnieje niebezpieczeństwo 
zatracenia swojego obiektywizmu. Konsekwencją takiego stanu rzeczy może być 
utrata dotychczasowej podmiotowości politycznej, czego wynikiem jest torowa-
nie sobie drogi do wyrażania poglądów wszystkich grup społecznych. 

Próby wyjaśnienia istoty komunikowania w sferze polityki, przede wszyst-
kim wskazują na aspekt informacyjny. Jednakże, nie sposób pominąć występo-
wania w tej subdyscyplinie kwestii perswadowania i nakłaniania. Dychotomiczny 
podział społeczeństwa na rządzących i rządzonych decyduje bowiem o istnie-
niu hierarchicznych relacji opartych na „jednokierunkowych działaniach rzą-
dzących, przekazujących rządzonym komunikaty o dominacji perswazyjnej”12. 
Perswazja ta, oparta na „przymusie języka” nasila się szczególnie podczas pro-
wadzonych kampanii wyborczych.

4. Kompetencja komunikacyjna w przekazach politycznych

Wspomniana już mediatyzacja i profesjonalizacja komunikowania politycz-
nego, wpływa niewątpliwie na kształt i sposób formułowania przekazów politycz-
nych. Pod pojęciem mediatyzacji, które na stałe weszło do obiegu naukowego, 
należy rozumieć „rosnące scalenie się rzeczywistości medialnej z rzeczywistością 

11 K. Witkowska, Mediatyzacja polityki, czyli widz kontra polityk- aktor sceny politycznej, [w:] tejże, 
Nowe  media i polityka. Internet demokracja, kampanie wyborcze, red. M. Jeziński, Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń 2009,  s. 80.

12 J. Fras, Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005,  s. 19.
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społeczną i polityczną oraz rosnące doświadczenie polityki w sposób pośredni 
poprzez media”13.

Mediatyzacja polityki istotna jest głównie podczas prowadzonych kampa-
nii wyborczych, która dostarcza obywatelem niezbędnych informacji do pod-
jęcia decyzji wyborczej. Prezentacja polityki w mediach pozwala na szczegó-
łowe zaplanowanie przez sztaby wyborcze mechanizmów kreowania wizerunku 
kandydatów i programów politycznych. Mniejszą rolę podczas tych prezenta-
cji odgrywa racjonalny dyskurs polityczny, zwiększa się natomiast dramatur-
gia wydarzeń, oddziałująca na psychikę i emocje obywateli. 

Warunkiem odniesienia sukcesu wyborczego jest skierowanie odpowied-
niego i skutecznego przekazu do odbiorców. Cel ten może się urzeczywistnić 
dzięki posiadaniu przez polityka kompetencji komunikacyjnej i językowej, jak 
również poprzez zastosowanie społecznej zasady wzajemności, dzięki której 
„odbiorca musi zaakceptować przekaz i uznać go za ważny”14.

Termin kompetencja pochodzi od łacińskiego słowa competere i oznacza 
„nadawać się, współzawodniczyć, zajmować określoną pozycję”15. Pod poję-
ciem tym należy również rozumieć „zdolność do wykonywania czegoś, pew-
nego rodzaju umiejętności, ale także funkcjonowania podmiotu, które możemy 
określić jako kompetentne”16. Co istotne, jednostki posiadające odpowiednie 
kompetencje nie muszą być świadome ich posiadania.

Osoby dysponujące kompetencją językową wykazują się bowiem nieuświa-
domioną wiedzą na temat budowania zdań gramatycznie poprawnych i sen-
sownych. Warunkiem sprawnego komunikowania się jest również znajomość 
zarówno przez nadawcę, jak i odbiorcę tego samego kodu językowego. Nie-
zbędne przy tego typach umiejętnościach jest również posiadanie abstrakcyj-
nej wiedzy o regułach językowych, umożliwiających budowanie i rozumienie 
wypowiedzi. Kompetencją komunikacyjną, za twórcę której uważa się amery-
kańskiego socjolingwistyka D. Hymesa, nazwiemy natomiast zdolność posłu-
giwania się kodem językowym odpowiednio do sytuacji i słuchacza. Osoba 
kompetentna to zatem taka, która „potrafi nie tylko mówić, ale także orientuje 
13 S. Michalczyk, (2005), op.cit., s. 25.
14 J. Fras, (2005), op.cit., s. 51. 
15 W. Maliszewski, Kompetencja komunikacyjna nauczyciela (nadawcy komunikatów) z perspektywy 

jego porozumiewania się przez Internet, [w:] Media- Komunikacja- Zdrowie. Wyzwania- Szanse- Za-
grożenia, red. B. Aouil, W. Maliszewski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 9. 

16 R. Winkler, Kompetencja komunikacyjna pracowników, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie” 2004, nr 647, s. 78.
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się, kiedy zabrać głos, gdzie i w jaki sposób to zrobić. Innymi słowy, nie tylko 
mówi, ale także zdaje sobie sprawę, jakie potencjalne skutki może wywołać jej 
komunikat”17. Jest to więc wiedza pozwalająca używać języka w różnych kon-
tekstach społecznych. 

Omówione kompetencje w odniesieniu do polityki umożliwiają „posługi-
wanie się językiem w komunikacji politycznej, czyli myślenie, mówienie o poli-
tyce, co wymaga znajomości stosunkowo trudnych narzędzi kategoryzacyjnych 
i pojęciowych, a więc wdrażania i przygotowania”18. 

Politycy i jednocześnie kandydaci w wyborach dążą do zdobycia i utrzy-
mania władzy. Wymowny jest zatem sposób, w jaki nawiązują kontakt z otocze-
niem. Skuteczny polityk powinien być komunikatywny, czyli taki, który cha-
rakteryzuje się „szczególną łatwością posługiwania się środkami komunikacji, 
w tym zwłaszcza wyboru odmiany języka, gatunku wypowiedzi i doboru środków 
werbalnych dostosowanych do kompetencji odbiorcy”19. Skuteczny komunikat 
wyborczy to bowiem taki, który uwzględnia nie tylko kompetencje nadawcy, ale 
również odbiorcy. Konstrukcja komunikatów (np. artykuły prasowe, obwiesz-
czenia, wywiady, rozmowy, wykład), powinna być budowana w oparciu o ocze-
kiwania odbiorcy, ale również zależna jest od charakteru kanału, za pośred-
nictwem którego komunikat ma zostać przekazany. Istotne jest również to, by 
owy przekaz utrwalić w odpowiednim środku transmisji. Uzasadnienie w tym 
przypadku ma twierdzenie, iż media masowe uważane są za aktywnego uczest-
nika komunikacji politycznej, który ma znaczący wpływ na ostateczny kształt 
przekazów politycznych.

Efektywny polityk, dysponuje wysoką umiejętnością kształtowania prze-
kazów, która przejawia się w odpowiednim przyporządkowaniu wypowiedzi do 
konkretnych gatunków mowy. Istotne jest również to, by elementy przekazu 
były ze sobą spójne, oparte na związkach przyczynowo- skutkowych. Komuni-
katom tym przypisuje się również funkcje perswazyjne, czyli takie, które mają 
celowy charakter, zorientowane są na zdobycie przychylności szerokiej rzeczy 
społeczności. We współczesnym życiu oraz wzmożonej działalności mediów 
masowych przeciętny odbiorca często nie potrafi bądź nie chce analizować 
perswazyjnych przekazów politycznych. Dlatego też, tak ważne jest, by aktora 
17 F. Grucza, Kulturowe determinanty języka oraz komunikacji językowej, [w:] Język- kultura- kompeten-

cja kulturowa, red. F. Grucza, Wydawnictwo Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1996, s. 26.
18 J. Fras, (2005), op.cit., s. 61.
19 Ibid., s. 52.
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politycznego wyróżniały takie cechy osobowości, jak charyzmatyczność, dyna-
miczność, umiejętności prowadzenia skutecznych negocjacji i podejmowania 
trafnych decyzji. Wynikiem kształtowania takiej postawy politycznej jest zyska-
nie szacunku i sympatii słuchaczy. Dobry mówca powinien również przysto-
sować swój przekaz do możliwości percepcyjnych i kompetencji odbiorców. 
W myśl J. Fras, kompetencja nadawcza komunikatorów zawodowych w dziedzi-
nie komunikacji jest doskonała szczególnie podczas prowadzenia kampanii poli-
tycznych, Wówczas wzrasta umiejętność polityków w posługiwaniu się kodami, 
regułami oraz wszelkimi środkami komunikacji masowej, by tym samym „two-
rzyć, utrwalać, przekazywać i zwielokrotniać przekazy polityczne”20. Na efek-
tywność komunikatów politycznych wpływa więc odpowiednie dostosowanie 
wypowiedzi do kompetencji językowej adresatów wypowiedzi, w myśl zasady, 
że „im większą grupę wyborców chce się przekonać, tym niższy powinien być 
intelektualny poziom przekazu – także pod względem leksykalnym oraz podej-
mowanych wątków i argumentacji”21.

W dobie personalizacji i mediatyzacji polityki, wskazanie konkretnego 
nadawcy wypowiedzi przysparza jednak wiele trudności. Współcześnie bowiem 
komunikaty polityczne nie są tworzone przez jedną osobę, ale rzesze specjali-
stów i doradców, zwanych spin doctorami. Osoby te odpowiedzialne są za przy-
gotowanie tekstów wystąpień polityków, redagowanie tekstów oraz za kontakt 
z mediami. Doradcy ci, zwani także magikami propagandy, stanowią niewiel-
kie grono specjalistów, wspierających polityków w kształtowaniu profesjonal-
nych umiejętności komunikacyjnych i językowych. Rola takich ekspertów jest 
niezwykle ważna, bowiem wypromowanie jednego kandydata stanowi efekt 
„współdziałania różnych kategorii komplementarnych względem siebie zawo-
dowych komunikatorów, wśród których wymienić należy politologów, socjolo-
gów, dziennikarzy, komikologów i psychologów społecznych”22.

20 J. Fras, (2005), op.cit., s. 62.
21 Z. J. Pietraś, Decydowanie polityczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
22 K. Witkowska, (2009), op.cit., s. 83.
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5. Kampania wyborcza jako forma komunikowania politycznego

Kampania wyborcza należy do jednej z forma komunikowania politycz-
nego i rozumiana jest jako „specyficzna forma zorganizowanych i profesjonal-
nych działań, mających na celu zdobycie maksymalnego poparcia politycznego 
dla podmiotów podejmujących te działania”23. Kampanie poprzedzają akt gło-
sowania i stają się polem walki, na której politycy prezentują swoje programy 
i koncepcje rządzenia państwem. 

Obecnie kampanie polityczne przesycone są różnego rodzaju nowymi 
technologiami, które są wynikiem urynkowienia polityki. Politycy traktowani 
są bowiem jak produkty polityczne, które można sprzedać. Kupującymi nato-
miast stają się konsumenci, czyli obywatele.

Pogłębienie rynkowych zachowań aktorów politycznych związane jest 
z globalnym dostępem do nowych technologii i „przyswojeniem przez podmioty 
rywalizacji wyborczej oraz zastosowaniem w działaniu politycznym zespołu coraz 
bardziej przemyślanych i wyrafinowanych metod, stwarzanych przez specjali-
stów z pogranicza nauki i praktyki politycznej, sprawdzonych naukowo i prze-
testowanych empirycznie”24. Działania te nierozerwalnie powiązane są z mar-
ketingiem politycznym, czyli zespołem czynności  i strategii odnoszących się 
do badania rynku politycznego. Nośnikiem umożliwiającym przeprowadzenie 
tych metod są wspomniane już media masowe, kształtujące wizerunek i tożsa-
mość współczesnych polityków. 

Medium pełniącym istotną rolę podczas prowadzonych kampanii wybor-
czych, niewątpliwie jest telewizja. Nośnik ten pozwala politykom „podwyższać 
efektywność swoich działań, głównie w sferze oddziaływania na duże zbioro-
wości społeczne25. Znaczny wzrost roli telewizji w przekazie politycznym, wpły-
nął również na pojawienie się nowego typu dyskursu politycznego, tj. debaty 
polityczno- medialnej, które coraz częściej wykorzystywane są przez polityków, 
podczas kampanii wyborczych. Debaty te, można uznać za niezwykle atrakcyjne 
formy wyrażania swoich opinii i przekonywania odbiorców do swoich racji. Obok 
23 B. Dobek-Ostrowska, (2007), op.cit., s. 243.
24 B. Dobek-Ostrowska, Personalizacja kampanii wyborczych we współczesnym świecie i jej konsekwen-

cje, [w:] Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, pod red. B. Dobek 
Ostrowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 12.

25 M. Mazur, Negatywna telewizyjna reklama polityczna. Doświadczenia amerykańskie i polskie, [w:] 
Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, red. B. Dobek-Ostrowska, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s.78.
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debat, za skuteczne formy przekazu można również uznać reklamy polityczne. 
Pierwotnie, środkiem dystrybucji i promocji przekazu politycznego była prasa. 
Dziś, oprócz prasy i telewizji, ogromne znaczenie przypisuje się również Inter-
netowi. Właściwości, które można przyporządkować współczesnym mediom to 
multimedialność, wirtualność oraz interaktywność. Internet kreuje bowiem wir-
tualną rzeczywistość, dlatego też coraz więcej polityków decyduje się na pro-
wadzenie kampanii on – line. Medium to „pozwala stworzyć więzi pomiędzy 
politykiem a wyborcami i samymi wyborcami”26 oraz umożliwia obywatelom 
prowadzenie dyskusji bez ograniczeń czasu i przestrzeni. Kreowanie takiej wir-
tualnej rzeczywistości, niewątpliwie, wpływa na zwiększenie zainteresowania 
polityką, co ma szczególne odniesienie do młodego elektoratu. Formy komu-
nikowania przez Internet kształtują również zinformatyzowane społeczeństwo, 
dzięki czemu obywatel staje się czynnym uczestnikiem przekazu politycznego. 

Kampania wyborcza to również okres zwiększonej mediatyzacji słowa. 
Słowo w owym czasie posiada moc sprawczą, bowiem staje się dla polityków 
środkiem i narzędziem do wyrażania rozmaitych poglądów, sądów i opinii. 
Główną cechą języka polityków jest perswazyjność. Czysta informacja w wystą-
pieniach polityków, zastąpiona bowiem zostaje przez retorykę, za pomocą któ-
rej rządzący narzucają społeczeństwu jedyną słuszną wizję rzeczywiści, w któ-
rej żyje. Sztuką porozumiewania się w organizacji czy danej grupie jest „taki 
sposób przekładania myśli na słowa, aby w danym kontekście uzyskać zrozu-
miały i ścisły przekaz”27.

Język współczesnej polityki związany jest również ze zjawiskiem media-
tyzacji i personalizacji sfery politycznej. Konsekwencją tych zjawisk jest duża 
innowacyjność przekazów politycznych, dostosowywanych do kompetencji języ-
kowych i wzorów kulturowych potencjalnych wyborców. Coraz częściej politycy 
posługują się charakterystycznym tylko dla nich językiem. Zjawiska pojawiające 
się w szybko zmieniającej się rzeczywistości mają swoje odpowiedniki w kon-
kretnych wyrażeniach, swoje znaczenie zmieniają także istniejące już nazwy. 
Kreatywna rola nadawcy przejawia się w używaniu licznych środków synoni-
micznych, jak również tworzenia nowych derywatów przy zastosowaniu forman-
tów słowotwórczych. Szablonowość i statyczność słowa, tak powszechna w dobie 

26 A. Węglińska, Kampania wyborcza w nowych mediach, [w:] Nowe media i polityka. Internet, demo-
kracja, kampanie wyborcze, red. M. Jeziński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 200.

27 M. Szpakowski, (2014), op.cit., s. 26.
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socrealizmu, w dobie mediatyzacji zastąpiona została przez grę słowną, ujmu-
jącą politykę w kategoriach spektaklu teatralnego. Współcześnie zatem, języ-
kowi polityków przypisywana jest swoista innowacyjność, która rządzi się zasa-
dami ogólnej retoryki, a politycy postrzegani są przez elektorat jako osoby kom-
petentne i wiarygodne. Jednakże innowacyjności tej przypisywane są również 
negatywne konotacje. Przekazy polityczne bowiem nasycone są przez różnego 
rodzaju elementy manipulacyjne i perswazyjne, za pomocą których nadawca 
komunikatu dąży do zdobycia określonego celu przy użyciu odpowiednich 
metod i środków. Mechanizmy te tworzą niesymetryczne relacje miedzy uczest-
nikami komunikacji, w których jeden podmiot dominuje nad drugim. Poli-
tyka zatem postrzegana jest jako „strefa konfliktu merytorycznego”28, zakłada-
jącego marginalizację i eliminację sił politycznych biorących udział w sporze. 

6. Językowe mechanizmy perswazji politycznej w kampaniach 
wyborczych

Współczesny dyskurs polityczny nasycony jest znaczącą ilością pojęć abs-
trakcyjnych i generalizujących. Celem tych przekazów jest stabilizacja i kate-
goryzacja zjawisk zachodzących w świecie. 

Jednym z wiodących elementów występujących w tym dyskursie jest meta-
foryczny system pojęciowy. Za pomocą tych środków językowych politycy mogą 
dyskredytować swojego przeciwnika, stosując niekorzystne dla rywala porówna-
nia. Metafory stanowią nieodłączny element ludzkiego myślenia, kreują odpo-
wiedni wzorzec pojęciowy, który jest głęboko zakorzeniony w ludzkim umyśle. 
Politykom natomiast umożliwiają poznawać, doświadczać i rozumieć skompliko-
wane rzeczy, problemy i działania, ponieważ za ich pomocą mogą „odwoływać 
się do własnych doświadczeń i poszukiwać analogii między znanymi i nowymi 
zjawiskami”29. Metafory w polityce ujmowane są w kategorii gry, teatru, sportu, 
działań wojennych, czyli dziedzin życia doskonale znanym odbiorcy. Zastosowa-
nie takich środków językowych, niewątpliwie, wpływa na emocje człowieka, dla-
tego też stanowią doskonałą i skuteczną metodę w działaniach perswazyjnych. 
28 J. Biniewicz, Figura wroga we współczesnym dyskursie publicznym, [w:] Ideologia codzienności, red. 

I. Kamińska-Szmaj, T. Piekota, M. Poprawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 
2009,  s. 23.

29 A. Szewczyk, Funkcje metafor potocznych w tekstach prasowych o polityce, [w:] Ideologia codzien-
ności, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekota, M. Poprawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław 2009,  s. 121.
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Metafory pojęciowe sugerują, jaką postawę wobec konkretnego kandydata przy-
jąć, wpływają również na zmianę orientacji politycznej wyborców, co w osta-
teczności może mieć wpływ na finalny efekt aktu wyborczego. Sugestywność 
tych środków językowych polega na „utworzeniu nowego wrażenia na bazie 
znanego i dobrze rozumianego przez odbiorcę”30, która wzmacnia treść, ale 
nie zakłóca przekazu. Zastosowanie metafor w świecie polityki ma zwykle na 
celu wywołanie wśród elektoratu negatywnego wyobrażenia o przeciwniku. 
Przykładem takich sformułowań, są te, które przedstawiają politykę w katego-
riach wojny i choroby. Metafory, natomiast oparte na koncepcji rywalizacji, to 
takie które nawiązują do gry. Ówczesna scena polityczna, coraz częściej przyj-
mują bowiem postać współzawodnictwa i rywalizacji. Przykładem tego są wyra-
żenia związane ze sportem, rozrywką czy wojną. Dlatego też, politycy często 
Zawierają układy biznesowe, Toczą o coś batalię, prowadzą Walkę pozycyjną, w któ-
rej muszą bronić dotychczasowych osiągnięć, Utrzymują partię w defensywie, Budują 
obóz bądź Zwijają białą flagę. 

Antagoniczność polityki, ujawniająca się w przekazie politycznym w postaci 
kreowania obrazu wroga, oparta jest na budowaniu opozycyjnego świata, czyli 
podzielonego na SWOICH i OBCYCH. Słownictwo użyte w takich metaforach 
jest prymarnie wartościujące i sugeruje wyborcy, jakie postawy wobec działań 
politycznych powinien przyjąć. Cel ten może zostać osiągnięty, dzięki katego-
riom leksykalnym odwołującym się do lęku i choroby oraz tworzenie wspól-
nego świata i języka, w myśl zasady, że „kto nie jest z nami, jest przeciw nam”31. 
Za pomocą wojennej frazeologii kształtowane są polityczne apele, które mają 
mobilizować do podjęcia wspólnych działań w sytuacjach zagrożenia. 

Polityka to również arena, na której toczone są walki sportowe, widow-
nią natomiast są obywatele, mający realną władzę decydowania o wyniku gry. 
Podążając za tą metaforyką, kampanie wyborcze można traktować jako wyścig, 
debaty polityczne natomiast jako walki bokserskie. Politycy zatem przyjmują 
pozycję głównego rozgrywającego, Znajdują się w światowej czołówce, Są w pierw-
szej lidze, a Wybory są grą zespołową. 

Polityka to również rodzaj teatru, a osoby biorące w niej udział to akto-
rzy. Termin ten łatwo jest wykorzystywany przez media masowe, jak również 

30 Ibid., s. 121.
31 J. Fras, (2005), s. 167.

Strategie komunikacyjne partii politycznych w kampaniach wyborczych



349

aprobowany przez polityków. Pozostałe leksemy, należące do tego pola seman-
tycznego to reżyser, który ma wpływa na przebieg działań politycznych, staty-
sta, biernie uczestniczący na scenie politycznej. Scena polityczna to natomiast 
miejsce, w którym odgrywa się spektakl, czyli wszelkie działania polityczne, 
mające niekiedy postać dramatycznego widowiska. Dlatego też, polityk często 
Stoi na scenie, Zakłada maskę czy Lubi reżyserować. 

Kolejnym mechanizmem perswazyjnym wykorzystywanym w strategiach 
językowych polityków jest odwoływanie się do wyznawanych przez odbiorców 
poglądów i wartości. Wartość i wartościowanie stanowią bowiem nadrzędną 
rolę w refleksji człowieka nad życiem i obejmują swym zakresem sferę aksjo-
logiczną. Podstawową rolę w tym aspekcie odgrywa podział wartości na pozy-
tywne i negatywne, ostateczne i instrumentalne. 

Politycy również odwołują się do wartościowania, rzadko jednak bezpo-
średnio nazywają emocje, jakie odczuwają w danej chwili. Mała frekwencja uczuć 
i powściągliwość wynika z ich częstych wystąpień o charakterze oficjalnym, 
jak również kreowania wizerunku osoby stanowczej, racjonalnej i ulegającym 
pokusom. Stany emocjonalne wyrażane są zatem przez polityków pośrednio, 
kluczowym elementem wartościowania staje się leksem dobry. Politycy bowiem 
oceniają zjawiska w kategoriach dodatnich oraz ujemnych. W świecie polityki, 
to co zyskuje aprobatę społeczną uznane jest za dobre, natomiast rzeczy nie-
akceptowane konotują negatywne skojarzenia. Kandydaci w wyborach, w celu 
uzyskania poparcia wyborczego, odwołują się zwykle do wspólnego dobra, czyli 
wartości wyznawanych przez większą część społeczeństwa. Powszechną wspól-
notą jest Polska, Ojczyzna, miasto, region czy wioska. Tendencje te widoczne są 
w następujących sloganach: Nowoczesne państwo, Nowoczesna Lubelszczyzna, Lubel-
skie to mój cel, Polska- nasza wspólna sprawa, Lepsze Prawo- Lepsza Polska. War-
tościowaniu ulega również leksem człowiek, za pomocą którego politycy odwo-
łują się do potrzeb i interesów każdego obywatela. Jednocześnie, dzięki temu 
mechanizmowi kandydaci w wyborach identyfikują się z przeciętnym wyborcą 
i jego codziennymi problemami, pokazując, że nie stanowią oni niedostępnej 
dla społeczeństwa elity. Politycy zatem Służą ludziom, Potrafią słuchać ludzi, Chcą 
budować przyszłość dla kolejnych pokoleń oraz posiadają Ludzką twarz polityki. Pozy-
tywne wartości posiadają również takie leksemy jak rodzina czy dom. Utożsa-
miane są one bowiem z ciepłem, bezpieczeństwem, radością i miłością. Dom, 
to również metafora Polski, rodzina natomiast, podstawowy składnik narodu. 

Patrycja Kucharska



350

W dobie tworzenia demokracji przedstawicielskiej kreowana jest zatem 
swoista przestrzeń rynku politycznego, w której dochodzi do interakcji mię-
dzy podmiotami politycznymi. Nadrzędnym celem polityków jest walka ze 
swoimi przeciwnikami, natomiast założeniem tych konfrontacji jest zwiększe-
nie liczby swoich zwolenników i odcięcie ich od konkurentów. Aksjologiczna 
argumentacja odwołuje się do wyjaśnień emocjonalnych, w mniejszym stop-
niu natomiast oparta jest na kwestiach merytorycznych. Głównym celem tego 
zabiegu jest budowanie wizerunku odwołującego się do cech osobowości poli-
tyków, mniejszą wagę przywiązując do kwestii programowych. Politycy zatem, 
chcąc osiągnąć taki efekt, posługują się uproszczonymi schematami myślo-
wymi, czyli stereotypami.

Stosowane strategie językowe i marketingowe mają również wpływ na 
ówczesną normę językową. Niestety, coraz częściej wśród polityków można 
zauważyć ubożenie zasobu leksykalnego, posługiwanie się agresywną i nie-
chlujną polszczyzną oraz występowanie licznych błędów leksykalnych i grama-
tycznych. W znaczącym stopniu negatywne wzorce językowe wynikają z maso-
wego upowszechniania się języka polskiego. Styl potoczny, który jawi się w „wer-
sji mniej lub bardziej poprawnej, wysokiej, niskiej, eleganckiej lub wulgarnej”32, 
kształtowany jest bowiem przez wzorce pojawiające się w telewizji lub Inter-
necie. Modzie na potoczność i „bylejakość” ulegają także politycy, którzy do 
wypowiedzi starannych, wprowadzają elementy ekspresji słownej, przejawiają-
cej się brutalizacją języka, grą słowną, która często ociera się o granice kiczu. 
Potoczne elementy językowe, pełnią również funkcje strategiczne, ponieważ 
politycy, „mówiąc normalnym językiem, który pozwala uniknąć napuszonego 
stylu wypowiedzi33”, skracają dystans między kandydatem oraz stanowią więk-
szą siłę perswazji. W myśl idei o urynkowieniu polityki, większość komunika-
tów politycznych, tworzonych jest w taki sposób, by się sprzedały. Język poli-
tyki niezmiennie pozostaje zatem narzędziem walki, sprawiając, że w dyskur-
sie politycznym często przekraczane są granice przyzwoitości. 

32 K. Ożóg, Język w służbie polityki. Językowy kształt kampanii wyborczych, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Rzeszów 2004, s. 25.

33 M. Trysińska, Jak politycy komunikują się ze swoimi wyborcami. Analiza języka polityków na przykła-
dzie rozmów prowadzonych w telewizji polskiej oraz Internecie, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 
2004, s. 123.
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7. Podsumowanie

Przeprowadzona w niniejszej pracy analiza specyfiki języka polityków 
podczas prowadzonych kampanii wyborczych, dowodzi, że narracja ta podpo-
rządkowana jest licznym strategiom, których celem jest pozyskanie przychylno-
ści elektoratu. Przeobrażenia kulturowe w Polsce, które nasiliły się od drugiej 
połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku, niewątpliwie miały istotny wpływ 
na ówczesną normę językową. Obecnie okres prowadzonych kampanii wybor-
czych przypomina arenę, na której toczone są walki pomiędzy politykami. 
Sprzeczność interesów pomiędzy członkami różnych partii politycznych wynika 
z niemożliwości przyjęcia jednej, wspólnej idei i wizji rzeczywistości, w której 
spierają się rozbieżne interesy wielkich grup społecznych. Strategie oparte na 
dychotomiczności dyskursu politycznego, w którym nie tyle mówi się o faktach, 
co sugeruje pewne oceny wydarzeń i postaci politycznych, świadczą o bruta-
lizacji języka dyskursu. Każda władza polityczna tworzy bowiem swój własny, 
odrębny język, za pomocą którego manifestuje własną tożsamość i zapowiada 
budowę nowej rzeczywistości społecznej. Język ten nasycony zostaje licznymi 
metaforami, epitetami, inwektywami i frazesami często nie mającymi popar-
cia w rzeczywistości. Język polityki niezmiennie pozostaje więc narzędziem 
walki, które sprawia, że w dyskursie politycznym często przekraczane są gra-
nice przyzwoitości, wyznaczające to co należy do dobrego lub złego obyczaju. 

8. Summary

The communication strategies of political parties 
in election campaigns

People communication is an indispensable condition for the existence of 
social processes that are also important in politics. The modern representative 
democracy has created the political market space in which political entities apply-
ing for support in free elections interact with each other. This space is based on 
a competition and a struggle which determine the success of suitable strategies 
that include political actions in terms of marketing. Based on these methods there 
exist different types of communication techniques that refer to the following: aims, 
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needs and interests of the target receiver groups. The main goal of politicians is to per-
suade others to their views by creating persuasively effective texts with the aid of rheto-
ric principles. The strategy of competition requires a correct preparation, which is also 
associated with the phenomenon of mediatisation and professionalization of election cam-
paigns. Communicative verbal activity of contemporary politicians requires the involve-
ment of a multiple team, constructing a complex political message. The participation in 
acts of political communication refers to having a communicative and linguistic compe-
tence which are the essence of conscious use of language and skilful forming of messages. 

The purpose of the present paper is to describe the linguistic behaviours of poli-
ticians in the contemporary political discourse. Politicians create their own characteri-
stic language and by means of suitable strategies they promise a new social reality. This 
hypothesis has determined the nature of their work.

Key words: political communication, politics, election campaign, linguistic 
competence, communicative competence
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mię Techniczną w Instytucie Nauk Humanistycznych. Otworzył przewód dok-
torski na Wydziale Nauk Społecznych (pedagogika) - Katolicki Uniwersytet 
Lubelski. Były Szef logistyki, zastępca dowódcy 3. dywizjonu Altylerii Samobież-
nej w Chełmie, uczestnik misji pokojowej UNDOF w Syrii, Kierownik Służby 
Granicznej w Placówce SG w Skryhiczynie Nadbużańskiego Oddziału Straży 
Granicznej w Chełmie. Od 2011 roku emeryt Straży Granicznej, własna dzia-
łalność gospodarcza. 

mgr Ewelina Dąbek
Pedagog, dziennikarz Gazety Zamojskiej, trener biznesu. Słu-

chaczka studiów podyplomowych (doradztwo zawodowe) Wyż-
szej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ukoń-
czyła: studia magisterskie (pedagogika – edukacja wczesnoszkolna  
i wychowanie przedszkolne) – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  
w Lublinie; licencjackie (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza) – Katolicki Uni-
wersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Redaktor naukowy książki Peda-
gogiczne aspekty zarządzania organizacją, Tom I. Autorka wielu artykułów, m.in.: 
Niebezpieczny Internet?; Wychowanie do odpowiedzialności; Rodzina pod wpływem 
mediów; Trudny dialog rodziców z dzieckiem; Odpowiedzialność za wychowanie dzieci; 
Wychowanie w świetle pedagogiki i zasad Kościoła katolickiego. Współautorka arty-
kułu: Wartości jako źródło chrześcijańskiego wychowania człowieka.

mgr inż. Aleksandra Duda 
Wykładowca Podstaw Przedsiębiorczości na Politechnice Lubelskiej,  

a także pracownik Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki 
Lubelskiej. Ukończyła: studia magisterskie (zarządzanie – specjalność: zarzą-
dzanie finansami) – Politechnika Lubelska; studia inżynierskie (zarządzanie).  

Noty o Autorach
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mgr Agnieszka Gandzel
Pedagog, nauczyciel, doktorantka III roku pedagogiki Katolickiego Uni-

wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończyła: studia magisterskie (peda-
gogika - specjalność: pedagogika szkolna) - Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II; studia podyplomowe (pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna  
i integracyjna) - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Otworzyła przewód doktorski w 2013 roku, temat rozprawy: Przedszkolna 
edukacja muzyczna w świetle teorii integralnego wychowania. Kilkuletnia praca  
w przedszkolu na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego (nauczy-
ciel kontraktowy) oraz nauczyciela rytmiki. Osiągnięcia naukowe i zawodowe: 
Aktywny udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej Aksjologiczne orientacje 
w pedagogice pod patronatem PAN - Kazimierz Dolny 2013, wygłoszony refe-
rat: Rola rodziców w wychowaniu ku wartościom muzyki; aktywny udział w Semi-
narium Wymiany Doświadczeń dla Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego 
i  Edukacji Wczesnoszkolnej, temat wystąpień: Aktywne formy kontaktu z muzyką 
dzieci w wieku przedszkolnym, Muzyczne inspiracje pedagogiką Marii Montessori  
i Celestyna Freineta, Rozwijanie zdolności muzycznych dzieci w wieku przedszkolnym.

dr Andrzej Gołębiowski 
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Mielcu Wyższej Szkoły Handlowej 

w Radomiu. Wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych WSH w Rado-
miu. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Akademia Pedago-
giki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - 2000 rok. Wiceprezes 
Zarządu Radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. 
Członek Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego i European Association for 
Security. Autor i realizator programów profilaktycznych w zakresie choroby 
alkoholowej, narkomanii i AIDS. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, 
redaktor i współredaktor kilku monografii naukowych. Aktualnie podejmo-
wana problematyka badawcza: profilaktyka społeczna i resocjalizacja, polityka 
społeczna i praca socjalna, bezpieczeństwo wewnętrzne.

mgr Elżbieta Jędruszczak
Doktorantka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - studia stacjo-

narne III rok na kierunku pedagogika. Dyrektor ds. jakości kształcenia  
w Eduzam sp. z o.o. Ukończyła: studia magisterskie – Akademia Rolnicza im. 
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Hugona Kołłątaja w Krakowie. Otworzyła przewód doktorski 12 września 
2013 roku, temat rozprawy: Funkcje dyrektora szkoły w polskim systemie oświaty. 
Osiągnięcia w dziedzinie zawodowej i naukowej: organizacja konferencji nau-
kowej Mistrzowie dialogu- perspektywą sukcesu pedagogicznego XXI wieku, otwarcie 
i prowadzenie przez pięć lat oddziału zamiejscowego Centrum Nauki i Biznesu 
„Żak”. Były menedżer oddziału oraz dyrektor pięciu szkół, które liczyły ponad 
1500 słuchaczy. Przeprowadzała egzaminy zawodowe, egzaminy maturalne 
oraz rekrutacje do szkół.

mgr Magdalena Maria Kępa
Pracownik dydaktyczny Wydziału Zamiejscowego w Mielcu Wyższej Szkoły 

Handlowej w Radomiu. Opiekun Koła Naukowego Młodych Pedagogów Spo-
łecznych przy WSH w Radomiu. Absolwentka, (2011) a obecnie doktorantka 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na Wydziale Nauk Spo-
łecznych, w zakresie pedagogiki. Obszary badawcze: pedagogika opiekuńczo-
-wychowawcza, pedagogika pastoralna, pedagogika społeczna. Dotychczas opub-
likowała dwa teksty: Maria Montessori: pedagogia życia i działalności „Społeczeń-
stwo i Rodzina” 2013, nr 3 oraz Perspektywa rozwojowa w dziedzinie zarządzania 
szkołą – dyrektor w dobie XXI wieku. 

prof. UR dr hab. inż. Kazimierz Krupa 
Opublikował 24 monografie, w tym cztery w językach obcych (angiel-

ski, słowacki i ukraiński). Ogółem jest autorem 359 publikacji, z których ¼ to 
publikacje w językach obcych, wydanych głównie za granicą. Wybrane z nich 
znajdują się w międzynarodowych bazach danych: SCOPUS, EBSCO’s databa-
ses, Index COPERNICUS, The Central European Journal of Social Sciences 
and Humanities, The Central and Eastern European Online Library, Journal 
Citation Reports. Kilka jest w bibliotece Kongresu USA.

Od szeregu lat współpracuje z wieloma uczelniami, odbył staże naukowe 
w Niemczech (Instytut prof. T. Konona w Kolonii w Niemczech), Ukrainie 
(Narodowy Uniwersytet Lwowski imienia Iwana Franki), prowadził wykłady 
między innymi: na Narodowym Uniwersytecie Lwowskim imienia Iwana Franki 
oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Preszowskiego. 
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mgr Patrycja Kucharska
Politolog, filolog polski, dziennikarz Gazety Zamojskiej, logopeda. Ukoń-

czyła: studia magisterskie (politologia - specjalność: doradztwo polityczne  
i medialne) - Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie; studia magi-
sterskie (filologia polska - specjalność: logopedia) - Uniwersytet Marii Curie- 
Skłodowskiej w Lublinie. Logopeda w Zespole Szkół Katolickich św. Ojca Pio 
w Zamościu. Autorka artykułu: Komunikacja interpersonalna w strukturach Koś-
cioła katolickiego.

mgr Jolanta Kuźmiczuk-Szewczuk
Doktorantka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - III rok studiów 

na kierunku pedagogika. Ukończyła: studia magisterskie (pedagogika - spe-
cjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna) – Wyższa Szkoła Peda-
gogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; studia podyplomowe (Kształ-
cenie zintegrowane w klasach I- III) – Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej  
w Lublinie; studia podyplomowe (nauczanie przyrody na drugim etapie kształ-
cenia)- Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie; studia podyplomowe 
(biologia z higieną człowieka i ochroną środowiska)- Szkoła Główna Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie. Otworzyła przewód doktorski, temat rozprawy: 
Dyscyplina uczniów gimnazjum a ich osiągnięcia edukacyjne. 23 -letnie doświadcze-
nie zawodowe (praca w szkole – nauczyciel dyplomowany), obecnie prywatna 
działalność gospodarcza. Osiągnięcia zawodowe: prowadzenie innowacji peda-
gogicznej, autorka dwóch programów edukacyjnych i projektu edukacyjnego, 
prowadzenie klasy autorskiej, udział w konferencjach. Autorka publikacji: Trud-
ności wychowawcze uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Magdalena Malec 
Nauczycielka w przedszkolu oddziału „zero”. Ukończyła: studia magi-

sterskie (pedagogika) – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lub-
linie; studia podyplomowe (pedagogika wczesnoszkolna z elementami wycho-
wania przedszkolnego) - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lub-
linie; studia licencjackie (pedagogika) – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II w Lublinie. Obecnie: studia doktoranckie z zakresu pedagogiki- Kato-
licki Uniwersytet Lubelski. Autorka artykułu: Zjawisko poczucia lęku wśród mło-
dzieży gimnazjalnej.
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dr Monika Mazur 
Wykładowca akademicki, nauczyciel, specjalista ds. ewaluacji i monito-

ringu. Absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. Zdobyła 
kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego oraz zarządzania projektami 
europejskimi i prawa Unii Europejskiej, wiedzy o społeczeństwie, państwie  
i prawie oraz przedsiębiorczości. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy 
naukowej, dydaktycznej oraz doradczej. Autorka ponad 60 artykułów nauko-
wych. Prowadzi prace badawcze, publikuje opracowania, m.in. w zakresie peda-
gogiki, filozofii i psychologii pracy, doradztwa zawodowego, coachingu, współ-
pracując z uczelniami i instytutami naukowymi. Współautorka standardu kwa-
lifikacji zawodowych – Doradca personalny, ekspert metodologiczny, recenzent  
i ewaluator standardów kompetencji zawodowych oraz autorka standardu funk-
cjonowania Lokalnych Ośrodków Ekonomii Społecznej, jak również rapor-
tów w zakresie ewaluacji i monitoringu kilku projektów. Prowadzi działalność 
artystyczną i literacką. Wydała 3 tomy poezji. Swoje prace plastyczne i fotogra-
ficzne prezentowała na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych. 
Należy do Związku Literatów Polskich oraz do kilku towarzystw naukowych. 

dr Dawid Misiak 
Arteterapeuta, gerontolog, doradca zawodowy. Absolwent: Akademii 

Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (edukacja integracyjna i włączająca); Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (teologia). Wykła-
dowca w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Autor cyklu porad-
ników: Drama w doradztwie zawodowym (Wyd. Joseph Raabe), cyklu artykułów  
o medytacji w połączeniu z wybranymi systemami pedagogicznymi (Psychologia  
w Szkole, Wydawnictwo Charaktery). W sferze zainteresowań znajduje się: peda-
gogika dziecka, emocje dziecka, niedyrektywne systemy pedagogiczne, tuto-
ring akademicki, drama, psychologia oraz psychoterapia.

mgr Natalia Savchyn
Ukończyła: studia licencjackie (pedagogika socjalna, pedagogika prak-

tyczna) - Ukrainski Katolicki Uniwersytet; studia magisterskie (pedagogika 
socjalna) - Drohobycki pedagogiczny uniwersytet im. Iwana Franka; studia pody-
plomowe (arteterapia w prace psychologa i pedagoga socjalnego) - Ukraińskie 
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Centrum Psychologii i Pracy Socjalnej; studia podyplomowe (zarządzanie zaso-
bami ludzkimi) - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; stu-
dia doktoranckie (pedagogika) - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
w Lublinie. Publikacje: Używanie arteterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą ze 
szczególnymi potrzebami; Aktualne trendy w pedagogice i psychologii: nowy 
wygląd; Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Odessa, Ukra-
ina 30-31 marca 2012roku).

Використання корекційного впливу арт-теапії у роботі з дітьми 
з особливими потребами. Сучасні тенденції в педагогіці та психології: 
новий погляд. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 
(м.Одеса, Україна 30-31 березня 2012року).

mgr Teresa Skupień 
Doktorantka w Katedrze Dydaktyki i Edukacji Szkolnej Katolickiego Uni-

wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Słuchaczka studiów podyplo-
mowych z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Wyższej Szkole Peda-
gogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie – Wydział Zamiejscowy w Lub-
linie. Ukończyła: studia magisterskie (pedagogika- spcejalność: pedagogika 
szkolna z elementami terapii pedagogicznej) – Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II w Lublinie, studia licencjackie (pedagogika)- Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie.

mgr Mirosław K. Szpakowski
Prezes Zarządu Knowledge Innovation Center Sp. z o.o. Wykładowca 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu. Wcześniej wieloletni prezes 
Zarządu Lubelskiego Centrum Komputerowego Sp. z o.o., dyrektor generalny 
OPTIMUS Sp. z o.o. Założyciel grupy kapitałowej FRAMKO. Doradca zawo-
dowy i trener biznesu. Członek Lubelskiego Klubu Biznesu. Otwarty przewód 
doktorski w obszarze informatyzacji zarządzania. Ukończył: studia doktoranckie 
(zarządzanie) – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie; studia podyplo-
mowe (zarządzanie projektami i prawa UE) – UMCS w Lublinie; studia magi-
sterskie (zarządzanie i marketing) – Politechnika Rzeszowska; studia licencjackie 
(ekonomia) – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli. Redaktor naukowy 
4 książek: Management of Organization in the Age of Globalization; Informatyzacja 
Zarządzania. Nowe technologie informacja, wiedza, komunikacja; Kościół katolicki  
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w Polsce. Organizacja, zarządzanie, funkcje społeczne; Pedagogiczne aspekty zarządza-
nia organizacją, Tom I. Autor wielu artykułów, m.in.: Społeczeństwo informacyjne  
w globalnym świecie; Zarządzanie działalnością parafii a umacnianie więzi społecz-
nych i rodzinnych; Internet jako narzędzie sprzyjające powstawaniu wspólnot; Społe-
czeństwo informacyjne w warunkach globalnej gospodarki; Knowledge Management 
in 21st Century Organization; ICT bez barier; Kościół katolicki - działalność i funkcje 
społeczne we współczesnej Polsce; Zarządzanie parafią katolicką - organizacją, która 
promuje wartości, moralność oraz rodzinę. Współautor artykułów: Wartości jako 
źródło chrześcijańskiego wychowania człowieka; Kościół katolicki w Polsce na kan-
wie nauk o zarządzaniu; Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji edukacyjnej 
i pracy pedagoga.

mgr Magdalena Szczypniewska 
Pedagog, absolwentka A kademii Pedagogik i specja lnej  

w Warszawie.

dr Dorota Zawadzka 
Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Psychologii Kli-

nicznej Dzieci i Młodzieży Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzego-
rzewskiej w Warszawie; pedagog, psycholog, doradca zawodowy, certyfikowany 
specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Interesuje się gerontologią  
i opieką paliatywną oraz badaniem postaw różnych grup społecznych i zawo-
dowych wobec starości i śmierci. Pracowała w Środowiskowym Domu Samo-
pomocy oraz w Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych. Związana jest  
z hospicjami oraz kilka lat pracowała w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Pro-
wadzi również zajęcia z poradnictwa i preorientacji zawodowej na kierunku 
psychologia.
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