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Wstęp
Istnieje powtarzana teza, że współczesna ludzkośc z jednej strony coraz mniej interesuje się ekonomią, a z drugiej
strony coraz większy odsetek populacji ludzkiej winien być
bardziej zainteresowany tą problematyką. Wydaje się, że
można to rozpatrywać w kategoriach zjawiska niekorzystnego, ponieważ jest to dziedzina wiedzy i rzeczywistość, która z
całą pewnością przydaje się w rozmaitych sytuacjach. Można
zaryzykować stwierdzenie, że ekonomia jest obszarem życia
niezwykle przydatnym w dla każdego człowieka, i to zarówno
w wymiarze duchowym, filozoficznym, ekonomicznym.
Nie bez powodu także w Kościele używa się terminu
"ekonomia", mówiąc np. o ekonomii sakramentalnej czy ekonomii zbawienia. Ojcowie Kościoła rozróżniają Teologię (Theologia) i Ekonomię (Oikonomia), określając pierwszym pojęciem tajemnicę wewnętrznego życia Boga-Trójcy, a drugim
wszystkie dzieła Boże, przez które On się objawia i udziela
swego życia. Przez Ekonomię objawiła się nam Teologia; i na
odwrót, Teologia wyjaśnia całą Ekonomię. Dzieła Boga objawiają, kim On jest w sobie samym; i na odwrót - tajemnica
Jego wewnętrznego Bytu oświeca rozumienie wszystkich Jego
dzieł. Analogicznie jest również między osobami ludzkimi.
"Osoba ukazuje się w swoim działaniu, a im lepiej znamy osobę, tym lepiej rozumiemy jej działanie" - mówi Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 236).
Pojęcie „ekonomia” oznacza reguły bezpiecznego i korzystnego prowadzenia domu. W praktyce polega ona na odpowiedzialnej trosce o powierzone dobro wspólne, a także
własne. Zbawienie jest to stan pełni życia, który Bóg obiecał
swoim dzieciom w niebie. Tam, każdy zostanie wypełniony
„po brzegi” szczęściem, chwałą, miłością Bożą.
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Wszyscy zbawieni otrzymają pełnię życia, co nie znaczy,
że wszyscy otrzymają tego Bożego życia, Bożej chwały, Bożej
miłości po równo. To brzmi zaskakująco, ale w niebie „sprawiedliwie” wcale nie oznacza „po równo”, lecz według osobistych zasług. I tu właśnie przydaje się umiejętność ekonomii,
czyli właściwego zarządzania osobistymi dobrami duchowymi.
Problem w istocie rzeczy sprowadza się do pytania o to, jaką
rolę winny pełnić w ludzkim życiu środki (dobra materialne),
które człowiek wytwarza, a przez które zarówno on sam, jak i
jego życie może trwać i rozwijać się. Pytanie to warto postawić, szukając na nie filozoficznej odpowiedzi, z uwagi na szereg przemian, jakie dokonują się na naszych oczach w dziedzinie wytwórczości. Przemiany te symbolizuje w kulturze
Zachodu swoista zmiana ekonomiki na ekonomię. Zmianom
tym towarzyszy wiele istotnych transformacji w kulturze, w
życiu rodzinnym, społecznym i państwowym, a nawet w
wymiarze globalnym. Nade wszystko jednak przemiany te
dotykają – i to przeważnie z negatywnym skutkiem – samego
człowieka. Wymownym tego dowodem jest choćby dający się
zaobserwować fakt istnienia w życiu społecznym tzw. „cywilizacji śmierci”. Cywilizacja ta, promująca rzeczy kosztem
osoby, technikę kosztem dobra moralnego, legalistycznie pojętą sprawiedliwość bez miłosierdzia, preferująca posiadanie
kosztem ludzkiego bycia – wydaje się wszystko to czynić
również na płaszczyźnie wytwórczości dóbr materialnych.
Troska zatem o właściwe rozumienie i funkcjonowanie sfery
ludzkiej wytwórczości dotyczącej dóbr materialnych – winna
być odczytywana jako troska o samego człowieka. Szczególne
zadanie w tej dziedzinie ma do spełnienia realistyczna filozofia, która posiadając właściwe sposoby rozpoznawania i wyjaśniania rzeczywistości jest zdolna do dostarczenia współczesnemu człowiekowi integralnej wizji ludzkiego życia, w tym
także życia związanego z wytwórczością dóbr materialnych –
czyli środków do życia. Wizja ta jest dziś niezwykle ważna – z

6

uwagi na szereg wypaczeń samego życia ekonomicznego – jak
i z uwagi na fakt, że życie to coraz częściej bywa we współczesnej kulturze Zachodu ideologizowane przez różnorodne doktryny pozbawione prawdy o człowieku i świecie.
Niniejsza publikacja podejmuje kwestię ekonomii człowieka jako podstawowe zagadnienie dla człowieka. Sprawa ekonomii stała się przedmiotem nie tylko ekonomistów, finansistów,
bankowców, ale filozofów, prawników, a także teologów, etyków. Jak ukazuje to naturalne ludzkie doświadczenie, stanowiące podstawę dla realistycznego filozofowania – człowiek
istnieje, rozwija się i działa we właściwych sobie kręgach życia
społecznego. Będąc bytem spotencjalizowanym i zarazem bytem społecznym – wymaga nieustannego wsparcia i dopełniania. Wsparcie to i aktualizacja człowieka dokonują się przez
dobra ludzkiej kultury (ludzkie poznanie, obyczajowość i wychowanie, dzieła sztuk pięknych, religia), lecz także dzięki
wytwarzanym przez ludzi środkom materialnym.
Część pierwsza zatytułowana „Podstawy aksjologii ekonomii ludzkiej” zawiera wiele zagadnień ukazujących aktualnych problemów. Postprawda a kultura polityczna i prawna
demokratycznego społeczeństwa, to jedno z pierwszych zgadanień wprowadzających czytelnika w rozważania zawarte w
publikacji. Ponadto zaprezentowane zostały dylematy współczesnego społeczeństwa choćby w tekście zatytułowanym
„Etyka czy ekonomia”.
W części drugiej zatytułowanej „Rola podmiotów i
środków w ekonomii człowieka” autorzy przedstawili udział i
znaczenie określonych osób i instytucji w rzeczywistości ekonomii człowieka w jego różnych aspektach.
Niniejsza publikacja wpisuje się w refleksję i dyskusję
jaka się toczy się w różnych kręgach podejmując wciąż aktualne i znaczące tematy dotyczące wieloaspektowości ekonomii
człowieka.
Ks. Jan Zimny
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CZĘŚĆ I
PODSTAWY AKSJOLOGII
EKONOMII LUDZKIEJ
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Monika Torczyńska

Postprawda a kultura polityczna i prawna demokratycznego
społeczeństwa. Wybrane zagadnienia
Wstęp
Obserwując współczesne realia społeczne (polityczne,
prawne, gospodarcze etc.) wielokrotnie zaobserwować można,
jak postprawda w różnorakich sytuacjach życia zbiorowego
zaczyna przesłaniać nam prawdę. Szczególne zaniepokojenie
wzbudza fakt, że coraz silniej widoczna w sferze publicznej
postprawda, swobodnie rozkwita na gruncie wspólnot demokratycznych. Jak wiemy, są to zbiorowości, które – często w
swoich najważniejszych aktach normatywnych – bezpośrednio
nawiązują do idei prawdy. Prawda (obok takich wartości, jak
sprawiedliwość czy dobro) należy do niekwestionowanego
kanonu aksjosfery charakterystycznej dla demokratycznej kultury politycznej i prawnej. Doświadczenie społeczne wyraźnie
jednak pokazuje, iż deklarowane przywiązanie do prawdy, w
realnych stosunkach społecznych zmienia się w wykalkulowane szermowanie postpawdą. Postprawda jawi się zatem
jako codzienne narzędzie w ekonomii działań homo politicus.
Artykuł prezentuje zarys wybranych zagadnień dotyczących
miejsca i roli postprawdy w dziedzinie polityki i prawa, ze
szczególnym uwzględnieniem kontekstu kultury politycznej i
prawnej demokratycznego społeczeństwa.
Prawda – postprawda – manipulacja
Prawda jako wartość o szczególnym znaczeniu w ustroju
demokratycznym, traktowana jest jako jeden z fundamentów, na
którym kształtują się wszelkie stosunki obywatelskie1. PoszanoZob. M. Torczyńska, O prawdzie, iluzjach i mitach w kontekście
standardów demokratycznego państwa prawnego [w:] J. Szymczyk, M.
1
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wanie prawdy – zaliczanej do niekwestionowanych filarów życia
zbiorowego – jest imperatywem wynikającym z kultury moralnej, religijnej, politycznej, prawnej etc. współczesnych demokracji. Dobrze obrazują to słowa preambuły polskiej konstytucji:
„my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczpospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł […] w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,
ustanawiamy Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej jako prawa
podstawowe dla państwa […]”2. Powyższe sformułowanie zobowiązuje wszystkich obywateli naszej wspólnoty do postawy
bezwzględnego respektu wobec prawdy, ujmowanej jako swoisty „wskaźnik poziomu” kultury politycznej i prawnej społeczeństwa demokratycznego. Jak pokazuje jednak doświadczenie
płynące z empirii społecznej – nie zawsze tak się dzieje. Z prawdą zaczyna bowiem konkurować postprawda. Zataczając coraz
obszerniejsze kręgi, trwale przesyca ona tkankę społeczną, kreując tym samym przeobrażenia w zakresie wszelkich aspektów
zbiorowej egzystencji. Z tego powodu, niektóry komentatorzy
życia publicznego, mówiąc o znaczeniu postprawdy w aktualnych relacjach społecznych, odwołują się do najszerszych diagnoz socjologicznych, opisujących najogólniej ujmowaną kondycję współczesnego człowieka. Jak stwierdza A. Leszczyński:
„współczesne pojęcie człowieczeństwa określa się mianem posthumanizmu, a sam człowiek to postczłowiek, który żyje w epoce postprawdy”3.
Zemło, A. Jabłoński (red.), Tworzenie iluzji społecznych. Wiedza w sferze
publicznej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
2 Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z dnia 16 lipca
1997 r.
3 A. Leszczyński, Postuniwersytet, portal studioopinii.pl, post z
04.10.2016. Cyt. za: M. Łaziński, Postprawda. Niedoszłe słowo roku,
„Poradnik Językowy” 2017, nr 5, s. 89.
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W tym miejscu naszych rozważań należy przede
wszystkim odpowiedzieć na pytanie: czym jest postprawda?
Aby wyjaśnić jak rozumiane jest to sformułowanie w debacie
naukowej oraz w dyskursie publicznym warto odwołać się do
analiz prowadzonych w obrębie językoznawstwa. Próbując
zdefiniować pojęcie postprawdy, badacze języka zaznaczają,
że na polskim gruncie mamy do czynienia z „językową nowością”, która dopiero od niedawna stosowana jest w różnorodnych wypowiedziach i opracowaniach. Termin ten jest traktowany jako spolszczone zapożyczenie angielskiego słowa
post-truth. W naszym języku jest to wyrażenie na tyle nowe, że
jego denotacja – jak się wydaje – nie jest jeszcze ostatecznie
ustalona, natomiast angielski oryginał służy do opisu brytyjskiej oraz amerykańskiej rzeczywistości politycznej4. Generalnie rzecz ujmując, „postprawda” odzwierciedla pewną globalną tendencję w dziedzinie komunikowania masowego i
opisuje mechanizmy kształtowania opinii publicznej w warunkach niepohamowanej erupcji różnorodnych, częstokroć
niesprawdzonych i niepotwierdzonych informacji5. Z definicji
postprawdy wynika, że dotyczy ona takich „okoliczności, w
których fakty mniej wpływają na kształtowanie opinii publicznej niż subiektywne emocje i przekonania”6 rozpowszechniane w obiegu społecznym.
Truizmem jest stwierdzenie, iż w świecie społecznym, w
którym niebagatelną rolę odgrywają masowe media,
„>>prawda<< stała się obiektem własności. Podstawowym
zjawiskiem […] jest wszechobecna manipulacja informacją i
prawdą”7. Stąd zasadnicze znaczenie – o czym wspomniano
M. Łaziński, dz. cyt., s. 85.
Tamże, s. 87.
6 Tamże, s. 87.
7 M. Grzegorzewska, O manipulacji w polityce [w:] M. Magoska
(red.), Media, władza, prawo, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 173.
4
5
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powyżej – przypisuje się dzisiaj nie tyle rzetelnym, obiektywnie i bezstronnie przedstawionym faktom, lecz emocjonalnej
aureoli otaczającej rozpowszechniane informacje. Kontekst
emocjonalny ma tu charakter pierwszoplanowy względem
merytorycznego aspektu danego komunikatu. Należy jednak
zaznaczyć, iż owa eksploatacja emocji przynosi rezultaty
przede wszystkim w odniesieniu do tej części audytorium,
która charakteryzuje się niskim poziomem kompetencji medialnej. We współczesnej „przestrzeni komunikacyjnej odbiorcy komunikatów masowych, szczególnie ci o niższych kompetencjach kulturowych i komunikacyjnych, są narażeni na manipulacje przez silnie perswazyjne komunikaty [...]. Umiejętnie
podkreślane komponenty emocjonalne utrudniają lub wręcz
uniemożliwiają racjonalny osąd otrzymanych informacji, pozostaje więc odbiór emocji zapisanych w danych materiałach”8. W ten sposób postprawda zyskuje otwartą furtkę,
przez którą może ona wkroczyć do społecznego zasobu sądów, ocen, poglądów i przekonań. W naszych rozważaniach
interesować nas będą społeczne poglądy i przekonania rozpowszechniane w obszarze polityki i prawa.
Postprawda w sferze polityki i prawa
Mówiąc o zjawisku postprawdy w kontekście polityki i
prawa, przede wszystkim należy wskazać ogólną konstatację
badaczy problemu, szeroko opisujących coraz ściślejszą symbiozę pomiędzy postprawdą a komunikowaniem politycznym. Wielu specjalistów stwierdza nastanie ery postprawdy w
polityce. Traktują o tym liczne prace dotyczące specyfiki
„epoki postprawdy” czy „świata postprawdy”9. W analizach
B. Czechowska-Derkacz, M. Łosiewicz, A. Ostrowski, Nie zabijaj,
nie kradnij… Sytuacje kryzysu najwyższego ryzyka na uczelniach wyższych w relacjach mediów, „Studia Medioznawcze” 2017, nr 3, s. 98.
9 Zob. np. J. Baggini, A Short History of Truth: Consolations for a
Post-Truth World, Quercus Publishing, London 2017, R. Keyes, The
8
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politologicznych, jako najbardziej jaskrawy przykład postprawdy (będącej w tym przypadku narzędziem manipulacji
wykorzystanym do uzyskania kapitalnych zmian o charakterze politycznym i prawnym), wskazuje się kampanię informacyjną prowadzoną w związku z dążeniem przez niektórych
polityków brytyjskich do przeprowadzenia Brexitu. Politycy
optujący za Brexitem – często w bardzo emocjonalny sposób –
wyjaśniali tzw. szarym obywatelom Wielkiej Brytanii, jak
wielkie ciężary finansowe ponoszą oni z tytułu danin wpłacanych do kasy Unii Europejskiej. Ci sami politycy obiecywali
też, że po wyłączeniu ich kraju ze struktur unijnych wprowadzą zmiany w finansowaniu i przepisach dotyczących np. publicznej służby zdrowia. Następnie zaś wielu z nich wycofało
się z tych publicznie złożonych obietnic. W ostatecznym rozrachunku – rzeczywistość medialna dalece rozminęła się z
rzeczywistością polityczną.
Spektakularnym przykładem zwycięstwa postprawdy
na scenie politycznej jest również przebieg i ostateczny rezultat kampanii politycznej D. Trumpa. Ubiegając się o stanowisko prezydenta USA, wiele deklaracji głosił on – jak powszechnie wiadomo –wyłącznie na użytek wystąpień wyborczych, w ogóle nie mając zamiaru wprowadzić ich w życie. M.
in. zmieniał on wielokrotnie swoje stanowisko (w istocie przecząc samemu sobie) względem różnorodnych międzynarodowych zobowiązań polityczno-prawnych USA, w tym międzynarodowych umów i porozumień gospodarczych, które raz
popierał, a raz ogłaszał jako wymagające natychmiastowego
zakwestionowania. W Polsce natomiast wielu polityków szafuje postprawdą w debacie dotyczącej publicznych finansów
(choćby w kontekście zmian prawa emerytalnego – tzn. obni-

Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life, St. Martin's Press, New York 2004, A. Jarczewski, Prawda po epoce post-truth,
Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2016.
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żenia wieku emerytalnego, ale bez specjalnego akcentowania
drastycznych obniżek świadczeń emerytalnych).
Postprawda oraz postępujące obok niej oszustwo, fałszerstwo czy pospolite kłamstwo stały się dziś powszechnie
spotykanymi uchybieniami wobec prawdy w przestrzeni publicznej10. Rzecz jasna, skutkuje to niebagatelnymi konsekwencjami. W polskim społeczeństwie obecne jest przeświadczenie, iż „wielu polityków to osoby […] przypadkowe o niskich kwalifikacjach, które nie spełniają elementarnych norm
przyzwoitości […] Uwzględniając kategorie Maxa Webera,
można powiedzieć, że uprawianie polityki w Polsce nie jest
ani zawodem, ani powołaniem”11. Działalność polityczna postronnym obserwatorom jawi się raczej jako wyścig do władzy
„po trupach” konkurencji. Walka o zdobycie politycznej
przewagi przesłania nadrzędny i oczywisty – jak by się wydawało w demokratycznej kulturze politycznej i prawnej – cel
zabiegów każdego polityka, jakim jest praca na rzecz dobra
wspólnego. Jak twierdzą specjaliści, taki stan rzeczy w dużej
mierze należy łączyć m. in. z polską spuścizną historyczną, a
szczególnie zaś – z realiami poprzedniego ustroju politycznego. Wówczas to całościowo ujmowana „klasa polityczna […]
została wychowana w atmosferze lekceważenia prawa i była
przyzwyczajona do pozainstytucjonalnych […] czy pozaprawnych układów i porozumień”12. Reperkusje takiego
ukształtowania kultury politycznej i prawnej towarzyszą nam
do dnia dzisiejszego. W aktualnych warunkach życia publicznego nadal nie maleje skala nadużyć i nieuczciwości. Zgodnie
10 Zob. M. Torczyńska, Kłamstwo i fałszerstwo w sferze publicznej [w:]
M. Zemło, A. Jabłoński, J. Szymczyk (red.), Wiedza a instytucjonalizacja nieodpowiedzialności, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.
11 M. Magoska, Kryzys polityki a prawo [w:] M. Magoska (red.),
Media, władza, prawo, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2005, s. 65.
12 Tamże, s. 65.
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z imperatywem sukcesu politycznego „za wszelką cenę”, często są one realizowane przy pomocy m. in. postprawdy i
kłamstwa. W tym miejscu należy zapytać o możliwe motywy i
profity płynące z wyżej wskazanej postawy.
Interesującą refleksję na temat zysków i strat wynikających z naszego stosunku wobec prawdy odnajdujemy w tekście autorstwa T. Sławka, nawiązującego do specyficznej ekonomii działań człowieka w sferze publicznej. „Ponieważ mające się dzisiaj tak dobrze publiczne kłamstwo kwitnie – ogólnie
rzecz ujmując – w aurze ekonomii zysku i sukcesu (nie ma
takiej nieprawdy, której nie powiedzielibyśmy, by bronić swego >>stanu posiadania<< i >>kariery<<), przeto prawda jawi
się nam jako konieczna >>strata<<”13, którą trzeba zadekretować po stronie kosztów poniesionych w drodze do założonego
celu. Stąd niejednokrotnie prawda składana jest jako niezbędna ofiara na ołtarzu polityki i władzy. Przesłanki takiego podejścia dobrze korespondują z założeniami leżącymi u podstaw socjologicznych teorii wymiany społecznej.
Jak twierdzą zwolennicy tych teorii, człowiek jest nie
tylko istotą społeczną, lecz – co równie istotne – istotą kalkulującą podejmowane kroki społeczne. Oznacza to, iż podmiot
funkcjonujący w obrębie danej wspólnoty, wyznaczając sobie
pewne cele i zadania, nie zapomina o nakładach i kosztach
koniecznych do osiągnięcia założonych celów. Generalnie
rzecz ujmując, w życiu społecznym dążymy do maksymalizacji zysków i minimalizacji kosztów swoich działań. Tak więc
przy okazji wszelkich przedsięwzięć społecznych działa swoista ekonomia „wymiany dóbr”: partycypując w procesach
wymiany społecznej oddajemy jakieś dobro, aby otrzymać
według nas coś bardziej wartościowego. Na gruncie tej koncepcji, różnorodne aspekty życia społecznego analizowane są
zarówno w ujęciu socjologicznym, jak i ekonomicznym. Twór-
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T. Sławek, Nieśmiałe kłamstwa, „Res Publica Nowa” 2014, nr 4, s. 24.

17

ca teorii wymiany, G. Homas, postulując zbliżenie socjologii
do ekonomii, twierdził wręcz, iż obie te dyscypliny wiedzy
zajmują się „>>wymianą nagradzających dóbr<< (tyle że ekonomia skupia się na dobrach materialnych, podczas gdy
>>ogólna teoria wymiany<< nie stawia przed sobą takich
ograniczeń). Z tej zasadniczej wspólnoty założeń wynikają
m.in. analogie między niektórymi >>prawami ekonomii<< a
>>prawami<< sformułowanymi na gruncie koncepcji Homansowskiej”14. Odwołując się np. do wymienionego w niej prawa
podaży, można uświadomić sobie źródła przewagi postprawdy nad prawdą w działaniach o charakterze publicznym. Prawo podaży zakładające, że ,,>>im wyższa cena towaru, tym
większa liczba producentów wystawia go na sprzedaż<<, ma
być – według Homansa – równoznaczne ze stwierdzeniem, że
>>im większa wartość nagrody uzyskanej dzięki danemu
działaniu, tym częściej będzie ono podejmowane<<”15. Reguła
ta oddziałuje m. in. na rzeczywisty kształt kultury politycznej i
prawnej danej zbiorowości, z jednej strony implikując konkretne słowa i czyny przedstawicieli polityki i władzy, z drugiej zaś – determinując aktywność pozostałych obywateli, którzy działania elit powielają w swoich własnych zachowaniach
społecznych. Postprawda, jako potencjalnie wiążąca się z
„wyższą nagrodą” w działaniach w sferze polityki czy prawa
(zdobycie lub utrzymanie władzy politycznej, przeforsowanie
korzystnych regulacji prawnych etc.), staje się w oczach wielu
gremiów dalece atrakcyjniejsza od (jakże czasem „niewygodnej”) prawdy w życiu publicznym.

J. Tittenbrun, Socjologia gospodarki a socjologia ekonomiczna, „Ruch
prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 2010, z. 2, s. 239,
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/864/1/16.%20JAC
EK%20TITTENBRUN%20RPEiS%202-2010.pdf, dostęp z dn. 23.10.2017.
15 Tamże, s. 239.
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Kultura polityczna i prawna w epoce postprawdy
W perspektywie teorii wymiany społecznej, „kariera”
postprawdy w obrębie dzisiejszej kultury politycznej demokratycznych społeczeństw wydaje się wprost nieograniczona.
Ponieważ w praktyce trudno ściśle separować od siebie sferę
polityki od prawa, a tym samym rozgraniczać kulturę polityczną i prawną, nie będzie nadużyciem mówienie o postprawdzie w kontekście zarówno kultury politycznej, jak i
prawnej. W refleksji akademickiej holistyczne ujęcie kultury
politycznej i prawnej nie jest zabiegiem kontrowersyjnych czy
nieuprawnionym, bowiem jak stwierdza A. Rosner: „problematyka kultury prawnej najczęściej jest związana z badaniami
nad kulturą polityczną, obie zaś – najsłuszniej – są włączone
do refleksji nad kulturą społeczną”16, tzn. tą kategorią kultury,
w ramach której sytuuje się akceptowane we wspólnocie sposoby regulowania stosunków społecznych, włączając tu ustalone normy i procedury działań społecznych w sferze publicznej. Kultura polityczna oraz kultura prawna17 – jak wiadomo –
przesądzają o kształcie, jakości i sile demokracji współczesnych społeczeństw.
W rozważaniach dotyczących prawdy i postprawdy w
kontekście kultury politycznej i prawnej demokratycznego
społeczeństwa, warto przypomnieć o potrzebie rozróżnienia
prawdy w jej wymiarze osobowym i urzędowym. Chodzi o
zaakcentowanie różnicy „pomiędzy publiczną i urzędową
>>prawdą jawną<< […], a prawdą […] będącą domeną jedA. Rosner, Badania nad kulturą prawną – próba zarysowania problematyki [w:] H. Dziewanowska, K. Dziewanowska-Stefańczyk
(red.), Z dziejów kultury prawnej: studia ofiarowane profesorowi Juliuszowi Bardachowi w dziewięćdziesięciolecie urodzin, Wydawnictwo Liber,
Warszawa 2004, s. 586.
17 Definiując znaczenie obu tych pojęć, najogólniej stwierdza się, że
swoim zakresem obejmują one całokształt obowiązujących w danej
wspólnocie postaw, poglądów i przekonań względem polityki i prawa.
16
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nostki i jej osobowych doznań […]. Na dłuższą metę bez tej
prawdy prawda trybunałów utraci wszelkie oparcie, a jej legitymizacja sprowadzi się li tylko do litery prawnego przepisu.
Bez osobowego wymiaru prawdy […] prawo zostanie wykorzenione z gleby wyzwań i wezwań etycznych, stając się jedynie abstrakcyjnym dodatkiem do naszego istnienia”18. W tej
sytuacji prawda może być sprowadzona do roli służebnej wobec partykularnych interesów różnorodnych gremiów polityki
czy władzy. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w różnorodnych wypowiedziach polityków, publicystów czy akademików, którzy odnotowując pewne zjawiska i procesy zachodzące w łonie społeczeństw demokratycznych, coraz częściej posługują się wyrażeniami takimi jak: „prawda sondażu”,
„prawda statystyczna” bądź „prawda urzędowa”19. Są to
sformułowania dobrze ukazujące znamiona współczesnej demokratycznej kultury politycznej i prawnej. Prawda urzędowa
degraduje obywatela do rangi „przypadku”, „paragrafu”,
„numeru” w masie oficjalnych regulacji, zestawień, sprawozdań etc. Dominacja prawdy urzędowej nad prawdą w jej wymiarze osobowym oznacza zwycięstwo „idei praworządności
nad poczuciem prawowitości. Doskonale znamy rozmaite
bulwersujące zachowania, których tłumaczenie zawiera się w
jednej formule – >>przecież prawo tego nie zabrania<<. To, co
zgodne z literą prawa, czyli to, co >>praworządne<<, ma wyjaśnić i rozgrzeszyć etyczną nierzetelność, czyli brak >>prawowitości<<”20 w różnorodnych sytuacjach i relacjach społecznych. W takich okolicznościach wiele podmiotów skutecznie likwiduje ewentualny dyskomfort moralny towarzyszący
podejmowanym przedsięwzięciom, usprawiedliwieniem opartym na demokratycznej maksymie: „co nie jest zabronione, jest
dozwolone”. W tym miejscu zgodzić się należy ze spostrzeżeT. Sławek, dz. cyt., s. 27.
Zob. M. Torczyńska, O prawdzie, iluzjach i mitach…, dz. cyt.
20 T. Sławek, dz. cyt., s. 27.
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niami zawartymi w przywołanym już tekście T. Sławka, z
przykrością stwierdzającego, iż „powszechnie znane są przykłady polityków, dla których prawda jest czynnością wyłącznie urzędową, poświadczaną w sądzie, dochodzoną przed
trybunałem, lecz niepozostawiającą widocznego publicznie
śladu w dalszym biegu ich życia i działalności […] Atrofia
osobowego wymiaru prawdy jest […] wielką bolączką życia
publicznego w Polsce”21, a zapewne i wielu innych społeczności demokratycznych.
Wskazując zasadnicze wyznaczniki demokratycznej kultury politycznej i prawnej, dla większości z nas – przynajmniej
w teorii – „jest oczywiste, że system demokratyczny opiera się
na obiegu informacji politycznej. Przesłanką podstawową jest
rzetelne informowanie obywateli”22 o tym, co czyni (lub zamierza uczynić) władza. Ten sam obowiązek odnosi się również do wszelkich organizacji i zrzeszeń politycznych, obecnych w przestrzeni życia zbiorowego. Jednakże dzisiaj ten
wymóg coraz częściej zdaje się występować raczej „na papierze”, niż w konkretnych poczynaniach rządzących i polityków. Należy bowiem zauważyć, iż w odbiorze społecznym,
„partie współczesne nie są już ośrodkami informowania elektoratu ani nawet swoich członków. Poza tym uznaje się, że
rozpowszechniają informacje tendencyjne. Podobne zarzuty
stawiane są organom państwowym, które mają ukrywać porażki, a eksponować sukcesy”23.W tym celu stosuje się specyficzny język polityki wykorzystujący postprawdę do osiągnięcia pożądanych rezultatów w grze politycznej.
Analizując problematykę postprawdy w perspektywie
procesów komunikacji politycznej, warto w tym miejscu przyto-

Tamże, s. 26.
T. Goban-Klas, Media: od „czwartej” do „pierwszej” władzy? [w:]
M. Magoska (red.), Media, władza, prawo, dz. cyt., s. 21.
23 Tamże, s. 21.
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czyć rozważania J. Bartmińskiego, który charakteryzując ogólne
wartości języka polityki, podnosi trzy zasadnicze kwestie:
• założenie, zgodnie z którym „mówienie jest działaniem. Słowa […] mają moc sprawczą, zmieniają układ wzajemnych relacji międzyludzkich i międzygrupowych, wpływają na bieg spraw. Deklaracje i manifesty polityczne ustanawiają perspektywy oglądu rzeczywistości, podsuwają kryteria
wartościowania […] tworzą fakty społeczne”24. Mogą one – jak
wiadomo – głosić prawdę bądź postprawdę. Efektywność
postprawdy czyni ją jednak znacznie atrakcyjniejszym od
prawdy narzędziem działalności politycznej;
• wskazanie specyficznej intencji wypowiedzi politycznej, którą „nie jest informowanie o realnej rzeczywistości, lecz
jej kształtowanie. W naturze języka polityki tkwi perswazja,
intencja przekonywania do prezentowanej wizji […] Temu
celowi jest podporządkowana zawartość informacyjna przekazu, która jest na różny sposób moralizowana, wyjmowana
spod jednoznacznych kryteriów prawdziwości i fałszu”25. W
ten sposób, „czarno-biały” obraz politycznej przestrzeni komunikacyjnej odchodzi do lamusa historii. Prawda i fałsz
mienią się wieloma odcieniami, które przybierają niekiedy
postać postprawdy;
• określenie mniej lub bardziej jawnego celu wypowiedzi
politycznej, którym „jest ustanawianie społecznych i ideologicznych granic i podziałów […] Obraz świata przedstawiany
przez polityków jest profilowany odpowiednio do przyjętego
programu, wstępnych założeń, deklarowanych celów oraz
(często niejawnie) do interesów grupy (partii politycznej) dą-

J. Bartmiński, „Język IV RP”, czyli o karierze przecieku [w:] J.
Bartmiński, Polskie wartości w europejskiej aksjosoferze, wybór i red. S.
Niebrzegowska-Bartmińska, M. Nowosad-Bakalarczyk, S. Wasiuta,
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 102.
25 Tamże, s. 102.
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żącej do zdobycia władzy”26. Jest oczywistym, iż dążenia te nie
zawsze są realizowane wyłącznie na drodze prawdy.
Zakończenie
Zmierzając ku końcowi naszych (wstępnych zaledwie, a
zatem z konieczności ogólnych i fragmentarycznych) analiz,
należy odnieść się do jeszcze jednego zagadnienia. Nie trzeba
wielu obserwacji, by stwierdzić, że postprawda jako oręż stosowany na prawno-politycznym placu boju, wykazuje bliskie
związki z kłamstwem. Warto zatem na koniec objaśnić na
czym polegają odmienności występujące pomiędzy nimi. Klarownego wyjaśnienia, w jaki sposób najprościej odróżnić
postprawdę od „zwykłego” kłamstwa, dostarcza Ł. Pawłowski, który czyni to na przykładzie wypowiedzi polityka na
temat aktualnych regulacji w zakresie prawa podatkowego.
Najogólniej mówiąc, różnica „polega na tym, że o ile tradycyjny kłamca mówi nieprawdę po to, by odwrócić naszą uwagę
od faktów – np. polityk przekonujący, że popiera podwyżkę
podatków dla najbogatszych, choć głosował za ich obniżeniem
– o tyle dla kłamcy współczesnego owe fakty nie mają żadnego znaczenia – jednego dnia powie nam, że podatki należy
podnieść, drugiego, że obniżyć, a trzeciego, że jeszcze nigdy
się nad tym nie zastanawiał […] Dla kłamcy tradycyjnego fakty są więc punktem odniesienia. Dla kłamcy epoki postprawdy nie mają one żadnego znaczenia”27. Należy jednak dodać,
iż w ostatecznym rozrachunku, w epoce postprawdy fakty
przestają być punktem odniesienia nie tylko dla przedstawicieli polityki czy władzy, ale wreszcie i dla tzw. zwykłych
obywateli funkcjonujących w kulturze politycznej i prawnej,
która szczycić się miała wartościami „prawdy, sprawiedliwoTamże, s. 102.
Ł. Pawłowski, [Polska] Prawda się kończy, także u nas (Polemika z Dariuszem Rosiakiem), http://kulturaliberalna.pl/2016/12/28/pawlowskirosiak-postprawda-kaczynski-polemika/, dostęp z dn. 22.10.2017.
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ści, dobra i piękna”. Zasadna jest zatem obawa, iż prawda –
stanowiąc nadal deklarowany kierunkowskaz obywatelskiej
aktywności – w faktycznych procesach życia społecznego pojawiać się będzie raczej jako coraz bardziej deficytowe zjawisko, niż powszechny standard demokratycznej kultury politycznej i prawnej.
Streszczenie:
Artykuł ma na celu analizę wybranych zagadnień związanych z kształtowaniem kultury politycznej i prawnej w epoce postprawdy. Autorka opisuje miejsce i rolę postprawdy w
działaniach polityków oraz wskazuje znaczenie postprawdy w
języku politycznym. W tekście ukazane są również różnice
występujące pomiędzy urzędowym a osobowym wymiarem
prawdy. Prawda urzędowa, choć zgodna z literą prawa, sytuuje się blisko postprawdy. W zasadniczym fragmencie artykułu zawarta jest próba wyjaśnienia fenomenu popularności i
skuteczności postprawdy w sferze publicznej w kontekście
założeń socjologicznych teorii wymiany społecznej.
Słowa kluczowe: prawda, postprawda, kultura polityczna, kultura prawna, demokracja
Summary:
Post-truth and the political and legal culture of a democratic
society. Selected issues
The article is to analyze selected issues connected with
the development of political and legal culture in the times of
post-truth. The author describes the place and role of posttruth in the work of politicians and shows the importance of
post-truth in the language of politics. The text also shows the
differences between official and personal dimension of truth.
Official truth, though in line with the letter of the law, comes
close to post-truth. The essence of the text is an attempt to explain the phenomenon of popularity and effectiveness of post-

24

truth in the public sphere in the contex of the theory of social
exchange.
Key words: truth, post-truth, political culture, legal culture, democracy
Bibliografia:
Baggini J., A Short History of Truth: Consolations for a Post-Truth
World, Quercus Publishing, London 2017.
Bartmiński J., „Język IV RP”, czyli o karierze przecieku [w:] J.
Bartmiński, Polskie wartości w europejskiej aksjosoferze, wybór i red. S.
Niebrzegowska-Bartmińska, M. Nowosad-Bakalarczyk, S. Wasiuta,
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.
Bartmiński J., Polskie wartości w europejskiej aksjosoferze, wybór i
red. S. Niebrzegowska-Bartmińska, M. Nowosad-Bakalarczyk, S.
Wasiuta, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.
Czechowska-Derkacz B., Łosiewicz M., Ostrowski A., Nie zabijaj, nie kradnij… Sytuacje kryzysu najwyższego ryzyka na uczelniach wyższych w relacjach mediów, „Studia Medioznawcze” 2017, nr 3.
Dziewanowska H., Dziewanowska-Stefańczyk K. (red.), Z
dziejów kultury prawnej: studia ofiarowane profesorowi Juliuszowi Bardachowi w dziewięćdziesięciolecie urodzin, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2004.
Goban-Klas T., Media: od „czwartej” do „pierwszej” władzy? [w:]
M. Magoska (red.), Media, władza, prawo, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
Grzegorzewska M., O manipulacji w polityce [w:] M. Magoska
(red.), Media, władza, prawo, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
Jarczewski A., Prawda po epoce post-truth, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2016.
Keyes R., The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life, St. Martin's Press, New York 2004.
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z dnia 16 lipca
1997 r.
Łaziński M., Postprawda. Niedoszłe słowo roku, „Poradnik Językowy” 2017, nr 5.

25

Magoska M., Kryzys polityki a prawo [w:] M. Magoska (red.),
Media, władza, prawo, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2005.
Magoska M. (red.), Media, władza, prawo, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
Pawłowski Ł., [Polska] Prawda się kończy, także u nas (Polemika z
Dariuszem Rosiakiem),
http://kulturaliberalna.pl/2016/12/28/pawlowski-rosiakpostprawda-kaczynski-polemika/, dostęp z dn. 22.10.2017.
Rosner A., Badania nad kulturą prawną – próba zarysowania problematyki [w:] H. Dziewanowska, K. Dziewanowska-Stefańczyk
(red.), Z dziejów kultury prawnej: studia ofiarowane profesorowi Juliuszowi Bardachowi w dziewięćdziesięciolecie urodzin, Wydawnictwo Liber,
Warszawa 2004.
Sławek T., Nieśmiałe kłamstwa, „Res Publica Nowa” 2014, nr 4.
Szymczyk J., Zemło M., Jabłoński A. (red.), Tworzenie iluzji społecznych. Wiedza w sferze publicznej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
Tittenbrun J., Socjologia gospodarki a socjologia ekonomiczna,
„Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 2010, z. 2,
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/864/1/16.%20J
ACEK%20TITTENBRUN%20RPEiS%202-2010.pdf, ( 26.10.2017).
Torczyńska M., Kłamstwo i fałszerstwo w sferze publicznej [w:] M.
Zemło, A. Jabłoński, J. Szymczyk (red.), Wiedza a instytucjonalizacja nieodpowiedzialności, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.
Torczyńska M., O prawdzie, iluzjach i mitach w kontekście standardów demokratycznego państwa prawnego [w:] J. Szymczyk, M. Zemło, A. Jabłoński (red.), Tworzenie iluzji społecznych. Wiedza w sferze
publicznej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
Zemło M., Jabłoński A., Szymczyk J. (red.), Wiedza a instytucjonalizacja nieodpowiedzialności, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.

26

Ewa Depa

Etyka czy Ekonomia.
Zjawisko inflacji –przyczyny, rodzaje i skutki.
Wstęp
Wyjaśnienie zjawiska inflacji to jeden z najtrudniejszych
problemów teoretycznych ze względu na rozległość przyczyn,
a zatem i możliwość różnorodnych interpretacji. Na temat
inflacji postawało wiele teorii ekonomicznych. Wielu zastanawiało się, skąd się bierze, dlaczego, co powoduje wzrost jej
poziomu, a co spadek. Inflacja zwiększa niepewność w gospodarce oraz utrudnia nam podejmowanie optymalnych decyzji?
Taka wiedza pozwoliłaby przewidzieć jej nadejście, umożliwiłaby odpowiednia reakcję i podjęcie trafnych decyzje. To coś
na zasadzie: poznaj dobrze swojego wroga, a dowiesz się, jak
go pokonać. Niestety, to poznawanie „wroga”, czyli w tym
wypadku inflacji, trwa już wiele lat i póki co nikt nie znalazł
odpowiedniej broni, ani nawet zbroi, żeby móc się przed nią
bronić. Ceny poszczególnych dóbr i usług w gospodarce
zmieniają się nieustannie. Mateusz Szczurek, główny ekonomista ING Banku Śląskiego powiedział, że gdybyśmy mogli
zaplanować lub przewidzieć jak szybko będą rosły ceny w
tym roku, za pięć czy dziesięć lat, to nie byłoby to problemem,
bo gospodarka by się do tego przystosowała. Inflację często
nazywa się ukrytym podatkiem. Michał Brzoza-Brzezina z
Instytutu Ekonomicznego NBP nazwał inflację bardzo perfidnym rodzajem podatku. Po pierwsze dlatego, że nigdzie nie
jest z góry powiedziane ile go zapłacimy, po drugie bo jest on
niesprawiedliwy, najbardziej uderza w najbiedniejszych. Bardzo ciężko znaleźć odpowiedź na pytanie jak walczyć z inflacją, jak rząd może z nią walczyć, a także każdy pojedynczy
człowiek. Inflacja ma bezpośrednie przełożenie na nasze finanse. Nie jesteśmy w stanie wyeliminować zjawiska inflacji,
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ale możemy dokonać jego redukcji – podkreślają ekonomiści.
Każde gospodarstwo domowe ma inną strukturę wydatków,
dlatego indywidualne zdefiniowanie wagi poszczególnych
wydatków może uświadomić nam wpływ realnej inflacji na
nasz budżet. W jaki sposób możemy chronić przed nią swoje
pieniądze?
Definicja inflacji oraz historia inflacji w Polsce
Inflacja jest definiowana jako:
- wzrost ogólnego poziomu cen, czego bezpośrednim
skutkiem jest degradacja pieniądza. Przy czym degradacja
pieniądza to spadek jego siły nabywczej, natomiast siła nabywcza pieniądza to ilość dóbr i usług, które można kupić za
jednostkę pieniądza; Oznacza to, że każda złotówka wydana
w chwili obecnej jest więcej warta niż w przyszłości. Dzieje się
tak dlatego, że koszyk dóbr, jaki możemy nabyć za pewną
kwotę pieniędzy obecnie, na przykład za rok będzie skromniejszy, gdyż cena części, czy też całości dóbr z tego koszyka
prawdopodobnie wzrośnie, skutkiem czego będzie możliwość
nabycia ich mniejszej liczby za tę samą sumę pieniędzy, którą
dysponowaliśmy przed rokiem1.
- stały wzrost przeciętnego poziomu cen rynkowych,
który spowodowany jest wzrostem kosztów wytwarzania;
- szybszy wzrost globalnego popytu w stosunku do
wzrostu podaży dóbr i usług;
- nadmierny wzrost podaży pieniądza w obiegu w gospodarce.
Powszechnie przyjęło się, że inflację należy mierzyć przeciętną stopą wzrostu cen. Inflacja to wzrost ogólnego poziomu
cen w gospodarce, który – jeśli się utrzymuje – musi spowodować zwiększenie podaży pieniądza. Ekonomiści proponują

W. Janik, A. Paździor, Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie,
Politechnika Lubelska, Lublin 2011
1
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rozmaite wyjaśnienia i. i chociaż panuje generalna zgoda co do
tego, że odpowiedzialny za nią jest nadmierny globalny popyt
(„zbyt wiele pieniądza ściga zbyt małą ilość dóbr”), to jednak
różnie się tłumaczy, jak dochodzi do tej sytuacji. Spór toczy się
głównie o to, czy i. jest efektem popytu czy też powoduje ją
wzrost kosztów2. Inflacja to zjawisko monetarne uwidacznia się
gdy następuje wzrost cen w gospodarce, co powoduje spadek
wartości pieniądza. Najczęściej występuje gdy w gospodarce
gdy mamy do czynienia z kryzysem.
Historia inflacji w Polsce zawsze była związana z sytuacją gospodarczo-polityczną występującą w danym momencie, w naszym kraju. Bardzo ważnym wydarzeniem w Polsce
było odejście od poprzedniego ustroju politycznego i gospodarczego. Posocjalistyczna transformacja ustrojowa to historyczny proces stopniowego przechodzenia od centralnie planowanej gospodarki socjalistycznej opartej na dominacji państwowej własności środków produkcji i biurokratycznej regulacji do kapitalistycznej gospodarki wolnego rynku opartej na
dominacji własności prywatnej i liberalnej deregulacji3. Pierwszą inflację pieniądza papierowego w Polsce odnotowano w
czasie powstania kościuszkowskiego w 1794 roku. Pieniądze,
które były emitowane przez władze powstańcze szybko traciły
na wartości. Do najsilniejszej inflacji doszło w 1923 roku, kiedy
to deficyt budżetowy finansowano emitując markę polską, a
państwowy bank centralny musiał udzielać kredytów na odbudowę zniszczonej przez wojnę ojczyzny, z zysków pozyskanych przez emisję marki. Po zakończeniu II wojny światowej Polska musiała mierzyć się z wysoką inflacją spowodowaną deficytem budżetowym. Następnie 30 października 1950
Słownik socjologii, pod red. G.Marshalla, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
3 G. W. Kołodko, Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych, Towarzystwo Naukowe Organizacji i KierownictwaStowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń 2001
2
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roku przeprowadzono reformę walutową w wyniku czego
ludność straciła 66 procent posiadanych zasobów gotówki.
Przez cały okres PRL gospodarce towarzyszyła inflacja. Ludzie, którzy mieli coraz więcej pieniędzy nie mogli ich wydać
ponieważ brakowało towarów w sklepach. Ten problem zniknął wraz z wprowadzeniem pakietu reform gospodarczoustrojowych przeprowadzonych przez Leszka Balcerowicza w
1991 roku. W Polsce, podobnie jak w innych krajach posocjalistycznych, proces tworzenia infrastruktury ekonomicznej i
instytucjonalnej odpowiadającej wymaganiom sprawnych
rynków jest jeszcze daleki od zakończenia. Niedorozwój ww.
infrastruktury prowadzić może do pułapki technologicznej i
marginalizacji w gospodarce zglobalizowanej4.
Rok
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

Inflacja %
0,9
3,7
4,3
2,6
3,5
4,2
2,5
1,0
2,1
3,49
0,84
1,9
5,47
10,1
7,3
11,8

M. G. Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt Nr 9, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii
4
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1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988

14,9
19,9
27,8
32,2
35,3
43
70,3
585,8
251,1
60,2

Tabela. 2. Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1988-2012. Źródło: 24finanse Dziennik finansowy

Patrząc na wskaźniki inflacji średniorocznej od roku
1989 widzimy hiperinflację w roku 1989, która trwała jeszcze
na początku 1990 roku i zawyżyła inflację średnioroczną za
rok 1990. Reformy Balcerowicza spowodowały obniżenie inflacji dopiero w roku 1991. Wtedy też miała miejsce likwidacja
PGR-ów i pierwsza fala bezrobocia. Nastąpiła znaczna poprawa w zaopatrzeniu rynku w towary. W następnych latach
inflacja systematycznie się zmniejszała. W roku 2004 obserwujemy niewielki wzrost inflacji po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej.
Wzrost lub obniżka cen w gospodarce rynkowej to zjawisko bardzo powszechne. Prawa rynkowe mówią, że wzrost
popytu powoduje podwyżkę ceny towaru, natomiast wzrost
podaży skutkuje obniżaniem cen.
Istnieje wiele teorii inflacji, które bazują głównie na jej
źródłach. Do najważniejszych z nich należą: teoria luki inflacyjnej, teoria popytowa, teoria kosztowa, krzywa Phillipsa i
teoria monetarystyczna. Wymienione powyżej teorie inflacji
mają dziś znaczenie raczej historyczne. W ostatnich latach
modele inflacji odchodzą od czystych ujęć teoretycznych i dążą przede wszystkim do uwzględnienia specyficznych cech
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gospodarek, których dotyczą. Aby lepiej zrozumieć procesy
makroekonomiczne, w tym kształtowania się poziomu cen,
potrzeba dokonać analiz ilościowych tych zjawisk. Narzędziem umożliwiającym analizy makroekonomiczne są wielkie
modele ekonometryczne.
Zbyt wysoka inflacja powoduje szybki wzrost cen co
może skutkować niezadowoleniem społecznym i wzrostem
niepokoju wśród ludzi, co ma wpływ na zainteresowanie się
tym tematem socjologów. Choć przedmiotem wczesnych badań socjologicznych nad i. miały być jeszcze niezbadane,
uboczne kwestie w teorii ekonomicznej, to większość późniejszych analiz miała na celu nie tyle zastępowanie, co raczej
uzupełnianie pracy ekonomistów. Czynniki wywołujące i.
wskazywane jako przyczyna różnic między podatnymi na i. i
nieinflacyjnymi kulturami przemysłowymi, można podzielić
na normatywne i strukturalne. Teza normatywna, wyraźnie
inspirowana przez pojęcie egoizmu E. Durkheima, głosi, że w
gospodarce rynkowej (rynek) nierównościami dochodów nie
rządzą moralne wzorce uczciwej płacy za uczciwą pracę. Nierówności te odzwierciedlają bowiem arbitralne fluktuacje siły
rynkowej, zarówno jednostek, jak zorganizowanych grup.
Poziom niezadowolenia zależy od stopnia generalnej akceptacji indywidualizmu i konkurencyjności jako wartości samych
w sobie. Z kolei niezadowolenie wywołują skokowe próby
przekraczania przez grupy ich względnej pozycji5.Jednym z
nielicznych polskich opracowań przedstawiających społeczne
postrzeganie inflacji jest badanie prof. Małgorzaty Niesiobędzkiej. Badanie to obejmowało reprezentatywną próbę 348
mieszkańców Polski. Podczas badania poproszono uczestników o wypisanie skojarzeń związanych ze słowem - inflacja.
To badanie miało charakter otwarty, co spowodowało że ilość
powtarzających się odpowiedzi była nieznaczna, nie przekra-

5
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pod red. G. Marschalla, op.cit.

czała 5%. W tym celu autorka pogrupowała odpowiedzi w
sześć kategorii.
Kategoria (najczęściej występujące w ramach danej kategorii skojarzenia)

Ilość odpowiedzi

Pieniądze (mało pieniędzy, forsa, puste pieniądze, kurs pieniędzy, wymiana pieniędzy, nadmiar
pieniędzy)

19%

Zmiany (spadek warunków życia, zniżka, spadek produkcji)

19%

Ceny (ceny, wzrost cen, podwyżki cen)
Bieda (bieda, ubóstwo, zubożenie, niepewność,
trudności, rozpacz, brak, niedobór, ograniczenia,
wyrzeczenia)
Kryzys (kryzys, kryzys ekonomiczny)
Chaos (afery, bałagan, chaos, oszustwa, malwersacje, złodziejstwo, korupcja)
Pozostałe

18%
14%

12%
11%
7%

Tabela Nr 1. Społeczne postrzeganie inflacji
Źródło: M. Niesiobędzka (2000).

Powody wzrostu inflacji
Przyczyny inflacji- inflacji nie sposób wyjaśnić za pośrednictwem jednej przyczyny. Stanowi ona bowiem zespół
objawów, będący konsekwencją korelacji wielu zjawisk społeczno - ekonomicznych. Te nieustannie zmieniające się czynniki powodują ogromną trudność w nadaniu temu pojęciu
jednoznacznej treści. Mogą one tkwić:
a) w polityce pieniężno – kredytowej, budżetowej,
b) mogą być związane z nadmiernym inwestowaniem,
c) w dysproporcjach gospodarczych,
d) w barierach gospodarczych.
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Inflacji nie należy analizować jako zjawiska czysto pieniężnego. Jej podłoże tkwi znacznie głębiej i sięga do samej
struktury gospodarki narodowej, struktury produkcji i kosztów, podziału dochodu narodowego.
Przyczyny inflacji możemy podzielić na przyczyny pozaekonomiczne, psychologiczne, do których można zaliczać
zaniepokojenie na rynku przejawiające się nadmiernymi zakupami, robieniem zapasów w obawie, że mogą pojawić się
trudności w zaopatrzeniu, kolejną przyczyną mogą być zjawiska ekonomiczne, zewnętrzne, gdzie inflacja przenika przez
szereg towarów, kapitału i pracy, a trzecim rodzajem przyczyn są ekonomiczne, wewnętrzne.
Należy wymienić główne przyczyny inflacji, a do takich
zaliczają się np. nadmierna emisja pieniędzy, drukowanie pieniędzy, które nie mają pokrycia w przychodach, oprocentowanie pieniędzy, a także działalność kredytowa banków
udzielających zbyt tanie kredyty. Na inflację wpływa również
wzrost zagregowanego popytu w gospodarce czyli nadwyżka
popytu nad podażą, nieoczekiwany i nagły wzrost kosztów
produkcyjnych np. wzrost cen surowców energetycznych,
nadmierny wzrost płac na rynku, wysokie obciążenia podatkowe, niezrównoważony budżet państwa gdy wydatki z budżetu przewyższają wpływy, zachodzi konieczność finansowania powstałego deficytu państwowego. Źle się dzieje gdy
zachodzi zjawisko przeinwestowania gospodarki, państwo
przeinwestuje, co może doprowadzić do strat, nieprawidłowa
jest ingerencja państwa w politykę emisyjną Banku Centralnego, co może prowadzić w rezultacie do nadmiernej ilości pieniądza. W momencie gdy dane państwo narażone jest na import inflacji i pojawia się wzrost cen artykułów importowanych przez dany kraj następuje wzrost kosztów produkcji, a co
za tym idzie wzrost cen, niekorzystnym zjawiskiem jest nadwyżka eksportu nad importem, a także nadmierna ilość monopoli w gospodarce, zachodzi zjawisko korupcji tzw. zmowa
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cenowa oraz zadłużenie głównych przedsiębiorstw w danym
sektorze.
Jakie czynniki wpływają na różne rodzaje inflacji
1. Ze względu na przyczyny inflacji wyróżniamy:
a. Inflacja kosztowa (spowodowana kosztami) jest wynikiem wzrostu kosztów produkcji. Przyczyniają się do tego
wzrosty cen wyrobów, cen surowców lub materiałów i produktów importowanych, a także podwyższenie podatków,
dodatkowe cła i regulacje przy imporcie. Zdarza się, że odpowiedzialność za wysoką inflację zrzuca się na związki zawodowe, wymuszające wzrost płac. Wzrost inflacji spowodowany podwyżką cen występuje także gdy płace zatrudnionych
rosną szybciej od wartości produkcji, to zaś jest przyczyną
wzrostu kosztów osobowych na jednostkę produkcji co przekłada się na wzrost cen.
b. Inflacja popytowa (ciągniona przez popyt) – objawia
się gdy następuje wzrost złączonego w całość popytu. Wzrastający poziom cen jest ciągnięty przez zwiększony popyt nabywców. Inflacja popytowa ma miejsce wtedy, gdy podaż
pieniędzy, które są w obiegu przekracza wartość towarów i
usług. Nadwyżka ta powstaje w różny sposób np. przez nadmierną kreację pieniądza kredytowego, zbyt szybki wzrost
płac, a także wysokie wydatki budżetowe. Często zjawisko
globalnego popytu ma miejsce gdy państwo kreuje popyt
przez zwiększony deficyt budżetowy. Główną przyczyną powstania deficytu budżetowego zazwyczaj są zbyt mocno rozbudowane świadczenia socjalne, mimo że budżet nie jest na
nie przygotowany. Na deficyt budżetowy wpływa także
wzrost kosztów zobowiązań zagranicznych. Pojawienie się
trendów inflacyjnych może mieć miejsce gdy zwiększa się
popyt ze strony zagranicy. Mamy z tym do czynienia w momencie, gdy w danym kraju ceny na tle inflacji w innych krajach są na stosunkowo niskim poziomie. Popyt może wywołać
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wzrost eksportu co powoduje zmniejszenie zaopatrzenia rynku krajowego. Mniejsza ilość towarów na rynku krajowym i
przez dłuższy czas utrzymująca się taka sytuacja może spowodować podwyżkę cen.
Inflację ciągnioną przez popyt łatwiej dostrzec gdy w
danej gospodarce rząd finansuje wydatki budżetowe przez
tzw. „drukowanie pieniędzy”.
c. Inflacja strukturalna – występuje gdy mamy do czynienia ze wzrostem poziomu cen w gospodarce, jest to spowodowane zmianami w jej strukturze, na co wpływa brak
zmiany przez producentów struktury produkcji. Pojawia się
wówczas, gdy następuje brak określonych towarów na rynku,
a producenci nie są w stanie szybko pokryć deficytu towarów
ściągając go z zagranicy. Zmiana w strukturach gospodarki
zawsze pociągają za sobą wzrost kosztów finansowych na
przykład zakup nowych technologii czy zatrudnienia wysoko
wykwalifikowanej kadry.
Monetarystyczna inflacja jest spowodowana nadmiarem
pieniądza w stosunku do ilości towarów na rynku. Bank centralny jest odpowiedzialny za politykę pieniężną. Monetaryści
zakładają, że w krótkim okresie czasu szybkość obiegu pieniądza V jest stała. Nie ulega zmianie rzeczywisty poziom dochodu narodowego V. Wtedy poziom cen rynkowych P przejdzie zmiany proporcjonalnie do wzrostu podaży pieniądza M.
Jest na to najprostsze równanie:
∆M

= ∆P

MP

Jest to równanie, które wyraża istotę teorii monetarystycznej. Monetaryści zakładają, że występuje przyczynowoskutkowy związek między podażą pieniądza M, a przeciętnym poziomem cen i ten związek tłumaczy co jest przyczyną
inflacji, która wynikła z nadmiernej podaży pieniądza w stosunku do realnego produktu narodowego brutto.
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2. Ze względu na stopę inflacji wyróżniamy inflację pełzającą, która nie rodzi negatywnych skutków i ma charakter
jednocyfrowy (do 10% rocznie),inflację kroczącą kiedy wzrost
cen sięga kilkunastu procent w skali rocznej, inflację galopującą kiedy następuje wzrost cen od kilkudziesięciu do 100% w
skali rocznej oraz hiperinflację, jest to roczny wzrost cen o ok.
100% lub więcej, który działa destrukcyjnie na gospodarkę.
3. Ze względu na to, że inflacja daje też możliwość rozwoju gospodarki rozróżniamy: stagflację, która powoduje
wzrost poziomu cen, za co odpowiada stagnacja produktu
krajowego brutto lub slumpflację charakteryzującą się wzrostem ogólnego poziomu cen i spadkiem PKB.
4. Patrząc na inflację przez kryterium czasu należy wyróżnić inflację okresową kiedy po inflacji następuje stabilizacja
cen oraz inflację chroniczną, a jest to nieustanne zjawisko inflacyjne
5. Są również czynniki inflacji, które mają wpływ na
swobodę ruchu cen. Mamy wtedy do czynienia z inflację
otwartą (cenową), charakteryzuje się ona tym, że nieskrępowane ograniczeniami ruchy cen idą w górę do poziomu równoważącego strumienie popytu i podaży, a także inflację tłumioną (zasobową) odpowiedzialną za wzrost cen, który jest
odgórnie hamowany, co daje efekt występowania nadwyżkowego strumienia popytu, kiedy odkłada się przymusowo
oszczędności (zasoby).
6. Ze względu na oddziaływanie na przebieg procesów
inflacyjnych wyróżniamy: inflację kontrolowaną, która poddaje się kontroli państwa oraz inflację żywiołową nad którą państwo nie ma kontroli.
Metody pomiaru inflacji oraz indeksy cen
Zmienna opisująca zjawisko inflacji to stopa inflacji, czyli procentowa zmiana ogólnego poziomu cen w kolejnych
okresach. Wyróżnia się dwa podejścia do mierzenia ogólnego
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poziomu cen: pierwszy to konstruowanie indeksów cen
wprost z danych dotyczących cen dóbr i usług. Indeksy cen
mogą występować w dwóch rodzajach: w odniesieniu do
okresu bazowego lub w postaci indeksów łańcuchowych.
Pierwszy sposób to relacja ceny koszyka dóbr i usług w
różnych okresach w stosunku do ceny tego koszyka w okresie
przyjętym za bazowy, zaś indeksy łańcuchowe mierzy się porównując ceny rynkowe koszyka dóbr i usług w danym okresie do ceny tego koszyka w okresie poprzednim. Najczęściej
stosowanym indeksem jest indeks cen konsumenta - CPI. Indeks CPI określa zmiany cen koszyka wytypowanych towarów i usług. Typowy koszyk rynkowy objęty badaniem zawiera większość dóbr i usług nabywanych przez konsumentów.
Do koszyka rynkowego zalicza się np. żywność, paliwa, wyposażenie domu, lekarstwa, czynsze, opłaty za komunikację
miejską, podatki itd.
Znani ekonomiści uważają, że CPI jest przede wszystkim wskaźnikiem zmian kosztów utrzymania, a dopiero później miarą inflacji. W życiu codziennym przeciętnego człowieka występują różnice między koszykiem „codziennym", a
„statystycznym". Ceny części towarów, a także usług rosną w
szybszym tempie od pozostałych. Konsumenci reagują na
zmiany cen, np. gdy drożeje drewno ludzie palą w piecach
tańszym ale bardziej szkodliwym węglem, jest to tzw. efekt
substytucji. Należy brać pod uwagę, że na rynku pojawiają się
nowe dobra i usługi, które w pewnym momencie pojawią się
w koszyku „statystycznym". Wszystko wskazuje na to, że CPI
przeszacowuje rzeczywistą inflację. Innymi problemami przy
posługiwaniu się wskaźnikiem CPI są porównania w dłuższym okresie czasu. Przykładem tego jest telefon komórkowy
uwzględniony na liście, jednak badania statystyczne nie biorą
pod uwagę tego, że smartfon, to zupełnie co innego niż telefony stacjonarne co ma bardzo duże odzwierciedlenie w cenie.
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Innym stosowanym indeksem jest indeks cen producenta - PPI, Jest indeksem Laspeyresa, służącym do pomiaru cen z
perspektywy producentów. Koszyk zawiera nie tylko produkty finalne, ale również surowce, półfabrykaty itp. W odróżnieniu od wskaźników cen dóbr i usług konsumpcyjnych,
wskaźnik ten nie uwzględnia wpływu podatku VAT, który
jest neutralny z punktu widzenia przedsiębiorstw będących
podatnikami tego podatku6.
Innym sposobem mierzenia ogólnego poziomu cen jest
obliczanie deflatorów. Wielkość pewnego składnika lub całości nominalnego PKB dzieli się przez ten sam składnik lub
przez całość realnego PKB. Deflator produktu narodowego
brutto (PNB) jest to procentowy wskaźnik wyrażony stosunkiem nominalnego PNB wyrażonego w cenach bieżących do
realnego PNB wyrażonego w cenach bazowych. Tę zależność
przedstawia następujący wzór:

D e fla to r P N =

nPN B
∗1 0 0
rP N B

gdzie: n PNB - nominalny produkt narodowy brutto
rPNB - realny produkt narodowy brutto
Koszty inflacji, które występują przy każdym rodzaju inflacji:
Wówczas, gdy wysoka nominalna stopa procentowa
skłania ludzi do ograniczania stanu swoich realnych zasobów
pieniężnych, społeczeństwo musi zużyć więcej zasobów, zawierając transakcje, a zatem dysponuje mniejszą ilością zasobów, które można przeznaczyć na produkcję i konsumpcję
dóbr i usług. Mówimy wówczas o kosztach zdzieranych zelówek
spowodowanych przez wzrost inflacji. Koszty zmieniających
P. Baranowski, Problem optymalnej stopy inflacji w modelowaniu
wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2008
6
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kart dań spowodowane inflacją oznaczają fizycznie uchwytne
zasoby zużywane po to, aby na nowo wydrukować etykiety z
cenami wówczas, gdy te wzrastają (lub spadają). Im wyższe
jest tempo zmian cen, tym częściej muszą być przedrukowywane karty dań, o ile tylko ceny realne mają pozostać stałe7.
Skutki jakie wywołuje inflacja
1. Wysoka inflacja wprowadza spory zamęt przy wyliczaniu kosztów produkcji. Wśród inwestorów zauważalna jest
niepewność w prognozowaniu rzeczywistych zysków co powoduje awersję przy podejmowaniu odważnych inwestycji, a
to ma wpływ na brak stabilizacji w działalności gospodarczej.
2. Wzrost stopy inflacji wpływa na podwyższenie oprocentowania kredytów co powoduje zanik napływu klientów w
bankach zajmujących się projektami inwestycyjnymi, które
finansują kredytami banki. Wpływa to negatywnie na innowacyjność w postępie i skutkuje spadkiem wydajności pracy.
3. Szybki wzrost inflacji skutkuje sporym zamieszaniem
na rynku papierów wartościowych i zaburza działania systemu finansowego w kraju.
4. Gdy inflacja rośnie następuje znaczne zmniejszenie
dochodów realnych ludzi, głównie dotyczy to rencistów i
emerytów.
5. Wysoka inflacja powoduje obniżenie wartości zgromadzonych oszczędności, a można przypuszczać, że odbiera
chęć do oszczędzania w przypadku gdy stopa procentowa nie
rekompensuje spadku siły nabywczej pieniądza.
Pozostałe skutki inflacji:
1. Inflacja powodująca szybki wzrost cen działa destrukcyjnie na poziom życia społeczeństwa. Ludzie znacznie czę-

D. Begg, Ekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001
7
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ściej rezygnują wtedy z zakupu dóbr luksusowych oraz zaspokajania potrzeb wyższego rzędu.
2. Inflacja najczęściej ma negatywny wpływ na poziom
życia najbiedniejszych. Ta część społeczeństwa, która dysponuje bezpiecznymi lokatami skutecznie chroni się przed inflacją. Także spadek siły nabywczej pieniądza odnosi się do bogatszych lecz nie jest zagrożeniem dla ich egzystencji. Dlatego
inflacja uderza szczególnie w najbiedniejszych gdyż ta grupa
społeczeństwa nie ma możliwości uciec przed jej efektami.
3. Inflacja to zjawisko, które potrafi się samo napędzać.
Wzrastająca inflacja wymusza na konsumentach i producentach podejmowanie działań by w jak najlepszy sposób zabezpieczyć się przed jej skutkami.
4. Wzrastająca inflacja ma negatywny wpływ na ocenę
kraju na arenie międzynarodowej. Powoduje to na przykład
problemy przy sprzedaży papierów wartościowych na rynkach zagranicznych, a także działa odstraszająco na inwestorów chcących inwestować w tym kraju.
Wysoka inflacja to zjawisko uciążliwe dla przedsiębiorców i co oczywiste dla konsumentów. Wysoka inflacja stanowi
istotną przeszkodę w rozwoju przedsiębiorstw. Sprawia ona,
że zwiększa się ryzyko działalności inwestycyjnej. Przedsiębiorca najczęściej względnie dobrze ocenia przyszłą stopę inflacji, natomiast nie może być pewny, czy ceny sprzedawanych i kupowanych przez niego artykułów zmienią się w sposób zbliżony do ogólnej stopy inflacji. Ponieważ przedsiębiorcy nie są pewni co do oceny przyszłości najczęściej wstrzymują się z dokonywaniem nowych inwestycji. To zjawisko
zmniejsza tempo rozwoju kraju. Nic dziwnego, że władze publiczne usilnie starają się zmniejszyć stopę inflacji8.

Z. Dobosiewicz, Wprowadzenie do finansów i bankowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
8
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Bardzo pożądanym zjawiskiem jest stabilizacja. Stabilizacja (dostosowanie) obejmuje stłumienie wysokiej bądź bardzo wysokiej inflacji i niedopuszczenie do jej nawrotu oraz
osiąganie równowagi wewnętrznej i zewnętrznej, której trwałe
podstawy może gwarantować odpowiednio wysoka stopa
wzrostu gospodarczego. Skuteczność procesów stabilizacyjnych wymaga spójności podejmowanych środków polityki w
skali makroekonomicznej, czyli makro proporcji. Nie mniej
istotne wydają się być również relacje mikroekonomiczne, w
tym zachowania jednostek gospodarczych w ramach wyznaczonych przez politykę gospodarczą9. Stabilizacja cen, dzięki
niej wszyscy wyrażają nadzieję, że przychody będą wzrastać,
natomiast koszty utrzymania zostaną na tym samym poziomie, dzięki czemu będą mogli zakupić więcej towarów. Jednak
wzrost cen spowodowany inflacją jest nieuchronny. Na świecie nie istnieje wolnorynkowy kraj, w którym w mniejszym
lub większym stopniu nie wzrastają ceny.
Istnieją jednak grupy społeczeństwa bądź instytucje,
które zyskują na szybkim wzroście inflacji. Są to osoby, które
zaciągnęły kredyt o stałym oprocentowaniu, w tym przypadku wzrost cen powoduje utratę wartości pieniądza, a rata kredytu jest taka sama. Korzystają ci, którzy wzięli pożyczkę ze
stałą stopą procentową, bo ich rata nie rośnie nawet mimo
zwiększającej się stopy WIBOR. Także budżet państwa gdy
ceny rosną szybciej niż koszty produkcji, wysoka cena sprzedaży daje wyższy podatek.
Sposoby walki z inflacją
Nie istnieje jednoznaczna i przez wszystkich akceptowana odpowiedź na pytanie w jaki sposób walczyć z inflacją.
Najważniejsze jest aby w jak największym stopniu i jak najG. W. Kołodko, D. Gotz-Kozierkiewicz, E. Skrzeszewska-Paczek,
Hiperinflacja i stabilizacja w gospodarce postsocjalistycznej, PWE, Warszawa 1991
9
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bardziej trafnie zidentyfikować przyczyny rosnącej inflacji
biorąc pod uwagę warunki poziomu rozwoju struktury gospodarki, które często komplikują próby hamowania inflacji i
próbować stworzyć podstawy do jej zahamowania.
Zredukowanie inflacji i przystopowywanie jej wzrostu
wymaga odpowiednich działań polityków w danym państwie
w obszarze kształtowania dochodów społeczeństwa, maksymalnego zmniejszenia deficytu budżetowego oraz większej
kontroli banku centralnego nad emisją pieniądza.
Można wyróżnić kilka metod walki z inflacją. Gdy mamy do czynienia z inflacją kosztową posiadamy znikomy
wpływ na wzrost cen towarów importowanych. Jednak gdy
uda się zdopingować przedsiębiorców do obniżenia kosztów
produkcji, a także nie podwyższania płac w przypadku gdy
nie ma ku temu uzasadnienia wpływa się na ograniczenie
wzrostu inflacji. Z inflacją popytową można walczyć przez
zahamowanie nadmiernych wydatków publicznych.
Duży wpływ na skuteczną walkę z inflacją ma podejście
banku centralnego do polityki pieniężnej, ważne jest by bank
centralny był gotowy do finansowania części deficytu budżetowego, wprowadzania bardziej restrykcyjnej polityki kredytowej wobec banków komercyjnych.
Gdy bierze się pod uwagę krótki okres czasu wówczas
wielkość deficytu budżetowego a wzrost inflacji nie ma ze
sobą ścisłego związku. Deficyt budżetowy można zniwelować
sprzedając obligacje skarbowe, zaciągając kredyty, a także
pieniądzem, który znajduje się w obiegu. Na dłuższą metę
jednak finansowanie deficytu przez wykorzystanie wyżej
wymienionych metod może mieć wpływ na zbyt szybko rosnące zobowiązania państwa z tytułu należnych odsetek,
przez co rząd zostanie zmuszony do dodrukowania pieniędzy,
jeżeli nie podejmie się rażących działań fiskalnych w celu
zmniejszenia deficytu. Ograniczając deficyt przez podwyższanie podatków lub gwałtowne cięcie w wydatkach budżeto-
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wych może mieć wpływ na pojawienie się recesji, a także
wzrostu bezrobocia, także metody finansowania deficytu budżetowego mogą mieć wpływ na zahamowanie inflacji, lecz
później takie podjęcie działań może nakręcić inflację do bardzo wysokiego poziomu. Poprzez zmiany stóp procentowych
bank centralny ma wpływ na tendencję zwyżkową powstających oszczędności, także przychylne nastawienie do inwestycji, a to sprzyja hamowaniu procesów inflacyjnych.
Perspektywa małego gospodarstwa domowego, które
ma inną strukturę wydatków, na walkę z inflacją jest minimalna, ale dzięki ograniczaniu wydatków, które nie są niezbędne można skutki inflacji zniwelować. Także szukając tańszych zamienników towarów, które są dla nas niezbędne możemy zaoszczędzić środki, które można w późniejszym czasie
zainwestować, co pozwala chronić nasze pieniądze. Bezpieczną formą inwestowania pieniędzy są lokaty. Należy wybrać taką opcję żeby oprocentowanie przewyższało stopy inflacji. W przeciwnym wypadku stracimy pieniądze. Kolejnym
popularnym sposobem walki z inflacją pojedynczych jednostek są fundusze inwestycyjne, lokujące środki na rynkach
finansowych. Wybór jest bardzo duży, dlatego trzeba podjąć
odpowiednie i przemyślane decyzje, ponieważ wybierając
fundusz podejmujący większe ryzyko na rynku może przynieść większe profity, ale wiąże się z możliwością utraty środków. Inflacja często określana jest mianem cichego zabójcy
naszych oszczędności. Walka z nim zajmuje szereg działań,
aby jak najlepiej chronić nasze pieniądze.
Zakończenie
Dotychczasowe doświadczenia Polski i niektórych innych krajów socjalistycznych — zwłaszcza Jugosławii i Węgier
— pokazują, że działania na rzecz stabilizacji gospodarki i
ograniczania procesów inflacyjnych nie mogą przynieść deklarowanych efektów, jeśli nie są prowadzone kompleksowo.
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Kompleksowość działań polegać musi na jednoczesnym oddziaływaniu różnymi instrumentami na pierwotne i wtórne
przyczyny inflacji i destabilizacji gospodarczej. Chodzi także o
ograniczanie siły oddziaływania zespołu przyczyn tkwiących
w strukturze gospodarki narodowej, w jej mechanizmie ekonomiczno-finansowym (uwarunkowania systemowe), wreszcie w sferze polityki i psychologii społecznej10.
Ze względu na różny stopień przewidywalności inflacji
(w różnych krajach i w czasie), a także różnice (i zmiany) np.
w systemach podatkowych, wielkość kosztów, jakie powoduje
inflacja może różnić się zarówno między krajami, jak również
w danym kraju między poszczególnymi przedziałami czasu.
Jednak zawsze jest zjawiskiem kosztownym. Pomimo wielu
możliwości wpływania na równowagę na rynku pieniężnym i
towarowym, nauka ekonomii udowadnia, że nie ma prostych
odpowiedzi na pytanie jak walczyć z inflacją. W każdym kraju
wolnorynkowym następuje większy lub mniejszy wzrost cen.
W krajach rozwiniętych gospodarczo, z rozbudowaną infrastrukturą bankową oraz rynkiem kapitałowym o wiele prościej walczyć z inflacją niż w krajach słabo gospodarczych. W
praktyce najbardziej prawdopodobne wydaje się, że dalej będziemy żyć z pewną inflacją oraz instytucjami, które, przynajmniej częściowo, usuwają jej najbardziej dotkliwe skutki11.
Wysoka inflacja to zjawisko wpływające negatywnie na gospodarkę, nastroje społeczne oraz byt klasy najbiedniejszej,
skorzystać na niej mogą tylko pojedyncze jednostki, które
wcześniej się przed nią zabezpieczą. Mimo wszystkich negatywnych skutków jakie wywołuje rosnąca inflacja, należy
wziąć pod uwagę, że są możliwości do ograniczonej walki z
inflacją. Im dłużej trwa inflacja, w tym większym stopniu goG. W. Kołodko, inflacja reforma stabilizacja, Studencka Oficyna
Wydawnicza ZSP, Warszawa 1990
11 D. Begg, Ekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001
10
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spodarka uczy się z nią żyć. Można zastosować stanowcze
środki polityki gospodarczej by mieć inflację pod kontrolą, są
możliwości aby zmienić prawo w sposób, żeby inflacja się nie
pojawiła lub po prostu możemy nauczyć się z nią żyć. W Polsce utrzymuje się deflacja, choć jej skala jest obecne mniejsza
niż w poprzednich kwartałach. Spadek cen wynika głównie z
oddziaływania czynników zewnętrznych, przede wszystkim
ze spadku cen surowców na rynkach światowych, a także niskiej dynamiki cen w otoczeniu Polski. Utrzymywaniu się deflacji w Polsce sprzyja także brak presji popytowej oraz kosztowej w krajowej gospodarce utrzymujący się stabilny wzrost
gospodarczy i korzystna sytuacja na rynku pracy będą oddziaływały w kierunku stopniowego wzrostu dynamiki cen, przez
co w 2016 r. dynamika cen powinna być wyższa niż w 2015 r.,
choć nadal ograniczana negatywnym wpływem wcześniejszych spadków cen surowców.12
Streszczenie:
Inflacja jest to ogólny wzrost cen w gospodarce, który
prowadzi do spadku wartości pieniądza. W publikacji można
znaleźć informacje o przyczynach inflacji, przedstawione są
różne teorie inflacji. Zaprezentowano podziały rodzajów inflacji, np. ze względu na przyczyny inflacji, ze względu na kryterium czasu czy też ze względu na swobodę ruchu cen. Zjawisko inflacji opisuje zmienna jaką jest stopa inflacji, czyli procentowa zmiana ogólnego poziomu cen w kolejnych okresach.
W publikacji przedstawiono także skutki i koszty inflacji oraz
niełatwe sposoby hamowania tego zjawiska. Inflacja odbija się
na codziennym życiu każdego z nas.
Słowa kluczowe: inflacja, teorie inflacji, stopa inflacji
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Narodowy Bank Polski, www.nbp.pl, Raport o inflacji - Marzec

Summary:
Inflationis a generalin crease of prices, which leads to a
reduction in the value of money.
In the publication you canfind information of the causes
of inflation, also there are shown different theories of inflation.
The inflation types are presented, due to reasons, due to the
time criterion or because of the freedom of price movement.
The inflation rate helps to describe the exactmeaning of inflation theory. The publication also includes the effects and costs
of inflation, also the way show to stop this phenomenon. Inflation is perceptible to everyone.
Keywords: inflation, inflation theories, inflationrate
Literatura:
1. Baranowski P., Problem optymalnej stopy inflacji w modelowaniu wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2008
2. Begg D., Ekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2001
3. Dobosiewicz Z., Wprowadzenie do finansów i bankowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
4. Janik W., A. Paździor, Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie, Politechnika Lubelska, Lublin 2011
5. Kołodko G.W., Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych, Towarzystwo Naukowe Organizacji i KierownictwaStowarzyszenie Wyższej Użyteczności „DOM ORGANIZATORA”,
Toruń 2001
6. Kołodko G. W., D. Gotz-Kozierkiewicz, E. SkrzeszewskaPaczek, Hiperinflacja i stabilizacja w gospodarce postsocjalistycznej, PWE,
Warszawa 1991
7. Kołodko G. W., inflacja reforma stabilizacja, Studencka Oficyna Wydawnicza ZSP, Warszawa 1990
8. Musielak-Linkowska M., Cel inflacyjny w Polsce założenia i
realizacja, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2007
9. Narodowy Bank Polski, www.nbp.pl, Raport o inflacji - Marzec 2016

47

10. Rybarski A., Podstawy makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu,
Nowy Sącz 2014
11. Słownik socjologii, pod red. G.Marshalla, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2006
12. Sztaudynger J.J., Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, PWN, Warszawa 2005
13. Woźniak M. G., Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt Nr 9, Uniwersytet Rzeszowski Katedra Teorii Ekonomii

48

Joanna Dworakowska

Kulturowe uwarunkowania zachowań
ryzykownych młodzieży
Wprowadzenie
Funkcjonowanie jednostki w przestrzeni współczesnej
kultury odbywa się w takich kategoriach jak: ryzyko, poczucie
zagrożenia, przewartościowanie wartości, nienasycenie, niepokój. Młodzi ludzie dorastają w warunkach kryzysu, który
przejawia się „zarówno w realiach codziennej egzystencji, w
indywidualnym stylu życia człowieka Zachodu, jak i w głównych trendach umysłowych cywilizacji europejskiej, a także w
ruchach społecznych i politycznych - w zjawiskach odnotowywanych przez nauki społeczne oraz eksponowanych przez
różnego rodzaju ideologie, cieszące się zresztą zazwyczaj
krótkotrwałą popularnością i żywotnością”1.
W egzystencji nastolatków dochodzi, więc do eskalacji
różnych odmian zagrożeń i rodzajów ryzyka, które niekiedy
się uzupełniają a niekiedy konkurują o zajęcie czołowej pozycji
w ludzkiej biografii. Człowiek wchodzi w interakcję z zagrożeniami w sposób nieoczekiwany, gdyż nie mają one w sobie
nic oczywistego. Tym samym człowiek zaczyna czuć się osamotniony „Tej sytuacji opuszczenia nie są w stanie odmienić
ani żadne doraźne zabiegi terapeutyczne w sensie psychologicznym czy socjologicznym, ani ruchy wyzwoleńcze o charakterze politycznym. Symptomy kryzysu, tak jaskrawo widoczne w kręgach cywilizacji zachodnioeuropejskiej to zjawiska takie, jak kurczenie się świata, eksplozja czynników irracjonalnych, które są próbą wydostania się na ślepo z kręgu
urzeczowienia i obezwładniających struktur społeczeństwa
E. Wolicka, Etos wolności i nadziei, [w:] E. Wolicka (red.), Próby filozoficzne, Kraków 1997, s. 139.
1
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technokratycznego, w rozpaczliwym poszukiwaniu rekompensaty utraconej przez człowieka podmiotowej suwerenności. (…) bezładne i bezsensowne rewolty smutnej młodzieży,
triumfy systemów totalitarnych lub zmierzających-mniej lub
bardziej jawnie-ku totalitaryzmowi, perwersyjne odwrócenie
wartości, które przestają być wartościami dla człowieka, a stają
się narzędziami zniewolenia i eksploatacji, śmierć języka polegająca na dewaluacji albo świadomym niszczeniu jego funkcji
komunikatywnej, wreszcie - triumfy wszelkich możliwych
iluzji, którym człowiek współczesny łatwo i bezkrytycznie
ulega pod presją zręcznej propagandy. Zjawiska te posiadają
także swój wymiar metafizyczny, wskazują, bowiem na faktyczne zakwestionowanie –zarówno w płaszczyźnie intelektualnej, jak i życiowej - praktycznej-ontologicznej prawdy o
człowieku i świecie, w którym żyje. Ten fałsz znajduje swój
wyraz egzystencjalny w procesie swoistego wynaturzenia,
któremu współczesna kultura poddaje naturę człowieka, a
raczej, któremu, poddając się, człowiek przekształca sam siebie w pozbawiony podmiotowości artefakt”2.
Prezentowane rozważania dotyczą kulturowych uwarunkowań zachowań ryzykownych współczesnej młodzieży.
W pierwszej części przedstawiono główne cechy kształtowania się tożsamości w okresie adolescencji. W części drugiej
przedstawiono ustalenia terminologiczne odnoszące się do
kategorii ryzyka i zachowań ryzykownych, aby w efekcie
scharakteryzować uwarunkowania zachowań ryzykownych,
na podstawie czynników umiejscowionych w podstawowym
obszarze funkcjonowania młodego człowieka-rodzinie.
Okres adolescencji-kształtowanie się tożsamości
Priorytetowym zadaniem rozwojowym w okresie adolescencji jest konstruowanie własnej tożsamości, jako takiej, któ-
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Tamże, s. 141.

ra sprzyja optymalnemu rozwojowi młodego człowieka, czyni
jego życie konstruktywnym, chroni w konfrontacji z niebezpieczeństwami oraz pozwala odczuwać pełną jakość życia i
satysfakcji w wypełnianiu zadań w kolejnym etapie rozwoju,
czyli dorosłości.
Bardzo istotnym elementem własnej tożsamości jest poczucie autonomii, czyli świadomość, co się potrafi, co jest od
młodego człowieka zależne, na co ma on wpływ. Kształtowanie się tożsamości odbywa się przez całe życie człowieka,
przechodzi wiele faz rozwojowych od dzieciństwa do późnej
dorosłości3. Rozpoczyna się tak zwanym „kształtowaniem
wstępnym”, środowisko rodzinne oraz osoby będące dla niego
autorytetem wpajają mu pojęcia, dotyczące na przykład wyboru zawodu, orientacji aksjologicznej, które on posłusznie akceptuje. Zinternalizowane w ten sposób wartości są z reguły
autorytarne.
W kolejnym etapie następuje dyfuzja poczucia tożsamości, jednostka poświęca się zabawie oraz sprawom ekscytującym, żyje teraźniejszością, nie przejmuje się dniem jutrzejszym, nie przywiązuje wagi do swoich osobistych długoterminowych planów. Przed osiągnięciem ustabilizowanego poczucia tożsamości młody człowiek eksperymentuje z różnorakimi rolami. Zanim pojawi się poczucie stabilności może się
zdarzyć, że ktoś będzie „przymierzał” osobowość niekonwencjonalną, lub też taką o cechach przestępczych4.
Osiągnięcie poczucia tożsamości polega na ukształtowaniu spójnego i silnego poczucia wartości oraz na właściwym
przystosowaniu do środowiska społecznego.
3 M. Herbert, Wiek dojrzewania-rozstanie z dzieciństwem, [w:] Tenże
(red.), Rozwój społeczny ucznia, Gdańsk 2004, s. 17-18.
4 B. Woynarowska, B. Adamowicz-Klepalska, Problemy zdrowotne,
społeczne i szkolne uczniów, [w:] A. Obłacińska, W. Ostręga (red.),
Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej, Warszawa
2003, s. 13-28.
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W sytuacji, gdy młody człowiek nie odnajduje wsparcia
na przykład w rodzinie, grupie rówieśniczej czy szkole, dorastanie może stać się okresem wyjątkowo samotnym i smutnym. Świat dorosłych stawia często młodym ludziom wymagania, które są dla nich nieosiągalne, budzi to w nastolatkach
bezradność, lęk przed odrzuceniem przez znaczących dorosłych. Jedynie środowisko, które umożliwia rozpoznawanie
granic własnej autonomii i możliwości jednocześnie wskazując
pewne stałe odniesienia i trwałe wartości, umożliwia w sposób bezpieczny dokończenie procesu formowania własnej tożsamości przez dorastającego człowieka5.
Istota ryzyka i zachowań ryzykownych
Ryzyko w rozumieniu ogólnym oznacza pewną miarę,
ocenę ewentualnego zagrożenia bądź niebezpieczeństwa, które wynika albo z prawdopodobnych zdarzeń, które są niezależne od jednostki lub z możliwych konsekwencji podjęcia
określonych decyzji. Stanowi wskaźnik stanu lub zdarzenia,
które może doprowadzić do strat, jest przeważnie proporcjonalne do prawdopodobieństwa pojawienia się danego zdarzenia oraz do wielkości straty, które zdarzenie to może spowodować6. Zgodnie z podstawową (słownikową) definicją tego
terminu, ryzyko to: „możliwość, prawdopodobieństwo, że coś
się nie uda, przedsięwzięcie, którego wynik jest nieznany, niepewny, problematyczny; odważenie się na takie niebezpie-

5 J. Szczepkowski, Młodzież a narkotyki-charakterystyka osób podejmujących terapię, [w:] J. Malinowski, A. Zandecki (red.), Środowisko,
młodzież, zdrowie, Toruń 2007, s. 159-163.
6 M. Sitarczyk, Rodzinne korelaty zachowań ryzykownych młodzieży.
Rozważania teoretyczne, [w:] G. E. Kwiatkowska, I. Siudem (red.),
Zachowania ryzykowne, Lublin 2012, s. 92.
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czeństwo”7. Wyróżnia się następujące rodzaje ryzyka: prawne,
socjalne, zdrowotne8.
Do języka naukowego kategoria ryzyka została wprowadzona przez socjologów i geografów. Psychologia dostrzegła w poznawczej ocenie ryzyka element mierzalny, poszukiwano, więc w naukowych eksploracjach odpowiedzi na pytanie, czym jest ryzyko, w jaki sposób ludzie je postrzegają i
wartościują, jakie są jego źródła i jakie mechanizmy i schematy
ludzkich zachowań są demonstrowane w sytuacji ryzyka9. Na
gruncie psychologii zostały również wyodrębnione elementy
składające się na ryzyko: negatywne konsekwencje i straty,
wartość lub znaczenie tychże strat, stan niepewności jednostki,
który związany jest z prawdopodobieństwem wystąpienia
konsekwencji lub strat10. Za główne cechy ryzyka uznaje się,
więc: niepewność rezultatu, prawdopodobieństwo porażki,
zmienność lub dyspersję skutków, niepożądane skutki11.
T. Kaczmarek zaznacza, że ryzyko to: „zespół czynników, działań lub czynności, powodujących szkodę na ciele lub
stratę materialną bądź wywołujących inne straty. Ryzyko różni się od niebezpieczeństwa, które oznacza raczej pewne, bezpośrednie zagrożenie.
O ryzyku mówi się tylko wtedy, gdy następstwa są niepewne. Zupełnie pewna strata nie jest ryzykiem”12. W ujęciu

Słownik języka polskiego, Tom 3, Warszawa 1985, s. 155.
Encyklopedia PWN, Tom 24, Warszawa 2004, s. 146-147.
9 R. Studenski, Ryzyko i ryzykowanie, Katowice 2004, s. 8.
10 Za: G. E. Kwiatkowska, Jednostka w społeczeństwie ryzyka, [w:] G. E.
Kwiatkowska, I. Siudem (red.), Zachowania ryzykowne, dz. cyt., s. 12.
11 Tamże.
12 T. T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa 2005, s. 52-53.
7
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Z. Ratajczak13 ryzyko można zdefiniować w trojaki sposób.
Według pierwszego ryzyko traktowane jest, jako niepewność
wyniku własnego działania, ma miejsce wówczas, gdy działanie występuje w warunkach nieznanych, niepewnych, gdzie
pojawiają się zmienne losowe lub też własne ograniczenia poznawcze. W ujęciu drugim ryzyko jest skutkiem decyzji o potencjalnej stracie, jednostka dokonuje poznawczego bilansu
korzyści vs strat własnego działania. W ostatnim ujęciu ryzyko
definiowane jest, jako podejmowane przez człowieka przedsięwzięcia o nieznanym, niepewnym lub problematycznym
zakończeniu ze świadomością możliwości narażenia się na
niebezpieczeństwo, stratę lub szkodę.
Podsumowując, ryzyko zawsze wiąże się ze swoistą niepewnością efektu, ze świadomością ewentualnego zysku, ale
także straty, „stanowi formalną charakterystykę różnych cech
sytuacji, przy czym najczęściej jest ono utożsamiane z możliwością i wysoką stratą. Im poważniejsza jest strata i im większe jej prawdopodobieństwo - tym wyższy poziom ryzyka”14.
T. Kaczmarek wyróżnia ryzyko materialne oraz formalne, które „wychodzi ze zjawiska niepewności, poprzez zaistnienie
pewnych zdarzeń, które odpowiadają ubezpieczanemu ryzyku i dlatego mogą być kwalifikowane”15.
Z. Ratajczak16 wyróżnia pewne podejścia badawcze w eksploracji zagadnienia ryzyka. Pierwsze to podejście normatywne,
w którym podstawowym pytaniem badawczym jest pytanie o
Z. Ratajczak, Kontrowersje wokół pojęcia ryzyka. Źródła i konsekwencje, [w:] R. Studenski (red.), Zachowanie się w sytuacji ryzyka, Katowice 2004, s. 14.
14 M. Goszczyńska, R. Studenski, Psychologia zachowań ryzykownych, Warszawa 2006, s. 10.
15 T. T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, dz. cyt., s. 54.
16 Z. Ratajczak, Kontrowersje wokół pojęcia ryzyka. Źródła i konsekwencje, dz. cyt., s. 16-17.
13
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kryterium, jakie powinien stosować człowiek przy ocenie wielkości ryzyka. Przeciwstawia mu się podejście deskryptywne
gdzie pyta się, jakie kryterium ludzie rzeczywiście stosują. Drugie podejście określane jest, jako osobowościowe, badające tak
zwaną „skłonność do ryzyka”, czyli zakładające, iż istnieje pewna grupa cech, która implikuje podejmowanie zachowań ryzykownych przez człowieka. Przeciwstawnym jest mu podejście
sytuacyjne, w którym analizuje się przede wszystkim czynniki
tkwiące w środowisku, będące zewnętrznymi w stosunku do
działającego podmiotu. Kolejnym podejściem jest koncepcja ontologiczna polegająca na stwierdzeniu czy coś rzeczywiście zaszło, czy obecnie ma miejsce. Na drugim biegunie odnajduje autorka podejście epistemologiczne, które opiera się na stwierdzeniu prawdy lub też fałszu w wypowiadanych opiniach o stanach
rzeczywistych.
Zdaniem M. Stawiarskiej-Lietzau17 behawioralnym korelatem skłonności do ryzyka jest podejmowanie zachowań ryzykownych. Oznacza to, iż osoby skłonne do ryzyka częściej
angażują się w różne aktywności w porównaniu z osobami
wykazującymi awersję do ryzyka. Zdaniem B. Urbana18 klasyfikacja danego zachowania, jako ryzykownego, zaburzonego
czy dysfunkcyjnego jest zależne od pewnej kombinacji czynników jednostkowych, społecznych i sytuacyjnych, przebiegu
ryzykownego działania, kontekstu społecznego, w którym
dane zachowanie ma miejsce, znaczenia, jakie ma dla osoby
działającej oraz czynników socjodemograficznych. Najczęściej
są to zachowania, które nie zyskują aprobaty w podstawowych instancjach socjalizacji młodzieży oraz te, które odbiega-

M. Stawierska-Lietzau, Wybrane podmiotowe uwarunkowania
skłonności do ryzyka u kobiet i mężczyzn, [w:] M. Goszczyńska, R. Studenski (red.), Psychologia zachowań ryzykownych, dz. cyt., s. 171-172.
18 B. Urban, Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Kraków 2000, s. 52.
17
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ją od powszechnie przyjętych norm typowych dla danej grupy
wiekowej.
Według K. Ostaszewskiego „Zachowania ryzykowne
(problemowe) można zdefiniować, jako takie, które będąc zachowaniami antynormatywnymi, pozostającymi w opozycji
do porządku społecznego i prawnego, stanowią jednocześnie
zagrożenia dla rozwoju jednostki (społeczeństwa)”19. Zachowania ryzykowne pełnią określone funkcje, zdaniem Z. Gasia20 są one następujące:
- są działaniami instrumentalnymi, skierowanymi na realizację potrzeby, której realizacja została zablokowana lub jej realizacja w innej formie wydaje się niemożliwa do osiągnięcia,
- są formą opozycji wobec autorytetów reprezentowanych przez osoby dorosłe,
- redukują lęk, frustrację i obawy związane z oczekiwaniami rodziców i niepowodzeniami szkolnymi,
- są sposobem na okazanie solidarności z rówieśnikami,
dają możliwość udziału w grupie lub też pozwalają na identyfikację z nią,
- pozwalają zademonstrować sobie samemu i otoczeniu
ważne atrybuty swojej tożsamości,
- umożliwiają uzyskanie pozornie wyższego etapu rozwoju.
Najczęściej wymienianymi zachowaniami ryzykownymi
nastolatków są: palenie tytoniu, nieprawidłowe odżywianie
się, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków, zachowania
samobójcze, przestępczość, przemoc, ciąże nieletnich, ucieczki
z domu, brak potencjalnych sukcesów szkolnych i porzucenie

K. Ostaszewski, Podstawy teoretyczne profilaktyki zachowań problemowych młodzieży, [w:] M. Deptuła (red.), Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej, Bydgoszcz 2005, s. 112-113.
20 Z. Gaś, Pomoc psychologiczna młodzieży, Warszawa 1995.
19
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szkoły21. Należy zaznaczyć, że nie jest to katalog zamknięty,
gdyż wraz z rozwojem cywilizacji i pojawieniem się nowych
zagrożeń oraz wynikających z nich zachowań aspołecznych
młodzieży, jest on stale rozszerzany.
Pedagogiczny aspekt zachowań ryzykownych młodzieży
Zachowania ryzykowne są niewątpliwie determinowane
przez pewien układ, splot czynników. Doniesienia empiryczne
akcentują jednak przede wszystkim czynniki tkwiące w podstawowych mikrośrodowiskach socjalizacji młodzieży: rodzinie, szkole i grupie rówieśniczej. Należy zaznaczyć, iż w implikowaniu zachowań ryzykownych młodzieży, na czołowy
plan wysuwają się czynniki rodzinne.
Bardzo ważnym obszarem, który może determinować
problemowe zachowania młodych ludzi są postawy rodzicielskie i style kierowania wychowawczego. E. Maccoby i J. Martin22 wskazują na cztery zasadnicze typy postaw rodzicielskich, które mają wpływ na podejmowanie zachowań ryzykownych przez młodzież.
Pierwszą z nich jest postawa autorytatywna, skupia się
na kontroli dziecka i na reagowaniu na jego oczekiwania i potrzeby. Związek pomiędzy rodzicem i dzieckiem oparty jest na
wzajemnym zrozumieniu, rodzic potrafi i przede wszystkim
chce słuchać, w sytuacji, gdy pojawi się sytuacja trudna lub
różnica zdań, używa właściwie dobranych argumentów, jako
metod przywrócenia dziecka do zachowania pożądanego,
zgodnego z wymaganiami rodzicielskimi. Postawa ta pozwala
młodemu człowiekowi zrozumieć swoje błędy, przy zachowaniu osobistej godności i poczuciu akceptacji. Podejście to
K. Zajączkowski, Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży, Toruń 1999, s. 37.
22 Za: A. Balandynowicz, Rodzina, sąsiedztwo i dewiacja młodzieży,
[w:] B. Urban (red.), Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka, Kraków 2001, s. 241-258.
21
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uważane jest za najbardziej efektywne w oddziaływaniach
wychowawczych, pozwala na indywidualny charakter oddziaływań w stosunku do dziecka i kształtowania go, jako
członka społeczeństwa.
Drugim typem są postawy autorytarne. Rodzic, który
preferuje ten typ koncentruje swoją aktywność na sprawowaniu kontroli nad dzieckiem. Prezentuje skrajne zachowania,
jednocześnie jest wymagający i odrzucający, ma wysokie
oczekiwania jednocześnie nie zauważając potrzeb dziecka. W
swojej relacji z dzieckiem odwołuje się do władzy, jaką nad
nim ma, brak tutaj ciepłych relacji z rodzicem.
Pewna grupa rodziców stosuje postawy, które określa
się, jako pobłażliwo-przyzwalającą. Polega ona na stawianiu
dziecku jedynie kilku podstawowych wymagań, przy jednoczesnym reagowaniu na jego potrzeby. Innym typem jest postawa lekceważąca. Polega ona na wykazywaniu niskiego
stopnia kontroli nad dzieckiem, przy jednoczesnym nie reagowaniu na jego potrzeby. Dziecko jest tu pozostawione niejako samo sobie, rodzice powierzchownie sprawują opiekę
nad nim, nie dostrzegając jego potrzeb.
Dziecko, które nie posiada oparcia w rodzicach, które nie
posiada z nimi więzi będzie szukało zaspokojenia swoich potrzeb poza domem rodzinnym. Może się zdarzyć, że będzie dążyć do ich zaspokojenia w sposób społecznie niepożądany.
Wśród innych czynników będących determinantami zachowań
antyspołecznych wymieniana jest jakość relacji z rodzicami. Jak
podaje J. Rembowski „O całokształcie układu stosunków między
rodzicami a dzieckiem, jakości łączących ich więzów decydują
różnorodne czynniki. Jest to nie tylko osobowość rodziców i
wzorce wychowawcze realizowane przez nich w postępowaniu
z dzieckiem, lecz także sposób, w jaki dziecko odbiera ich postawy tak w sytuacjach wychowawczych jak i różnych sytuacjach
życia codziennego, oraz sposób identyfikacji z rodzicami, jako
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osobami decydującymi o charakterze i jakości tych stosunków, o
ich wychowawczej wartości”23.
Dużą rolę odgrywa również czas poświęcony dziecku,
dostępność rodziców. Jeśli dziecko ma świadomość, że rodzice
interesują się nim, wiedzą, z kim i gdzie przebywa, co robi
poza szkołą, to rzadziej angażować się będzie w zachowania
ryzykowne24. Duże znaczenie ma także proces uczenia się
przez młodego człowieka konstruowania więzi oraz doświadczeń w tym zakresie25.
W literaturze przedmiotu wyróżnia się dwie grupy rodzinnych uwarunkowań zachowań ryzykownych. Pierwszą
stanowią uwarunkowania tkwiące wewnątrz rodziny, na przykład: rozbicie rodziny, nieformalne związki (konkubinat), osłabienie więzi emocjonalnej w rodzinie, złe pożycie rodziców,
obłożną chorobę fizyczną, kalectwo, zaburzenia psychiczne,
zachowania autodestrukcyjne oraz inne zachowania niezaspokajające potrzeb dziecka niezbędnych dla jego dalszego rozwoju, alkoholizm, narkomania czy przestępczość rodziców26. Na
drugą grupę przyczyn składają się czynniki zewnętrzne takie
jak: bezrobocie, niski poziom ekonomiczny społeczeństwa, kryzys gospodarczy państwa, wszelkie konflikty społeczne, degradacja wartości etycznych oraz przenikanie niekorzystnych
wzorców zachowań z państw zachodnich27.

J. Rembowski, Postawy dzieci wobec rodziców i innych członków rodziny i innych członków rodziny, Gdańsk 1971, s. 43.
24 M. Makara-Studzińska, J. Morylowska, Rodzina a zachowania ryzykowne młodzieży, „Roczniki Teologiczne UMCS” 2007, t. LIV, z. 10, s. 63.
25 P. Kamińska, Więzi emocjonalne w rodzinie a niedostosowanie społeczne nieletnich, „Edukacja” 2008, nr 4, s. 83.
26 J. Izdebska, Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Niepokoje i nadzieje, Białystok 2000, s. 34.
27 H. Cudak, Dysfunkcje rodziny i jej zagrożenia opiekuńczo-wychowawcze,
„Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy” 2011, nr 1(2), s. 9.
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Istotnym jest, aby podkreślić, iż żyjemy w czasie „nieustającej zmiany”, rodzina polska XXI wieku również przeżywa zmiany i problemy w wymiarze, jaki trudno byłoby wcześniej przewidzieć. Wpływa to niewątpliwie na nasilenie zachowań problemowych współczesnej młodzieży.
Podsumowanie
Twórcy teorii zachowań ryzykownych uznają, iż wzajemne relacje pomiędzy czynnikami chroniącymi i czynnikami
ryzyka oddziaływującymi na różne systemy funkcjonowania
młodego człowieka mogą mieć wpływ na zaangażowanie i
podejmowanie przez młodzież zachowań konwencjonalnych
lub ryzykownych dla zdrowia. Na system zachowań składa
się struktura złożona z zachowań ryzykownych, jak i konwencjonalnych28.
Istotne wydaje się, jako priorytetowy postulat dla praktyki,
wyodrębnienie czynników chroniących. W obszarze środowiska
społecznego będą nimi bezsprzecznie: wysoka jakość edukacji
szkolnej, stabilność życia rodzinnego, zasoby środowiska lokalnego służące młodzieży, działalność prospołeczna, uczestnictwo
w życiu religijnym, dostępność wzorów konwencjonalnych zachowań w najbliższym otoczeniu i wiele innych.
Na pierwszy plan, w zakresie projektowania i wspierania pożądanych stylów życia młodych ludzi wysuwa się wychowanie do wartości. Współczesny zanik wyraźnej hierarchii
wartości i upadek autorytetów, których życie weryfikowałoby
uznawane wartości i ich hierarchię skutkuje niemożnością
oceny przez młodego człowieka, co jest dobre a co złe. Skutkuje to tym, iż wiele postaw i wzorów życia jest brakiem wychowania do podstawowych wartości, co z kolei prowadzi do

J. Jessor, M. S. Turbin, F. M. Costa, Protective Factors in Adolescent Health Behavior, „Journal of Personality and Social Psychology”
1998, t. 75, nr 3, s. 923.
28
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utraty sensu życia, stawiania sobie doraźnych celów i relatywizmu moralnego.
Streszczenie:
Prezentowane rozważania dotyczą kulturowych uwarunkowań zachowań ryzykownych współczesnej młodzieży.
W pierwszej części przedstawiono główne cechy kształtowania się tożsamości w okresie adolescencji. W części drugiej
przedstawiono ustalenia terminologiczne odnoszące się do
kategorii ryzyka i zachowań ryzykownych, aby w efekcie
scharakteryzować uwarunkowania zachowań ryzykownych,
na podstawie czynników umiejscowionych w podstawowym
obszarze funkcjonowania młodego człowieka-rodzinie.
Słowa klucze: młodzież, zachowania problemowe, ryzyko, kultura.
Summary:
Cultural determinants of risky youth behaviour
The presented considerations relate to the cultural conditions of the risky behaviour of modern youth. The first part
presents the main features of identity shaping during the adolescence period. Part 2 provides terminology findings relating
to risk categories and risky behaviour to as a result, characterize the conditioning of risk behaviour, based on factors located
in the basic area of functioning of a young man-family.
Key words: youth, problem behavior, risk, culture.
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Kinga Solewicz

Znaczenie kultury i jej wpływ na życie człowieka
1. Kultura - wprowadzenie
Artykuł, zatytułowany Znaczenie kultury i jej wpływ na
życie człowieka chciałabym poświęcić zagadnieniu kultury, oraz
jej roli w istnieniu i funkcjonowaniu życia społecznego. Życie
społeczne mogło się bowiem rozwinąć tylko dzięki istnieniu
kultury – i na odwrót. W tekście przedstawię kilka problemów
z tym związanych, oraz omówię siłę i znaczenie kultury w
życiu człowieka. Pojęcie pierwotne kultury, czyli kultura jako
uprawa (colere, culturaagri – uprawa ziemi) to: Przekształcanie
poprzez ludzką pracę naturalnego stanu rzeczy w stan inny, bardziej
pożądany i użyteczny dla człowieka1.
W Nowym słowniku języka polskiego pod redakcją Bogusława Dunaja termin kultura wytłumaczony został następująco: Ogół duchowego i materialnego dorobku ludzkości wytworzony
na kolejnych etapach rozwoju historycznego2. Kultura to także:
„pewien poziom umiejętności, stopień doskonałości, sprawności w opanowaniu jakiejś specjalności”3, oraz „obycie towarzyskie, ogłada, takt”4. Termin podobnie definiuje Witold Doroszewski, który pisze, iż kultura to: Całokształt materialnego i

Kultura i jej znaczenie w życiu społecznym, (online) www:
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IFSISE/struktura/ZS/zaklad/sklad/Documents/3.Kultura_i_jej_rola_w
_zyciu_spolecznym.pdf (dostęp 22.10.2017).
2 Nowy słownik języka polskiego, pod red. B. Dunaja, Wydawnictwo
Wilga, [b.m.] 2005, s. 262.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
1
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duchowego dorobku ludzkości, wytworzonego w ogólnym rozwoju
historycznym lub w jego określonej epoce5.
Joanna Hańderek6 pisze, że z pojęciem kultury wiąże się
kilka problemów. Po pierwsze termin ten, odnosi się do niezwykle złożonego fenomenu, obejmującego wiele zakresów
tematycznych i znaczeń. Należy pamiętać, iż mówiąc o kulturze – w filozoficznym czy jakimkolwiek innym kontekście –
zaczynamy się zastanawiać, kim jesteśmy i jakie jest miejsce
człowieka w świecie. Zastanawiamy się nad wymiarem ludzkiej egzystencji i pytamy o wartości i symbole. Stąd też biorą
się wszelkie rozważania dotyczące kultury, które obarczone są
szczególnym nastawieniem i sproblematyzowaniem. Drugim
problemem jest samo zdefiniowanie pojęcia „kultura”. Przyglądając się podjętej przez Alfreda Kroebera i Clyde’a Kluckhoh na próbie zdefiniowania kultury widzimy tego działania
zaskakujące konsekwencje. Tych dwóch socjologów dochodzi
do wniosku, iż:
Nie można zdefiniować pojęcia „kultura” w jednoznaczny sposób, można co najwyżej wykazać, w jakich typach
definicyjnych to pojęcie było w tradycji ujmowane. Mówiąc o
takich typach definicji kultury jak: historyczne, opisowe,
strukturalistyczne, psychologiczne, genetyczne, Kluckhohn i
Kroeber pokazują wiele dróg definicyjnych kultury, wiele jej
znaczeń i aspektów rozumienia7.
Joanna Hańderek pisze, że wstępnie należy rozróżnić
dwa aspekty filozofii kultury: filozofię kultury w jej szerokim
Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, (online)
www: https://sjp.pwn.pl/doroszewski/-kultura;5444867.html (dostęp 22.10.2017).
6 J. Hańderek, Pojęcia i definicje kultury, (online) www:
http://www.pjac.uj.edu.pl/documents/30601109/98855445/fk02%20ha%C5%84derek%20poj%C4%99cia%20i%20d
efinicje%20kultury.pdf (dostęp 02.11.2017).
7 jw.
5
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znaczeniu, oraz filozofię kultury w sensie właściwym. Ta
ostatnia będzie miała stosunkowo krótki rodowód. Sięgając do
XIX-wiecznych koncepcji filozoficznych, kiedy to myśliciele w
sposób jak najbardziej świadomy używali pojęcia „filozofia
kultury”, zaczęli budować jeszcze jedną specjalizację filozoficzną, czyli filozofię kultury w sensie właściwym. Natomiast
przy szerokim znaczeniu tego pojęcia mamy do czynienia z
wszelkimi programami badawczymi, w których pojawia się
zagadnienie kultury, z tymże nie koniecznie kultura jest tu
traktowana jako odrębny problem przez danego filozofa. W
historii filozofii zdarzało się nawet czasem, że niektórzy myśliciele wnoszący spory wkład w filozofię kultury, w ogóle nie
używali pojęcia „kultura”. Stąd wynikają pewne zawiłości w
pojmowaniu i definiowaniu terminu „kultura”. Następnym
problemem związanym z filozofią kultury jest jej interdyscyplinarność. Bowiem w jaki rzetelny sposób można zajmować
się kulturą bez odniesienia się do antropologii, socjologii, biologii, czy psychologii? Pełne zrozumienie problemu może zostać wypracowane jedynie w oparciu o badania interdyscyplinarne. Jak zauważa Joanna Hańderek:
Filozofia wnosi jednakże do tych poszukiwań pewien
szczególny rys. Filozofowanie wyrasta, jak zauważył Arystoteles, z postawy zdziwienia nad światem. Człowiek zaczyna
zadawać pytania o początek swojego istnienia, o siły stwarzające świat i podtrzymujące go w istnieniu. W ten sposób nie
tylko rodzi się postawa otwarcia na rzeczywistość, ale również
pojawia się konieczność wypracowania naukowego dyskursu.
Od samego też początku filozofowie uczą, iż czysto teoretyczne nastawienie poznawcze, które u Platona przeradza się w
umiłowanie prawdy (prawdy samej w sobie), jako najwyższego rodzaju zaangażowanie poznawcze może dać jej spełnienie.
Ta pierwotna postawa teoretycznego nakierowania na badany
problem, oraz otwarcia poznawczego stała się wyznacznikiem
filozoficznego myślenia. Tym samym filozofia w badaniach
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nad kulturą wskazuje, że zadawanie pytań (pytań właściwych,
szukanie problemów nawet tam, gdzie wszystko wydaje się
być oczywiste) często stanowi najważniejszy moment myślenia. Wychodząc od tych podstawowych problemów filozofii
kultury można mówić o kilku tendencjach. Pierwszą będzie
przeciwstawianie lub zestawianie pojęcie „kultura” z takimi
pojęciami jak: „natura”, „technika”, „cywilizacja”. W takim
zestawieniu może być położony nacisk na wartościowanie
kultury, uznanie jej za wyjątkową, twórczą, lub nawet duchową. Wówczas technika będzie wiązana z cywilizacją i będzie
traktowana jako uproszczenie kulturowych form, natura z
kolei będzie rozumiana jako prostota, brak wysublimowania
czy barbarzyństwa8.
Georg Simmel pisze, że mówiąc o naturze zawsze można ująć to pojęcie w dwóch aspektach: „jako to, co związane ze
sferą biologii i jako to, co naturalne, a więc istotowe czy esencjalne („moja natura”)”9. W tym ostatnim znaczeniu kultura
nie jest przeciwstawiana naturze, lecz staje się drugą naturą
człowieka. Podobnie Arnold Gehlen ukazał, że:
Technika wprawdzie może być rozumiana jako uproszczenie,
stechnicyzowanie ludzkiego życia, ale we właściwym znaczeniu
oznacza ona kreatywną działalność człowieka, a zatem będzie swojego rodzaju formą kulturową, dopełniającą kultury, tak jak sztuka czy
nauka10.
Joanna Hańderek podsumowując rozważania stwierdza,
że odniesienie natury do kultury, czy techniki do kultury może tworzyć owocną płaszczyznę do rozważań dotyczących
kultury oraz, że przy okazji tych zestawień ujawnia się wspomniane już wcześniej szerokie i wąskie znaczenie pojęcia „kultura”. W wąskim rozumieniu „kultura” odnosi się często do:
Hańderek, jw.
G. Simmel, O filozofii kultury. pojęcie i tragedia kultury, [w:] tenże,
Filozofia kultury. Wybór pism, tłum. W. Kunicki, Kraków 2007.
10 Hańderek, jw.
8
9
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Wysublimowanego działania człowieka (z reguły wskazuje się na sztukę, naukę, religię jako domeny tak rozumianej
kultury) i wiąże się pojęcie kultury z pojęciem „ducha”. W
takim rozumieniu kultura traktowana jest też jako zadanie,
którego spełnienie jest dopełnieniem ludzkiego bytu, wzbogaca go, powoduje, że człowiek staje się prawdziwie ludzki, jest
w pełni sobą11. Natomiast kultura w szerokim znaczeniu rozumiana jest jako:
Przestrzeń instytucji społecznych, praw i relacji między
ludźmi, społeczeństwami, często traktowana też jest jako całościowe zachowanie i funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie. Wówczas kultury nie sprowadza się jedynie do nauki,
sztuki czy religii, lecz analizuje się całokształt ludzkich wytworów i możliwości działania. W takim ujęciu kultura może
też być postrzegana jako system determinacji, oddziaływania,
ale również represji i ograniczania bytu ludzkiego. W tym
kręgu definicyjnym najważniejsze jest odniesienie do człowieka, oraz do pytania o to, jak wpływają na egzystencje ludzką
wszelkie kulturowe fenomeny. W szerokim ujęciu kultury
często technika stanowi jej część składową, której nie da się
oddzielić nawet w formie metodologicznego założenia12.
Współcześnie te dwa sposoby mówienia o kulturze i rozumienia jej przełamano. Od czasów szkoły w Birmingham
traktuje się kulturę jako całokształt ludzkiej działalności, o
czym donoszą powyższe, cytowane definicje słownikowe.
2. Działy definicyjne kultury
Generalnie, drogi definicyjne kultury można podzielić
na dziesięć podstawowych działów (ujęć definicyjnych prezentowanego problemu):

11
12
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jw.
Hańderek, jw.

1. Kultura rozważana w aspekcie jej temporalności, a więc
w ujęciu dziejowym, historycznym (historyzm i historiozofia,
koncepcje czasu i ich wpływ na rozumienie kultury w aspekcie
historycznym, w odniesieniu do jednostkowych przeżyć człowieka oraz w biologicznym, organicznym kontekście).
2. Kultura jako system znaczeń i symboli poddanych interpretacji (hermeneutyczne koncepcje kultury, symboliczne
formy i zasady kulturowego bytu).
3. Kultura jako ewolucyjne przedłużenie natury, konsekwencja kształtowania się filogenetycznego człowieka (genetyczne ujęcia kultury, naturalistyczna koncepcja bytu).
4. Kultura stanowi sferę ideacji, przestrzeń realizacji duchowej działalności człowieka (koncepcje idealistyczne i antynaturalistyczne, teologiczne i aksjologiczne nastawienie wobec
kultury).
5. Kultura jako spontaniczna i kreatywna twórczość
człowieka.
6. Kultura jako system społecznych uwarunkowań, wzorów postępowania i instytucji, tradycji, oraz praw, czyli kultura jest rozumiana jako system uwarunkowań i determinacji
(represji i opresyjności).
7. Kultura jako komunikacja i płaszczyzna międzyludzkich interakcji (komunikacyjne koncepcje kultury, językowe
koncepcje kultury).
8. Kultura jako zamknięty system (nieprzenikalność kulturowa, nieprzekładalność wzajemna między kulturami, kultura rozumiana jako wewnętrznie spójna i niepowtarzalna
całość).
9. Kultura jako uniwersalny system (przekładalność kultur i ich wzajemne przenikanie. Poszukiwanie uniwersaliów
kulturowych i wspólnych podstaw).
10. Kultura w jej zmianach i nieustającej ewolucji, jak
również stałości i niezmienności (kryzys i zmiana kultury jako
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cecha wewnętrzna każdej kultury, powstawanie nowych formacji kulturowych jako przejaw kreatywności kulturowej)13.
Niezależnie jednak od wyróżnionych podejść do kultury, ważny pozostaje fakt, że o kulturze nie można mówić w
prosty sposób. Kultura jest zależna od estetyki, etyki, metafizyki, filozofii społecznej, przez co sama kultura jest wieloznaczna i wielopłaszczyznowa. Każda z dziedzin filozofii opisuje jedną z jej płaszczyzn, dopełniając jej całkowitego zrozumienia. Bowiem mówiąc o kulturze zawsze mówimy o jej materialnych aspektach (czyli np. o przedmiotach codziennego
użytku, ale i również o dziełach sztuki), o relacjach międzyludzkich (czyli o tym, co człowiek może dokonać, oraz o tym
co powinien robić i chcieć), i o kształtowaniu się tych relacji,
oraz wzorach postępowania (a więc prawach, moralności,
modelach społecznych, i kształcie instytucji). Kultura wpisana
jest w sieć znaczeń i niezależnie od swej definicji, a także ujmującej ją filozoficznej koncepcji jest ona wielopoziomowym,
złożonym konstruktem. Na owym konstrukcje rozgrywa się
nie tylko pojedyncza egzystencja ludzka, lecz cały spektakl
społecznych zachowań i kształtujących się relacji jednego
człowieka wobec drugiego, oraz świata (zarówno materialnego jak i duchowego). Dlatego też, aby szczegółowo i dogłębnie
opisać tę skomplikowaną strukturę, należy odnieść się do różnych filozoficznych dziedzin, które dopełniają obrazu i wnoszą różnorodne narzędzia do metodycznego badania kulturowej specyfiki. Rozumienie i badanie kultury jest wyzwaniem
dla człowieka, ponieważ nie tak łatwo „wytłumaczyć świat
ludzki” we wszystkich jego aspektach14.

13
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3. Funkcje i dziedziny kultury
Rola kultury w życiu społecznym jest naprawdę ogromna. Można nawet powiedzieć, że bez kultury nie byłoby życia
społecznego. Jednak trzeba przyznać, że również i kultura nie
mogłaby istnieć bez pewnych, określonych uwarunkowań
społecznych. Kultura pełni kilka istotnych funkcji, które bez
wątpienia są niezbędne w funkcjonowaniu każdej społeczności. Tymi funkcjami są:
• Funkcja integracyjna:
θ komunikowanie – podstawowy proces integrujący –
niezbędny proces nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
służący przekazywaniu informacji bądź powstawaniu (rozszerzaniu wspólnego obszaru znaków i znaczeń)
θ wyznawanie tych samych ideałów, wartości czy norm
postępowania pozwala ludziom czuć się członkami szerszej
zbiorowości
θ szczególna rola języka ojczystego
• Funkcja socjalizacyjna:
θ przygotowywanie jednostek do przetrwania i rozwoju
oraz w miarę harmonijnego współżycia z innymi
θ dziedziczenie kulturowe
• Funkcja regulująca współżycie ludzi:
θ ustala wzory zachowań jednych względem drugich
θ określa modele różnego typu instytucji społecznych
θ przyjmuje określony system nagród i kar, służący wyrabianiu u ludzi gotowości do zachowań zgodnych z proponowanymi wzorami
θ kultura wskazuje co, kiedy i jak należy robić
θ kultura kontroluje, czy rzeczywiście te zalecenia są respektowane15.
Kultura i jej znaczenie w życiu społecznym, (online) www:
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IFSI15
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Przedstawiciele nauk społecznych ciągle starają się klasyfikować pewne typy kultur i opisywać szczególne przypadki istniejących obecnie, albo w przeszłości, nadając im nazwy
specyficzne ze względu na czas, miejsce, bądź ogólny typ opisywanej kultury. Wybrane typy kultur to, np.: kultura duchowa, materialna, darów, języka, ludowa, narodowa, masowa,
polityczna, oficjalna, elitarna, regionalna, elitarna, lokalna,
organizacyjna.
Kultura obejmuje wiele dziedzin. Nie sposób nawet wyliczyć wszystkie dziedziny kultury, ale warto wymienić najważniejsze z nich, bez których świat byłby ponury i szary. Chodzi tu
oczywiście o szeroko pojmowaną sztukę, ze szczególnym naciskiem na takie dziedziny jak: literatura, architektura, muzyka,
taniec, malarstwo i rzeźba. Sam termin „sztuka”, podobnie jak i
pojęcie „kultura” nastręcza pewne trudności definicyjne. Sztuka
w najprostszym tego słowa znaczeniu, to:
Dziedzina działalności artystycznej, która jest wyróżniana ze względu na reprezentowane przez nią wartości estetyczne. Są to też wytwory takiej działalności. Można powiedzieć, że sztuka to umiejętność wymagająca talentu lub specjalnych kwalifikacji. Sztuką jest wszystko to, co powstaje
dzięki wyobrażeniom innych, jest to pewien dorobek cywilizacyjny. Powstają w niej zarówno utwory, jak i dzieła artystyczne. Sztuka jest niemożliwa do kompletnego jej określenia.
Pełni ona wiele funkcji w tym: estetyczną, dydaktyczną, społeczną, terapeutyczną. Nie stanowią one jednak o jej istocie16.
Sztuka narodziła się wraz z początkiem cywilizacji. Według badaczy i archeologów, początkowo sztuka najprawdopodobniej związana była z obrzędami magicznymi. W staroSE/struktura/ZS/zaklad/sklad/Documents/3.Kultura_i_jej_rola_w
_zyciu_spolecznym.pdf (dostęp 22.10.2017).
16 A. Sierant, Sztuka, co właściwie oznacza to pojęcie?, (online) www:
https://www.artmakers.pl/blog/sztuka-%E2%80%93-cow%C5%82a%C5%9Bciwie-oznacza-to-poj%C4%99cie (dostęp 18.11.2017).
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żytności iw średniowieczu sztuka oznaczała tyle, co rzemiosło.
Zaliczano wtedy do niej rzeźbę, garncarstwo, krawiectwo,
malarstwo, a także takie dziedziny jak retorykę i strategię.
Sztuka miała wówczas swoje określone reguły i zasady.
Wkrótce podzielono ją na sztuki „wyzwolone” oraz „pospolite” (lub „mechaniczne”). Sztuki wyzwolone były wyższe niż
mechaniczne. Było ich siedem: retoryka, gramatyka, logika,
geometria, arytmetyka, astronomia, a także muzyka. Z biegiem czasu do owej grupy próbowano dołączyć rzeźbę, malarstwo i architekturę. W późniejszych wiekach sztukę oddzielono od nauki, z którą ją bardzo długo łączono. Jednak dopiero
w połowie XVIII wieku udało się uporządkować tę kwestię,
kiedy to francuski filozof Charles Batteux wprowadził pojęcie
„sztuki piękne”. Zaliczył do nich: muzykę, taniec, malarstwo,
rzeźbę, architekturę, poezję, teatr, oraz wymowę. Od XIX wieku uniezależniono sztukę od rzemiosła.
Materią sztuki są jej dzieła. Ich autorzy są artystami, którzy chcą tworzyć dzieła wyrażając przez nie swoje uczucia, czy
rozwiązywać problemy. Obecnie współczesna sztuka w dużej
mierze stała się gałęzią przemysłu, jako sztuka popularna. W
XX wieku sztuka nie ma konkretnych cech wspólnych, jest więc
i wiele różnych definicji sztuki. Przez wieki pojęcie sztuki nabierało różnego znaczenia i było wielorako pojmowane17.
Jedną z najważniejszych dziedzin kultury, tak jak już
wyżej pisałam jest jedna z gałęzi sztuki, czyli malarstwo, które
towarzyszyło naszym przodkom już od czasów prehistorycznych. Dla artystów malarstwo jest nie tylko formą wyrazu
swoich emocji, osobistych przeżyć i doznań, ale również zachowaniem pamiątek historycznych, uwiecznieniem szczególnych obrazów i widoków pamięci. Do dziś zachowało się wiele dzieł, które mają ogromną wartość historyczną. Przedsta-

17

Sierant, jw.
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wiają one sceny batalistyczne, istotne wydarzenia z dziejów
historii, oraz różne obrazy z życia naszych przodków.
Następną formą kultury jest oczywiście muzyka, która
od wieków towarzyszy człowiekowi. Jest ona bardzo często
odwzorowaniem zjawisk przyrody, czy uczuć ludzkich. Muzyka tworzona dzięki natchnieniu twórców, daje spokój i ukojenie. Daje możliwość chwilowego „zapomnienia” i odprężenia. Duży związek z muzyką ma taniec. Taniec pomaga wyzwolić emocje za pomocą ruchów ciała do taktu muzyki. Dla
wielu ludzi taniec jest pasją.
Literatura jest także ważną, jak nie najważniejszą dziedziną kultury, która rozwijała się od chwili wynalezienia pisma. Od prostych form, po grube powieści i utwory poetyckie
towarzyszą człowiekowi ciesząc, bawiąc i ucząc.
Natomiast rzeźba i architektura to formy kultury, które
wyznaczają od wieków pewne trendy i style. Są one świadectwem rozwoju ludzkości, oraz mody, jaka następowała w kolejnych epokach.
Czy to wysoka kultura, czy niska, każda jej forma i przejaw może wywoływać na naszej twarzy uśmiech, bądź łzy.
Różnorodne uczucia, które nam towarzyszą w chwili stykania
się z kulturą są wspaniałym doświadczeniem, ubogacającym
nasze wnętrze.
Zatem obcowanie z kulturą to zarówno wizyta w muzeum, czy teatrze, jak i oglądanie serialu telewizyjnego. Co
ważne twórcami kultury nie są tylko autorzy wielkich dzieł,
czyli wybitne jednostki, ale i ogół społeczeństwa, ludzie prości
i zwyczajni. To oni nieustannie tworzą kulturę.
4. Wpływ kultury na życie człowieka
Już w czasach prehistorycznych pierwszy człowiek żył
wśród swoich bliskich, razem z nimi zamieszkiwał jaskinie,
polował, poszukiwał schronienia, wychowywał dzieci i wytwarzał narzędzia. Poprzez te zwyczajne, proste i codzienne
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czynności mogła zaistnieć swoista rewolucja, która stała się
początkiem kultury. Tak jak już wyżej pisałam, kulturę definiuje się jako całość dorobku ludzkiego, normy, tradycje i
wszystkie jej wytwory. Zatem człowiek wiele wieków temu
tworząc narzędzia, czy ustanawiając reguły uprawy pól i polowania dał tym samym początek kulturze. Co wato podkreślić, jedna osoba nie byłaby w stanie wytworzyć kultury, ponieważ kulturę tworzy cała społeczność. Osiągnięcia kultury
są przekazywane z pokolenia na pokolenie, tak więc pojedyncza osoba nie byłaby w stanie tego uczynić. Nikt bowiem samodzielnie, nie wytworzy jej i przekaże dalej, może to uczynić
jedynie zbiorowość. Robert Klimowicz pisze:
Ludzie chcą przekazywać swoje doświadczenia następnym pokoleniom, co umożliwia utrwalanie i rozwój danej kultury, bo kultura to wszystko, czego człowiek uczy się żyjąc w
społeczeństwie. To za jej pośrednictwem przekazujemy potomkom wypracowane przez nas normy, wartości, przekonania, zwyczaje, tradycje, obyczaje, prawa, symbole, język18.
Kultura ma decydujący wpływ na życie społeczne, bo to
dzięki jej wytworom człowiek może odkryć uroki życia, czerpiąc z dorobku swoich poprzedników. W wielu dziedzinach
życia znajdowali się kolejni zwolennicy, którzy skupiali się w
grupy, tworząc dalej kulturę. Takim ważnym wydarzeniem
było, np. wynalezienie druku, kiedy to miliony osób na całym
świecie zaczęły czytać książki, przez co zaczęły powstawać
nowe biblioteki i kolejne ośrodki kultury. Wszystkie wynalazki i tak zwane „zdobycze kultury” prowadziły do powstania
nowych związków i grup społecznych, które skupiały zarówno zwolenników, jak i przeciwników danych zjawisk kulturowych. Należy też wspomnieć o zasadach społecznych i
normach, które również stanowią wytwór kultury. To właśnie
R Klimowicz, Pozytywna rola kultury w życiu człowieka, (online)
www:
http://klimowicz.elk.pl/pozytywna-rola-kultury-w-zyciuczlowieka/ (dostęp 23.10.2017).
18
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te zasady połączyły ludzi i doprowadziły do istnienia prawdziwego, realnego życia społecznego, które to mogło się rozwinąć tylko dzięki istnieniu kultury – i na odwrót.
Kultura jest wszystkim tym co nas otacza, w każdym
aspekcie naszego życia. Oznacza to, że kultura nie zna granic.
Należy też dodać, że wbrew niektórym opiniom badaczy, kultura nie jest przeciwieństwem natury, lecz jest jej rezultatem.
Natura jest dopełnieniem kultury, nie zaś przeciwieństwem,
ponieważ wielu artystów i twórców, czerpie swe natchnienie
podziwiając piękno przyrody i słuchając jej odgłosów.
Jak dowodzi Robert Klimowicz - w XXI wieku nie zawsze niestety doceniane jest to, co było pielęgnowane przez pokolenia i z wytrwałością przekazywane. Zdaniem autora tekstu Pozytywna rola kultury w życiu człowieka:
Kultura jest produktem, który ma się sprzedać. Dominuje kultura masowa, łatwa w odbiorze, nie wymagająca większego wkładu intelektualnego czy zaangażowania. Niestety
czasami prowadzi to do osłabienia naturalnych ludzkich zdolności takich jak wyobraźnia czy myślenie twórcze. Ludzie coraz rzadziej i mniej aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym
swojej społeczności. Trzeba to zmieniać, bowiem przez kulturę
człowiek może wyrazić siebie, współistnieć z innymi ludźmi,
rozwijać się. Kultura pośredniczy pomiędzy człowiekiem a
zamieszkiwanym przez niego środowiskiem, więc współtworząc ją, integruje się ze społecznością lokalną. W dobie globalizacji musimy uważać, by przypadkiem nie zatracić naszej
własnej, narodowej i lokalnej kultury, która sama w sobie jest
wartością19. Kultura jest najwyższym dobrem, o które każdy
człowiek musi dbać i dalej ją rozwijać, ponieważ nasza obecna
kultura jest dorobkiem przodków, którzy przez wiele tysięcy
lat ją tworzyli.
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Streszczenie:
Artykuł, zatytułowany Znaczenie kultury i jej wpływ na
życie człowieka poświęciłam zagadnieniu kultury, oraz jej roli w
istnieniu i funkcjonowaniu życia społecznego. Życie społeczne
mogło się bowiem rozwinąć tylko dzięki istnieniu kultury – i
na odwrót. W tekście przedstawiłam kilka problemów z tym
związanych, oraz omówiłam siłę i znaczenie kultury na życie
człowieka.
Słowa kluczowe: kultura, człowiek, życie społeczne
Summary:
The importance of culture and its impact on human life
The article, entitled The importance of culture and its impact
on human life, I would have liked to devote to the question of
culture and its role in the existence and functioning of social
life. Social life could only develop through the existence of
culture - and vice versa. In the text I presented some problems
related to this, and I discussed the strength and importance of
culture for human life.
Key words: culture, human, social life
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Zarządzanie kompetencjami
1. Wstęp
W dzisiejszych czasach kompetencje to pojęcie zyskujące
na popularności. Zwykle używa się go w kontekście pracy, a
konkretnie, bardzo upraszczając, jako umiejętności oraz cechy,
którymi powinien wykazywać się pracownik, zajmujący konkretne stanowisko w przedsiębiorstwie. Grzegorz Filipowicz
definiuje pojęcie kompetencji jako dyspozycję w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, które pozwalają realizować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie1. Natomiast Jacek
Wieczorek uważa, że kompetencje są pewnego rodzaju
wskaźnikiem, przy pomocy którego jesteśmy w stanie ocenić
zdolności i możliwości ludzi, które potrzebne są do zrealizowania celów firmy, oraz pokazują zakres oczekiwań jakie stawia przed pracownikami przedsiębiorstwo.
Mówiąc o kompetencjach nie można nie poruszyć pojęcia zarządzania przez kompetencje, które porusza jeden z
podstawowych celów zarządzania zasobami ludzkimi, czyli
realizację celów i strategii przedsiębiorstw, które osiągane są
poprzez pracę ludzką2. Według raportu dostępnego na stronie
hrpolska.pl „Survival Rekrutera” aż 83% pracodawców w Polsce ma problem z brakiem odpowiednich kandydatów do pracy3. Dlatego tak ważny jest odpowiedni pomiar oraz rozwój
kompetencji czy u aplikanta, czy u pracownika danej firmy.
Celem mojej pracy jest przedstawienie najpopularniejszych,
najczęściej wykorzystywanych sposobów mierzenia posiadaG. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami: perspektywa firmowa i
osobista, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 46.
2 Ibidem, str. 23.
3 Raport „Survival Rekrutera”, s. 15.
1
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nego poziomu kompetencji przez osoby pracujące w danym
przedsiębiorstwie jaki i te starające się o prace, oraz jak można
podnosić ten poziom, aby pracownicy poprawnie wykonywali
powierzone im zadania.
2. Podstawowe cechy kompetencji
Pojecie kompetencji posiada kilka charakterystycznych
cech wartych omówienia. Pierwszą cechą jest, powiązane
kompetencji zawodowych z określonymi zadaniami lub działalnością zawodową. Zakładamy, że kompetencja jest pewną
ukrytą cechą, która przejawia się poprzez konkretne zachowania, które są podstawą wszelkiej działalności. Warte podkreślenia jest to, że związek konkretnych zachowań, zadań i
kompetencji zawodowych nie jest całkowicie jednoznaczny.
Niektóre zadania wymagają kilku kompetencji, natomiast czasami aby wypełnić zadanie potrzebna jest jedna kompetencja.
Bywa również, tak że jedna kompetencja jest związana z jedną
kategorią zadań, a inna może być wykorzystywana w wielu
różnych zadaniach. Kompetencje przenikają się nawzajem i
miewają bardzo podobne zakresy zachowań. Należy jednak
podkreślić, że kompetencja nie jest tożsama z zachowaniami.
Zachowania są obserwowalne, w przeciwieństwie do kompetencji nie można wyciągać z nich konstruktywnych wniosków,
co stanowi istotę myślenia kompetencyjnego. Dzięki zachowaniom, można wnioskować jakiego typu kompetencje posiada dana osoba.
Kolejną cechą kompetencji jest ich zmienność, czyli możliwość rozwoju lub degradacji kompetencji. Podczas działań
rozwojowych w przedsiębiorstwie uwaga skupia się przede
wszystkim na kompetencjach potrzebnych na danym stanowisku pracy, które można rozwinąć, kształcić, doskonalić, mówimy wtedy o zarządzaniu kompetencjami zawodowymi. Ta
cecha jest niezmiernie istotna oraz wyróżnia kompetencje z
grona innych ważnych dla działań zawodowych czynników.
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Równie ważną cechą charakterystyczną kompetencji jest
ich mierzalność, czyli możliwość dokonania pomiaru z zastosowaniem jakichkolwiek metod. Wymóg mierzalności ma kluczowe znaczenie przy wszelkich próbach praktycznego zastosowania systemu kompetencji zawodowych. Musimy być w
stanie określić, na jakim poziomie dana kompetencja obecnie
się kształtuje (w odniesieniu zarówno do poszczególnych
osób, jak i całych zespołów) i jaki jest jej pożądany stan na danym stanowisku w przedsiębiorstwie4.
3. Sposoby mierzenia kompetencji
Jak już wiemy, mierzenie kompetencji jest niezwykle
ważne w przedsiębiorstwach. Aby zmierzyć poziom kompetencji pracowników w danej firmie lub pragnących podjąć w
niej pracę osób można skorzystać z wielu sposobów, jednak
do najpopularniejszych należą: testy kompetencji, metoda:
Assasment Centre, 3600, ocena okresowa w oparciu o profile
kompetencyjne.
Metoda Assesment Centre polega na poddaniu grupy
uczestników badania obserwacji przez doświadczonych konsultantów tzw. asesorów podczas wykonywania zleconego
zadania. Asesorzy wszechstronnie i równocześnie badają kandydatów w ciągu dłuższego okresu czasu. Podczas tego badania szczególną uwagę zwraca się na cechy osobowe kandydata
i umiejętności zawodowe niezbędne do realizacji zadań. W
badaniu wykorzystuje się takie narzędzia jak: zadania, grupy
dyskusyjne, autoprezentacje, testy, koszyk zadaniowy, gry
symulacyjne i decyzyjne. Metoda ta powinna być przygotowana przez specjalistów w tej dziedzinie na zlecenie firmy, a
gry i zadania powinny pozwolić na wyselekcjonowanie najużyteczniejszych kompetencji w danej firmie. Jest to metoda
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najlepsza, pozwalająca dokonać jak najlepszego wyboru, jest
jednak również metodą najdroższą5.
Zadaniem metody 3600 jest wyłonienie i ocenienie kompetencji najistotniejszych dla danego stanowiska pracy poprzez obecne osiągnięcia. Polega ona na dokonaniu samooceny przez pracownika, który otrzymuje również odpowiedz na
temat swojej pracy od swojego przełożonego, podwładnych,
osób zajmujących podobne stanowiska oraz od klientów. Metoda ta opiera się na wystandaryzowanych arkuszach. Po uzyskaniu wszystkich potrzebnych danych, informacje na temat
kompetencji agregowane są w formę raportu. Metoda ta jest
miarodajna oraz stosowana przede wszystkim w firmach z
wysoką kulturą organizacyjną pozwalającą na szczerość wypowiedzi oraz dającą poczucie bezpieczeństwa zwłaszcza oceniania swoich przełożonych6.
Krótki czas realizacji jest charakterystyczny dla testów
kompetencji. Podczas masowych procesów rekrutacyjnych często wykorzystywana jest właśnie ta metoda, ponieważ umożliwia jednoczesne badanie dużej ilości osób. Niestety podczas
przeprowadzania tych testów istnieje problem różnego definiowania kompetencji. W większości przypadków testy kompetencji
przeprowadzane są z wykorzystaniem komputerów co wiąże się
z każdorazowym uiszczaniem opłat licencyjnych.
Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę jedynie osoby ubiegające się o pracę, oprócz metod takich jak Assasment Centre
można wyróżnić jeszcze: testy praktyczne, okresy próbne, referencje, wywiady, wywiady strukturalizowane, testy osobowości i zdolności, executive serach oraz analiza dokumentów.
Często podczas przyjmowania do pracy nowych osób wykorzystuje się kilka z tych metod.

J. Wieczorek, Efektywne zarządzanie kompetencjami, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2008, s. 44.
6 Ibidem, s. 51-52.
5
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Opis rozpocznę od testów praktycznych. Kandydatom
na dane stanowisko powierza się zadanie do wykonania, które
jest zbliżone, do tych którym będą musieli sprostać po podjęciu pracy. Efekt tego zadania pozwala określić, czy kandydat
posiada potrzebne do wykonania zadania umiejętności oraz
odpowiednie kompetencje. Czasami zadania są trudniejsze niż
w rzeczywistości. Im trudniejsze zadanie, tym większa pewność o trafności wyboru kandydata, który najlepiej sobie z nim
poradził.
W wielu przedsiębiorstwach kandydaci mogą liczyć na
tzw. okres próbny, podczas którego stają się oni pracownikami zatrudnionymi na czas określony. Podczas tego okresu
szczególny nacisk kładzie się na kontrolę efektywności, czy
osiąganie określonego wyniku. Metoda ta precyzyjnie pozwala ocenić najważniejsze kompetencje, niestety pochłania dużo
środków i czasu, szczególnie gdy po okresie próbnym proces
rekrutacyjny musi zostać powtórzony.
Weryfikacja referencyjna jest niezwykle prosta i efektywna, zwłaszcza jeśli kontaktujemy się z osobami wskazanymi przez kandydata. Największym minusem tej metody jest
brak możliwości zweryfikowania referencji z ostatniego miejsca pracy, które jest zwykle najistotniejsze.
Najczęściej stosowaną techniką selekcji jest wywiad. Jest
również najbardziej akceptowany przez kandydatów. Sukces
tej metody opiera się na umiejętności prowadzenia rozmowy
rekrutera z kandydatem oraz jego zdolności do odczytywania
najważniejszych informacji z dokumentów aplikacyjnych osoby starającej się o prace. Wywiad pozwala również na poznanie ogólnego wrażenia sprawionego przez aplikującego. Pozwala stwierdzić czy ta osoba pasuje do zespołu, dlatego czasem do kolejnych etapów rekrutacji zaprasza się przyszłych
współpracowników, których zadaniem jest ocena kompetencji
interpersonalnych.
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Wywiad strukturalizowany jest oparty na precyzyjnym
scenariuszu, ze sparametryzowanymi skalami ocen. Wywiad
ten bada rezultaty pracy kandydatów, ale również sposób ich
osiągnięcia. Podczas jego trwania poszukuje się konkretnych
kompetencji. Wywiad ma stwierdzić czy kandydaci znajdowali się kiedyś w sytuacji, które mogą pojawić się podczas wykonywania przez nich zadań, jeśli zostaną przyjęci do pracy oraz
czy wykonywali określone zadania i jakie działania podejmowali w ramach realizacji tych zadań.
Testy osobowości i zdolności budzą wśród kandydatów
największą niechęć, stanowią zwykle uzupełnienie innych
metod mierzących poziom kompetencji.
Kolejna metoda to executive serach, która jest zarówno
sposobem rekrutacji, jak i selekcji kandydatów, przede
wszystkim skupiając się na rzeczywistych dokonaniach zawodowych realizowanych w obszarze jak najbardziej zbliżonym
do działań jakie kandydat będzie wykonywał w nowym miejscu pracy. Metoda ta zakłada, że o wiele łatwiej jest osiągnąć
ponowny sukces w działaniach, w których już sukces się osiągnęło. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy sukces u
aktualnego pracodawcy jest indywidualną zasługą kandydata,
czy możliwy był do osiągnięcia dzięki kompetencjom osób
współpracujących z..nim7.
4. Rodzaje skali w jakich mierzone są kompetencje
Jeśli mowa o mierzeniu kompetencji, należy wspomnieć
o skalach w jakich są one mierzone, a więc najczęściej używane są: skala rozwojowa, wprawy, addytywna oraz względna.
Skala rozwojowa powstała ponieważ, wśród poszczególnych pracowników wyróżniamy różne poziomy kompetencji. Możemy wyróżnić dwa charakterystyczne poziomy,
kiedy danej kompetencji pracownik nie posiada lub nie prze-
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jawia chęci, aby takie umiejętności oraz wiedzę posiąść, oraz
gdy przejawia on wybitny poziom rozwoju danej kompetencji,
często nieosiągalny dla innych. Proces rozwoju kompetencji
od jej braku do poziomu mistrzowskiego jest ciągły, dlatego ze
względów praktycznych należy podzielić go na części, które
można traktować jako poziomy rozwoju. Opisanie poziomów
z wykorzystaniem bardziej szczegółowych wskaźników
umożliwia dokładniejszy pomiar danej kompetencji oraz
ewentualne porównania. Tak, więc istotą skali rozwojowej jest
to, że kompetencję i jej różne aspekty można rozwijać w sposób ciągły, który podzielony jest na pewne etapy. Warto podkreślić, iż jeśli wykorzystujemy tę skalę w dużych grupach, to
poziom kompetencji powinien być zbliżony do rozkładu normalnego. Więc, jeśli przyjęliśmy pięciostopniową skalę rozwoju, to osób wybitnych, a także wykazujących się brakiem danej
kompetencji może być około 2%. Osób uczących się oraz tych
na poziomie eksperta powinno być około 14%, największą
grupę 68% stanowić będą osoby na poziomie dobrym. Tworząc opis kompetencji musimy pamiętać o szczerym opisie
rzeczywistości, aby później nie okazało się, że większość naszych pracowników jest ekspertami w danej dziedzinie, bo to
po prostu mało prawdopodobne.
Bardzo pomocne przy zrozumieniu różnic pomiędzy
poszczególnymi poziomami będzie ich scharakteryzowanie.
Możemy stwierdzić, że najniższy poziom to ten, gdzie pracownik nie wykazuje się pożądanymi zachowaniami, popełnia
błędy, nie posiada odpowiedniej wiedzy oraz nie potrafi sprostać zadaniom wymagającym użycia danej kompetencji. Pracownik posiadający daną kompetencję na wyższym poziomie,
będzie podejmował próby zachowywania się w odpowiedni
sposób, radzi sobie z zadaniami wymagającymi użycia danej
kompetencji, jednak istnieje możliwość, że taki pracownik będzie popełniał błędy szczególnie przy bardziej wymagających
zadaniach. Na następnym poziomie znajduje się ktoś kto sa-
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modzielnie i poprawnie wykonuje zdecydowaną większość
zadań wymagających użycia danej kompetencji oraz radzenie
sobie podczas trudnych zadań w niestandardowych sytuacjach. Osoby te wykazują się pozytywnymi zachowaniami
charakterystycznymi dla osób posiadających daną kompetencję, są stawiane za wzór do naśladowania. Często wskazują i
tłumaczą innym to jak powinni się zachowywać. Ostatni poziom, poziom mistrzowski, to taki na którym dana osoba doskonale wykonuje powierzone zadania wymagające użycia
danej kompetencji. Wysoki poziom i pewien automatyzm
podczas wykonywania czynności. Przejawianie nowych zachowań z zakresu danej kompetencji. Wyznaczanie w tym
zakresie tendencji i trendów oraz rozpowszechnianie dobrych
praktyk i wzorców8.
Kolejnym rodzajem skali, jest skala wprawy – NLP, która opisuję poszczególne poziomy kompetencji poprzez określenie stopnia zaawansowania, w jakim dana kompetencja jest
wykorzystywana. Skala ta często wykorzystywana jest przez
praktyków NLP, czyli Neurolingwistycznego Programowania.
Skala ta odzwierciedla typowy proces uczenia się, który przechodzi przez cztery etapy:
Etap 1. Zanim jednostka zdobędzie jakiekolwiek kompetencje znajduje się na poziomie tzw. nieświadomej niekompetencji. Oznacza to, że nie wie, że istnieją jakieś szczególne
kompetencje potrzebne do wykonania danego zadania. Osoby
znajdujące się na tym poziomie, często nie zdają sobie sprawy
z tego, że dana kompetencja jest bardzo często niezbędna do
wykonania zadania, co więcej uważają, że pomimo braku
praktyki, a nawet bardzo często, wiedzy teoretycznej, są zdolne do wykonania powierzonego zadania.
Etap 2. Nazywany etapem poznawczym, świadomą niekompetencją. Na tym etapie, jednostka po raz pierwszy staje
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przed zadaniem, do wykonania którego niezbędna jest konkretna kompetencja. W takich warunkach okazuje się, że
kompetencje jednostki są na niewystarczającym poziomie. Po
zdobyciu tej wiedzy może poprosić o pomoc oraz podjąć odpowiednie działania, które doprowadzą do jej rozwoju.
Etap 3. Jest to etap świadomej kompetencji. Jednostka
znajduje się na tym etapie, kiedy zdobędzie odpowiednią
wiedzę oraz umiejętności. Koncentruję uwagę na wykonywanym zadaniu, zna podstawowe dane dotyczące sytuacji oraz
powiększa swoje doświadczenie co w pozytywny sposób
wpływa na realizację zadań oraz zmniejsza liczbę popełnianych błędów. Wykonanie tych zadań wymaga jednak pełnego
zaangażowania się i skupienia.
Etap 4. Na tym etapie jednostka wykonuję pracę automatycznie. Ten etap nazywany jest nieświadomą kompetencją,
jest najwyższym poziomem rozwoju kompetencji9.
Skala addytywna należy do najbardziej popularnych skal,
jest podobna do skali rozwojowej, jednak w opisie zakładamy,
że każdy kolejny etap zwiera w sobie nowe zachowania charakterystyczne dla następnego poziomu oraz wszystko, co było
zawarte w opisie poprzednich poziomów. Tak więc, osoba posiadająca kompetencję na poziomie podstawowym będzie realizować bazowe zachowania związane z daną kompetencją. Kolejny jest poziom dobry, na którym osoba przejawia wszystkie
podstawowe zachowania związane z daną kompetencją oraz
klika nowych decydujących o uzyskaniu dobrych wyników w
danym zakresie. Następny poziom to ekspert, który przejawia
wszystkie wcześniej opisane zachowania oraz kilka nowych,
które decydują o wysokiej efektywności w danym zakresie.
Najwyższym poziomem, jest poziom wybitny, realizuje on
wszystkie wcześniej opisane zachowania oraz nowe pozwalające osiągać najwyższe wyniki w danym zakresie.

9

Ibidem, s. 53.

87

Skala względna. W tej skali ocena poziomu kompetencji
uzależniona jest od oczekiwań przypisywanych różnym rolom
w organizacji. Tak jak w skali rozwojowej w opisie danej
kompetencji można wykorzystać szczegółowe wskaźniki, co
oznacza, że każdy z nich może okazać się niespełniający oczekiwań, może je spełniać lub je przekraczać. Uzyskujemy w ten
sposób możliwość zarówno szczegółowej oceny, jak i wskazania niezależnych obszarów do rozwoju. Skalę tą można rozbudować do pięciu poziomów:
1. Całkowicie niezgodne z oczekiwaniami.
2. Niezgodne z oczekiwaniami w pewnych zakresach.
3. Zgodne z oczekiwaniami.
4. Nieznacznie powyżej oczekiwań.
5. Zdecydowanie powyżej oczekiwań.
Niezgodność z oczekiwaniami można zdefiniować, jako
zachowania które nie spełniają oczekiwań związanych z wykorzystaniem kompetencji na danym stanowisku. Zgodność z
oczekiwaniami prezentują te zachowania opisujące daną
kompetencję, które są zgodne z oczekiwaniami na danym stanowisku. Natomiast poziom powyżej oczekiwań można
przedstawić jako przekraczanie w całości lub w pewnym zakresie, oczekiwań związanych z wykorzystaniem kompetencji
na danym stanowisku.
Organizacje używają również inaczej opisanych skal,
jednak w większości przypadków są one zbliżone do tych wyżej wymienionych przeze mnie. Wszystko zależy od tego, do
jakiego celu dany opis skali ma być wykorzystany. Skala może
być opisana w taki sposób:
Poziom rekrutacyjny – potencjalny kandydat do pracy.
Pomimo dobrych chęci, często popełnia błędy. Nie posiada
doświadczenia oraz zdolności do radzenia sobie z zadaniami.
Poziom wejściowy – jest charakterystyczny dla nowej
osoby na stanowisku. Taka osoba wymaga wsparcia i nadzo-

88

ru. Podejmuje próby samodzielnego wykonania zadań, może
popełniać błędy.
Poziom reaktywny – samodzielne i praktyczne wykorzystanie kompetencji w stopniu pozwalającym na poprawne
wykonanie zadań.
Poziom proaktywny – bardzo dobry poziom przyswojenia, wzrasta poziom ponoszenia odpowiedzialności za większą liczbę zadań.
Poziom ekspercki – zdolność do twórczego wykorzystania i rozwijania kompetencji, kreowanie nowych zachowań
związanych z dana kompetencją10.
Każda skala podzielona jest na pewne części, nazywane
poziomami, etapami itp. Należy zadać sobie pytanie: Jak ilość
tych części będzie najlepiej opisywać stopień w jakim dana
kompetencja została opanowana przez jednostkę? Literatura
nie podaje jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast istnieją trzy
wskazówki metodologiczne.
1. Nie można w żaden sposób udowodnić wyższości
skal nieparzystych nad parzystymi. Te rodzaje skal charakteryzują się innymi rodzajami błędów. Skale parzyste prowadzą
do błędu rozproszenia, który można opisać jako tendencja do
wystąpienia nadmiernej liczby ocen w krańcowych częściach
skali. Skale nieparzyste cechuje natomiast błąd tendencji centralnej, który wynika ze zbyt dużego nagromadzenia się ocen
w centralnej części skali.
2. Równie ważna jest optymalna liczba poziomów w
skali rozwoju kompetencji. Zbyt rozbudowane skale są trudne
do opisania i mało czytelne dla odbiorców. W przypadku, gdy
poziomów jest zbyt mało spada możliwość różnicowania ludzi
posiadających daną kompetencję. Trudność sprawia rozróżnienie osób będących na poziomie dobrym od tych na poziomie doskonałym, oraz osób na poziomie przeciętnym od tych
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całkiem nie posiadających danej kompetencji. Niepodważalny
faktem jest nieuwzględnienia wielu istotnych faktów podczas
wykorzystania skali posiadającej zbyt mało poziomów. Dlatego, preferuje się podział na cztery, pięć lub sześć poziomów.
Taka ich ilość pozwala najtrafniej je opisać.
3. Ostatnia sugestia jest dość jednoznaczna – poszczególne poziomy skali nie upoważniają nas do traktowania ich
ilościowo. W skali pięciostopniowej poziom czwarty nie jest
dwa razy lepszy od poziomu drugiego. Dlatego, najlepiej posługiwać się nazwami lub opisami poszczególnych poziomów,
zwłaszcza podczas ich prezentacji. Skale przedstawiają jedynie
to, że każdy następny poziom jest wyższy od poprzedniego.
Nie można jednak dokładnie powiedzieć jak różnią się następujące po sobie poziomy i czy różnice te są takie same pomiędzy każdym następnym poziomie a tym poprzednim11.
5. Metody podnoszenia kompetencji
Po zakończeniu omawiania najpopularniejszych sposobów mierzenia kompetencji jakie posiada jednostka powinniśmy się skupić na tym w jaki sposób można rozwijać już te
posiadane. Istnieje wiele metod pozwalających na podwyższenie kompetencji potrzebnych jednostce.
Jedną z tych metod jest Coaching, który jest swoistą filozofią zarządzania w wymiarze całej organizacji, ale także strategią realizacji zadań przez poszczególnych kierowników.
Stosowany w odniesieniu do poszczególnych pracowników
oraz do całych zespołów. Ma charakter oficjalnej rozmowy lub
całkiem nieformalnej wymiany opinii.
Równie ważny jest tzw. Outdoor, czyli szkolenia integracyjne, wzmacniające faktyczną współpracę w grupie. Pozwala to na zrozumienie ról, postaw poszczególnych członków grupy oraz pomaga rozwiązywać konflikty, znajdować
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rozwiązania problemów, z jakimi grupa się spotyka. Takie
szkolenia zwykle odbywają się na dworze, gdzie przed grupą
stawia się różne zadania, podczas których można przeżyć wiele ciekawych „przygód”, pokazujących jak radzić sobie w sytuacjach stresujących, wymagających podjęcia szybkich decyzji, za które odpowiedzialność ponosi cała grupa. Szkolenia te
pomagają poznać się członkom grupy, z tej dobrej jak i złej
strony12.
Trzecim sposobem na rozwijanie kompetencji jest Mentoring. Mentoring jest układem, w którym osoba z dużym doświadczeniem praktycznym i sukcesami zawodowymi przyjmuje zadanie wprowadzenia do firmy i pomocy w asymilacji
nowemu pracownikowi.
Jednym z najważniejszych sposobów jest uczenie się poprzez wykonywanie powierzonych zadań. To właśnie tym
sposobem większość ludzi zdobywa wiedzę oraz umiejętności
potrzebne do wykonywania pracy na danym stanowisku. Zazwyczaj nowy pracownik współpracuje z osobą bardziej doświadczoną, którą może obserwować. Może również uczyć się
poprzez metodę prób i błędów13.
Podsumowanie
Istnieje wiele skal oraz sposobów pozwalających zweryfikować poziom, w jakim jednostki rozwinęły kompetencje.
Niepodważalny jest jednak fakt, że to właśnie menadżerowie
są odpowiedzialni za prawidłowy rozwój kompetencji. Co
więcej, gdy rynek pracy staje się rynkiem pracownika, to właśnie od osób odpowiedzialnych za aklimatyzację pracowników w nowym miejscu pracy zależy, czy nie zrezygnuje on ze
współpracy po kilku dniach. Aby firma funkcjonowała prawidłowo poszczególne działy i grupy muszą ze sobą współpraB. Jamka, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób
czy kapitał?, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 118.
13 Wieczorek, jw. s. 94.
12
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cować w zgodzie. Dlatego tak ważne są szkolenia mające na
celu integrację osób pracujących ze sobą od dłuższego czasu,
czy tych nowo przyjętych.
Aby prawidłowo zarządzać kompetencjami pracowników w pierwszej kolejności należy określić jakie kompetencje
są najważniejsze i najbardziej sprzyjające rozwojowi przedsiębiorstwa. Następnie korzystne jest podzielenie na poziomy
rozwoju poszczególnych kompetencji, przy czym należy pamiętać o odpowiednim opisie poszczególnych etapów. Dopiero wtedy można zacząć rozważać, w jaki sposób najlepiej
rozwijać te najważniejsze kompetencje pracowników.
Streszczenie:
Artykuł pt. „Zarządzanie kompetencjami” skupia się
głównie na metodach pomiaru, skalowaniu kompetencji potrzebnych do prawidłowego wykonywania zadań przez pracowników różnego typu organizacji oraz na metodach ich
rozwoju. Autor udowadnia jak ważne dla rozwoju organizacji
jest poprawne zdefiniowanie poszczególnych poziomów skal
opisujących kompetencje oraz dążenie do ich rozwoju poprzez
różnego rodzaju techniki poszerzające, pogłębiające wiedzę i
umiejętności jednostek. Artykuł ukazuje powiązania pomiędzy poziomem zaawansowania danej kompetencji jednostki, a
trudnością zadań jakie osoba ta jest w stanie wykonać.
W artykule zostały przedstawione między innymi poglądy Beaty Jamki, Jacka Wieczorka, Grzegorza Filipowicza,
które pomagają zdefiniować i zrozumieć terminy użyte w artykule takie jak kompetencje, cechy kompetencji, Assasment
Centre, testy praktyczne, wywiady strukturalizowane, testy
osobowości i zdolności, executive serach, skala rozwojowa,
skala wprawy, skala addytywna, skala względna.
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Summary:
Competence management.
Article pt. "Competency management" focuses mainly
on methods of measuring, scaling competencies needed for
proper performance of tasks by employees of different types of
organizations and on methods of their development.
The author demonstrates how important it is for the correct development of an organization to properly define individual scales describing competencies and their development
through a variety of techniques that broaden and deepen the
knowledge and skills of individuals. The article shows the
relationship between the level of competence achieved by the
individual and the difficulty of the tasks the person is capable
of performing. Article presents the views of Jacek Waworek,
Grzegorz Filipowicz, Beata Jamka who help define and understand the terms used in the article, such as competence, Assasment Center, practical tests, structured interviews, personality tests and abilities, executive cheeses, scale development,
scale of fit, additive scale, relative scale
Bibliografia:
1. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami: perspektywa firmowa i osobista, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
2. Jamka B., Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie:
zasób czy kapitał?, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
3. Wieczorek J., Efektywne zarządzanie kompetencjami, Ośrodek
Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2008.
4. Raport „Survival Rekrutera”, 2017.
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Marcin Stypa

Amortyzacja środków trwałych w ujęciu podatkowym
i bilansowym
Wstęp
Środki trwałe decydują o technicznym uzbrojeniu pracy
ludzkiej iim są one doskonalsze, tym łatwiejsza, a jednocześnie
wydajniejsza jest ludzka praca. Właściwością, która określa
poziom rozwoju gospodarczego przedsiębiorstwa, jest stały
wzrost uzbrojenia technologicznego. Szczególnie korzystny
dla przedsiębiorstwa jest wzrost liczby nowoczesnych maszyn
i urządzeń, która przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz służy ochronie środowiska naturalnego. Struktura środków trwałych czyli udział poszczególnych grup rodzajowych w ogólnej wartości środków trwałych
zależy od wielu czynników. Do najistotniejszych zalicza się
rodzaj wykonywanej działalności przedsiębiorstwa, jego wielkość, stosowaną technikę i technologię wytwarzania, poziom
konkurencji, rodzaj produkowanych dóbr i świadczonych
usług oraz sytuację finansową przedsiębiorstwa.Środki trwałe
stanowią integralną cześć niemalże każdej firmy. Rzadko zdarza się, aby przedsiębiorca prowadzący własną działalność
gospodarczą nie wykorzystywał chociażby jednego przedmiotu, który stanowiłby środek trwały. Środki trwałe na skutek
upływu czasu, w związku z ich wykorzystywaniem w działalności przez jednostkę gospodarczą oraz w związku z szybkim postępem technologicznym i technicznym, tracą na wartości. Wyróżnia się dwa rodzaje zużycia:
- zużycie fizyczne, powstające w toku używania środka
trwałego; jego wielkość i tempo zależą od czasu, intensywności oraz warunków użytkowania środków trwałych;
- zużycie ekonomiczne (moralne) związane z postępem
technicznym, który powoduje konieczność wymiany spraw-
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nych jeszcze fizycznie na nowe, lepsze, często będące tańszymi w eksploatacji1.
Zużywanie się środków trwałych powoduje obniżenie
ich wartości początkowej, stanowiąc jednocześnie koszty działalności danej jednostki gospodarczej. Ten proces stopniowego
odtwarzania wartości obiektów majątku trwałego nazywany
jest amortyzacją Wartość początkową środków trwałych
zmniejszają odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Przez dokonywanie ich następuje okresowe korygowanie wartości inwentarzowej (początkowej) środków trwałych o wartość dotychczasowego ich zużycia2.
Zużycie środków trwałych i metody jego ustalania
W ustawie o rachunkowości przedstawia się środki
trwałe jako rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o
przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na
potrzeby jednostki. Do których zalicza się w szczególności
nieruchomości, maszyny, urządzenia, środki transportu, ulepszenia w obcych środkach trwałych i inwentarz żywy3.
Aby składnik rzeczowy majątku uznany został za środek
trwały musi spełniać jednocześnie następujące warunki:
-posiadać formę rzeczową lub być rzeczowym prawem
majątkowym, takim jak: prawo wieczystego użytkowania
gruntu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego bądź spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- przewidywany okres ekonomicznej użyteczności w
danej jednostce musi być dłuższy niż rok (12 miesięcy),
1 Księgowość i kalkulacja. Część 1, G. Borowska, I. Frymark, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 2013, s.367.
2 Podstawy rachunkowości, (red.) K. Sawicki, wydanie III, PWE,
Warszawa 200, s. 104.
3 Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Dz.U.
2016, poz. 1047, art. 3 ust. 1 pkt 15.
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- przeznaczony być do wykorzystania na potrzeby jednostki, w tym także do trwałego wykorzystywania przez inne
jednostki na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu,
o ile w myśl art. 3 ust. 4 ustawy, umowy te nie spełniają definicji leasingu finansowego,
- być kompletny i zdatny do użytkowania4.
Z punktu widzenia funkcji, jakie poszczególne środki
trwałe spełniają w procesie wytwarzania lub w toku nieprodukcyjnego użytkowania, rozróżnia się cztery zasadnicze
zbiory:
- nieruchomości - obejmujące grunty, budynki oraz obiekty
inżynierii lądowej i wodnej; środki trwałe zaliczone do tego zbioru zapewniają odpowiednie warunki do prowadzenia procesów
produkcyjnych oraz działalności nieprodukcyjnej;
- maszyny, urządzenia techniczne, przyrządy i narzędzia oraz inne ruchomości i wyposażenie - obejmujące środki
trwałe, którymi oddziałuje się bezpośrednio na przedmioty
pracy (takie jak: surowce, materiały itp.) oraz środki trwałe
służące wyposażeniu obiektów;
- środki transportu służące do przewozu osób i transportu towarów;
- inwentarz żywy.
Biorąc pod uwagę wymienione wyżej zasady podziału
środków trwałych wyróżnia się 10 grup klasyfikacji środków
trwałych:
0 - grunty
1 - budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niemieszkalnego
2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej
3 - kotły i maszyny energetyczne

Ustawa o rachunkowości Komentarz, (red.) E. Walińska, 4. Wydanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s.59
4
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4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
6 - urządzenia techniczne
7 - środki transportu
8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
9 - inwentarz żywy5.
Zgodnie z art. 32 Ustawy o rachunkowości odpisów
amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego
dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia
jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.
Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie - nie
później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka
trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub
stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem
przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego6.
Przedsiębiorca, wprowadzając środek trwały do ewidencji środków trwałych, zobowiązany jest do wyboru metody i stawki amortyzacji, najlepiej jest dokonać wyboru metody
jeszcze przed nabyciem środka stałego, ponieważ najpóźniej w
tym dniu trzeba ją sprecyzować. Zarówno ustawa o podatku
dochodowym od osób fizycznych, jak i od osób prawnych,
dopuszczają stosowanie następujących metod amortyzacji:
liniowa, liniowa podwyższona, liniowa indywidualna, degresywna, jednorazowa (tzw. ulga amortyzacyjna), jednorazowa
dla składników majątku o wartości do 3500zł.
Metoda liniowa określana również metodą amortyzacji
równomiernej polega na dokonywaniu odpisów w równych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.12.2010 r. w sprawie
Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. nr 242, poz. 1622
6 Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dz. U.
2016, poz. 1047, art. 32 ust. 1.
5
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ratach przez cały okres użytkowania środka trwałego przy
zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych. Podstawą ustalenia kwoty amortyzacji środka trwałego jest jego wartość początkowa.
Metoda liniowa podwyższona polega na zwiększeniu o
dodatkowy współczynnik stosowanej stawki amortyzacyjnej.
Zwiększenia stawek mają zastosowanie dla środków trwałych
używanych w pogorszonych i złych warunkach, używanych
bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych
albo wymagających szczególnej sprawności technicznej oraz
poddanych szybkiemu postępowi technicznemu. Współczynnik może być podwyższony od 1,2 do 2,0.
Metoda liniowa indywidualna stosowana jest do środków trwałych zaliczanych do grup 3-6 oraz 8 klasyfikacji
środków trwałych w przypadku ich nabycia lub ulepszeniaokres amortyzowania tych środków trwałych wynosi 24 miesiące, 30 miesięcy, 36 miesięcy, 60 miesięcy lub 10 lat w zależności od ich rodzaj i wartości7.
W metodzie degresywnej amortyzację środków trwałych
oblicza się z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych z wykazu podwyższonych współczynnikiem niż 2,0. W pierwszym
roku użytkowania od wartości początkowej, w latach następnych od wartości netto a w roku, w którym nastąpi zrównanie
rocznej kwoty amortyzacji degresywnej z liniową i w latach
następnych aż do całkowitego zrównania się środka trwałego
– według metody liniowej8.
Amortyzacja jednorazowa tzw. ulga amortyzacyjna polega na dokonaniu jednorazowego odpisu umorzeniowego
środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych z wyłączeniem samochodów osobowych do
Rachunkowość finansowa. Część II, B. Padurek, M. Szpleter, Wydawnictwo Bożena Padurek, Wrocław, 2016, s. 18-22.
8 Księgowość i kalkulacja. Część 1,G. Borowska, I. Frymark, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 2013, s.370-372
7
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wartości netto nie wyższej niż 50 000 euro w 2018 roku kwota
ta po przeliczeniu na złote wyniesie 216 000 zł9.
Ostatnią z metod amortyzacji jest amortyzacja jednorazowa dla składników majątku o niskiej jednostkowej wartości
początkowej i wtedyjednostka we własnym zakresie ustala
graniczną wartość da małocennych składników majątku. Może
to być wartość określona przez przepisy podatkowe, wynosząca 3 500zł.Jeśli wartość składnika majątku przewyższa tę
granicę, wówczas należy zaliczyć go do środków trwałych i
sukcesywnie dokonywać odpisów amortyzacyjnych, natomiast w przypadku, gdy wartość środka trwałego jest równa
lub niższa niż 3 500zł. można nie wprowadzać składników
majątkowych do ewidencji środków trwałych, jednorazowo
odpisując ich wartość w koszty prowadzenia działalności,
wprowadzać nabyty składnik do ewidencji środków trwałych
i jednorazowo dokonać jego amortyzacji w miesiącu przyjęcia
go do używania lub wprowadzić środek trwały do ewidencji
środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych10.
Porównanie amortyzacji podatkowej z bilansową
Zasady Amortyzacji
Moment rozpoczęcia
dokonywania
odpisów amortyzacyjnych

Moment zakończenia dokonywania

Amortyzacja Podatkowa
Od pierwszego miesiąca następującego
po miesiącu, w którym środek trwały
wprowadzono
do
ewidencji.
Do końca miesiąca, w
którym
następuje

Amortyzacja księgowa
W miesiącu przyjęcia
środka trwałego do
eksploatacji lub w
miesiącu następnym
po jego przyjęciu do
eksploatacji.
Nie później niż z
chwilą
zrównania

Informator dla prowadzących działalność gospodarczą Nr 11
(210) Listopad 2017, Wydawnictwo Miriam, Konstantynów Łódzki
2017, s. 5.
10 Rachunkowość finansowa, Część II, B. Padurek, M. Szpleter, Wydawnictwo Bożena Padurek, Wrocław, 2016, s. 26,28.
9
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odpisów amortyzacyjnych

Częstotliwość dokonywania
odpisów amortyzacyjnych

Stawki amortyzacji
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zrównanie
sumy
odpisów amortyzacyjnych z wartością
początkową lub postawiono go w stan
likwidacji,
stwierdzono jego niedobór.
Odpisów dokonuje
się w równych ratach
co miesiąc, kwartał
lub rok.

Stawki
amortyzacji
zostały określone w
załącznikach
do
ustaw o podatku
dochodowym
od
osób fizycznych i
prawnych. Przepisy
pozwalają w niektórych przypadkach na
podwyższenie
lub
obniżenie
stawek
amortyzacyjnych lub
stosowanie indywidualnych stawek dla
używanych lub ulepszonych
środków
trwałych
wprowadzanych do ewidencji
po raz pierwszy.

wartości
odpisów
amortyzacyjnych
z
wartością początkową
lub przeznaczenia go
w stan likwidacji,
stwierdzono
jego
niedobór.
Odpisów
dokonuje
się poprzez systematyczne, planowe rozłożenie jego wartości
początkowej na ustalony przez jednostkę
okres
amortyzacji
(zużywania się).
Amortyzacja
bilansowa powinna być
ustalana indywidualnie w zależności od
szacowanej
ekonomicznej użyteczności
środka trwałego. Kierownik przy ustalaniu
stawek amortyzacyjnych
powinien
uwzględnić:
- liczbę zmian na których środek trwały
pracuje
- wydajność środka
trwałego
- ograniczeniami czasu pracy środka trwałego
- przewidywaną ceną
netto sprzedaży przy
likwidacji
środka
trwałego

Zmiana
stawek
amortyzacji

Amortyzacji
podlegają

nie

Stawki mogą być
obniżane lub podwyższane.
Zmian
dokonuje się począwszy od miesiąca, w
którym środki te
zostały wprowadzone do ewidencji lub
od pierwszego miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego.
- grunty i prawa do
wieczystego użytkowania gruntów,
- budynki, lokale,
budowle i lokale
zaliczane do spółdzielczych zasobów
mieszkaniowych,
- dzieła sztuki i eksponaty muzealne,
- składniki majątku
nieużywanie w skutek zawieszenia działalności lub jej zaprzestania,
- można nie amortyzować środków trwałych, których wartość
początkowa
nie
przekracza 3500 zł.
należy je wtedy zaliczyć w całości w
koszty
uzyskania
przychodów w miesiącu oddania do
użytkowania.

Poprawności
stosowanych stawek amortyzacyjnych
środka
trwałego
powinna
być okresowo weryfikowana i w przypadku uznania za stosowne należy wydłużyć lub skrócić okres
amortyzacji.

- grunty niesłużące
wydobyciu
kopalin
metodą odkrywkową,
- prawo do wieczystego
użytkowania
gruntów,
- budynki, lokale,
budowle i lokale zaliczane do spółdzielczych
zasobów
mieszkaniowych,
- środki trwałe całkowicie umorzone, a
jeszcze gospodarczo
czynne,
- dzieła sztuki i eksponaty muzealne,
- składniki majątku
nieużywanie w skutek zaprzestania wykonywania działalności, w której były wykorzystywane.
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Z przedstawionej powyżej tabeli wynikają pewne różnice. Pierwszą z nich jest moment rozpoczęcia naliczania odpisów amortyzacyjnych, który w amortyzacji podatkowej rozpoczyna się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu,
w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji, a
według prawa bilansowego w miesiącu przyjęcia środka trwałego do eksploatacji lub w miesiącu następnym po jego przyjęciu do użytkowania. Moment zakończenia dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ujęciu podatkowym wyznacza koniec miesiąca w którym następuje zrównanie sumy odpisów z
wartością początkową środka trwałego lub postawiono go w
stan likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór, a w
ujęciu bilansowym kończy się naliczać amortyzację nie później
niż w momencie zrównania wartości odpisów z wartością początkową lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży.
Z punktu widzenia częstotliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych według prawa podatkowego odpisów
dokonuje się zgodnie z terminami rozliczania się z podatku, a
w ujęciu bilansowym systematycznie, zgodnie z ilością lat
zużywania się środka trwałego.
Stawki amortyzacji w ujęciu podatkowym zostały określone w załącznikach do ustaw o podatku dochodowym od
osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
podczas gdy amortyzacji księgowa powinna być ustalana indywidualnie w zależności od szacowanej ekonomicznej użyteczności środka trwałego.
Zmian stawek amortyzacji podatkowej dokonuje się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu w którym środki
zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Poprawność
stosowanych okresów i stawek amortyzacji księgowej w trakcie używania środka trwałego powinna być okresowo weryfikowana i można wydłużyć lub skrócić okres amortyzacji.
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W ujęciu podatkowym amortyzacji nie podlegają grunty i
prawa do wieczystego użytkowania gruntów, budynki, lokale,
budowle i lokale zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych, dzieła sztuki i eksponaty muzealne, składniki majątku
nieużywanie w skutek zawieszenia działalności lub jej zaprzestania, można nie amortyzować środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 3500 zł. W ujęciu bilansowym
grunty niesłużące wydobyciu kopalin metodą odkrywkową,
prawo do wieczystego użytkowania gruntów, budynki, lokale,
budowle i lokale zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych, środki trwałe całkowicie umorzone, a jeszcze gospodarczo czynne, dzieła sztuki i eksponaty muzealne, składniki
majątku nieużywanie w skutek zaprzestania wykonywania działalności, w której były wykorzystywane.
Wnioski
Podstawowa różnica pomiędzy przepisami podatkowymi, a bilansowymi pojawia się już na początku analizy odnośnych aktów prawnych. Celem przepisów rachunkowych
jest ukazanie faktycznego stanu majątku i sytuacji finansowej
przedsiębiorstwa. Natomiast przepisy podatkowe służą do
właściwego rozliczania podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą pod kątem obowiązku podatkowego względem budżetu państwa. Podstawowym kryterium, jakim kierują się przedsiębiorcy, jest wypracowanie zysku, dlatego też szukają możliwości do zmniejszenia obciążenia podatkowego, jedną z takich metod jest amortyzacja.Przedsiębiorca powinien być świadomy różnic pomiędzy
amortyzacją dokonywaną dla celów bilansowych a amortyzacją podatkową. Pierwsza z nich powinna w możliwie wierny
sposób odzwierciedlać zużycie składników majątku oraz ich
aktualną wartość, natomiast amortyzacja podatkowa nie musi
spełniać tego celu, a ważne jest jedynie, aby była dokonywana
zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawach o podatku do-
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chodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Zwykle
przedsiębiorcy starają się jak najbardziej skrócić okres amortyzacji podatkowej, aledziałanie to jest racjonalne pod warunkiem, że firma osiąga dochód. Przedsiębiorca powinien dokładnie przemyśleć i zaplanować koszty amortyzacji w podatkowym budżecie przedsiębiorstwa, bowiem stanowią one
jeden z najistotniejszych elementów polityki fiskalnej firmy.
Amortyzacja środków trwałych stanowi istotny czynnik w
strategii podatkowej większości podmiotów gospodarczych.
Przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą, dokonują odpisów amortyzacyjnych które są ważną pozycją w kalkulacji kosztów. Możliwość wyboru metody amortyzacji,
okresu umarzania środków trwałych, a także wyceny majątku
trwałego ma ogromny wpływ na wysokość podstawy opodatkowania lub wielkość poniesionej straty w prowadzonej działalności gospodarczej. Koszty uzyskania przychodu mają podstawowe znaczenie dla właściwego obliczania podatku dochodowego. Prawidłowe obliczenie odpisu amortyzacyjnego,
jako kosztu uzyskania przychodu, stanowi bowiem poważny
czynnik dla prawidłowego obliczenia należnego zobowiązania
podatkowego.
Streszczenie:
Artykuł pt. „Amortyzacja środków trwałych w ujęciu
podatkowym i bilansowym” skupia się na określeniu istoty
środków trwałych oraz ich amortyzacji i metod obliczania
zużycia tych składników majątku trwałego. W opracowaniu
autor przedstawia szczegółowo czynniki różnicujące zasady obliczania amortyzacji ujęte w przepisach ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz ujęte w
przepisach ustawy o rachunkowości. Zostały przedstawione w
związku z tym wynikające z momentu zarówno rozpoczęci jak i
zakończenia naliczania odpisów amortyzacyjnych, częstotliwość
naliczania ich zużycia, stawki obowiązujące oraz możliwość ich
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zmiany, jak również ograniczenia w naliczaniu odpisów zużycia
środków trwałych.
Summary:
Depreciation of fixed assets on tax and balance sheet.
The article titled "Depreciation of fixed assets on tax and
balance sheet" focuses on determining the substance of fixed
assets and their depreciation as well as methods of calculating
the amortization of these assets. In the study the author
presents in detail the factors that differentiate the principles of
calculating the depreciation included in the provisions of the
Personal Income Tax Act, Corporate Income Tax Act and the
Accounting Act. The article presents differences such as the
dissimilarity between the start and end of the depreciation
charge calculation, the frequency of this calculation, the applicable rates and their subsequent amendments as well as limitation in the depreciation charge calculation of the fixed assets.
Bibliografia:
1. Rachunkowość finansowa część II, B. Padurek, M. Szpleter,
Wydawnictwo Bożena Padurek, Wrocław, 2016
2. Księgowość i kalkulacja. Część 1, G. Borowska, I. Frymark,
Wydawnictwo WSiP, Warszawa 2013
3. Informator dla prowadzących działalność gospodarczą Nr
11 (210) Listopad 2017, Wyd. Miriam, Konstantynów Łódzki 2017,
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.12.2010 r. w
sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. nr 242, poz. 1622)
5. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
(Dz.U. 2016, poz. 1047)
6. Ustawa o rachunkowości Komentarz, (red.) E. Walińska, 4.
Wydanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2016
7. Księgowość i kalkulacja. Część 1, G. Borowska, I. Frymark,
Wydawnictwo WSiP, Warszawa 20130
8. Podstawy rachunkowości, (red) K. Sawicki, wydanie III,
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CZĘŚĆ II
ROLA PODMIOTÓW I ŚRODKÓW
W EKONOMII CZŁOWIEKA
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Zbigniew Narecki

Współczesna kobieta w rodzinie: misja i zadania w świetle
nauczania Św. Jana Pawła II
(Wstęp). 1. Krótkie przypomnienie o godności i powołaniu kobiety: wątek biblijny; nauka Świętego o powołaniu kobiety w
ogólności; Papież o powołaniu kobiety w rodzinie; kobieta odpowiedzialnym rodzicem. 2. Manowce współczesnej kobiecości: obecne
„rewelacje” postępu w dziedzinie kobiecości; Jan Paweł II a współczesne modele kobiecości. 3. Rzeczywiste obszary powołania kobiety: (1) Kobieta w rodzinie: małżonka; rodzicielka; wychowawczyni; (2) Godzenie przez kobietę ról rodzinnych z pozarodzinnymi w Kościele i społeczeństwie. 4. Praktyka troski Papieża o kobietę w rodzinie: sięgając do okresu krakowskiego; kalendarium papieskiej troski o kobietę w rodzinie; niezbywalne segmenty troski Świętego o kobietę i rodzinę /I-IV/. Podsumowanie.
Przypisy.
*******
Zdawałoby się, iż temat kobiety i rodziny jest od dawna
znany i dogłębnie opracowany. Niemniej jednak rodzi dzisiaj
szereg sporów odnośnie misji i zadań, jakie współczesna kobieta winna pełnić w wielu dziedzinach życia. Wraz z duchem
<nowej epoki> pojawiło się wiele kontrowersji, które dotyczą
jej pozycji i roli w ważkich sferach ludzkiej aktywności, a
szczególnie na polu jej tożsamości i godności osobowej, którą
od zarania dziejów ludzkości winna posiadać. Problemu na
pewno nie rozwiązują obecnie liczne wizje światopoglądowofilozoficzne, kulturowo-edukacyjne, społeczno-polityczne…
wraz ze spojrzeniami, jakich dostarczają nauki o człowieku,
zwłaszcza - potrzebująca zdecydowanego rozstrzygnięcia praktyka życia codziennego. Koniecznie potrzeba dogłębnie
wyczerpującego spojrzenia na istotę i powołanie kobiety.
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Niemal na każdym kroku doświadczamy oraz spotykamy w
mediach postawy i poglądy ją dyskryminujące, często niepokojąco podszywające się pod miano tzw. awansu cywilizacyjnego, w imię <postępu i wolności>. Niejednokrotnie są to wizje szokujące i odzierające kobietę z godności osobowej i praktycznie wielce krzywdzące. Dlatego pożądanym byłoby ów
problem dogłębniej rozważyć w bezprecedensowej opcji, jaką
prezentuje Święty Jan Paweł II.
Co należy bezprzykładnie i usilnie nagłaśniać, Święty
ubolewał z powodu marginalizacji kobiet w życiu współczesnych społeczeństw świata, w którym jest wiele nieszczęścia
oraz zła powodowanego pomijaniem <geniuszu kobiety>.
Dzieje się to z powodu licznych i poważnych ograniczeń w
nachalnym przyrównywaniu kobiety do mężczyzny. Zdanie
Papieża z Listu do kobiet (1995), iż kobieta realizuje ów geniusz
w sposób odmienny i komplementarny, wyraża istotę poglądów Świętego w kwestii jej miejsca i roli, jednocześnie równouprawnienia, a nie fałszywego „maskulinizmu”, gdzie nie
wykorzystuje się darów różnorodności płci. Jak dzisiaj często
się wyraża się w różnych poglądach i praktykach, dokonuje
się tegoż sprzeniewierzenia poprzez zacieranie różnić, które
istnieją pomiędzy nią a mężczyzną. Zatem przyjrzyjmy się
dokładniej nauce papieskiej, która w obliczu naporu agresywnych wizji i boleśnie związanych z nimi doświadczeń, winniśmy przypomnieć i propagować. Jest ona bezprzykładnie
konkurencyjna, jeśli na nią spojrzymy poprzez niezbywalną i
zarazem kapitalną - chociaż uważaną przez wielu <postępowców> za przestarzałą - a propagowaną przez Jana Pawła II
chrześcijańską wizję kobiety w rodzinie.
1. Krótkie przypomnienie o godności i powołaniu kobiety
Wątek biblijny.
Jan Paweł II mówiąc o godności osoby ludzkiej, wymownie zatrzymuje swoją uwagę, zarówno na mężczyźnie,
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jak i na kobiecie. W odróżnieniu od całego otaczającego ich
świata, oboje są równie osobami; są na równi we wspólnym
człowieczeństwie jako „jedność obojga”, „drugie ja”. W tej
jedności, jaka pozwala im wychodzić z pierwotnej samotności
człowieka, są od samego początku stworzenia wezwani do
bytowania nie obok siebie, lecz wzajemnie „jedno dla drugiego”. Nie oznacza to wcale, iż Bóg stworzył ich osobami niekompletnymi, lecz powołał do głębokiej komunii, w której
mogą się wzajemnie uzupełniać z racji odmienności płci oraz
stawać się niezbywalną <pomocą> dla drugiego. Zdaniem
Świętego - parafraza biblijna <kość z moich kości> wyraża
komplementarność i wzajemność jako dwie podstawowe cechy dwojga ludzi. Zawarta już w akcie stwórczym Boga głęboka komunia to jedność oparta na wzajemnym poznaniu i
darze, osiągane przez oparty na zasadzie pełnej równości autentyczny dialog, którego nie da się niczym i nikim zastąpić.
Okrzyk radości i podziwu wrażony przez mężczyznę , że to
ona wreszcie jest <kością z moich kości i ciałem z mego ciała>
stanowi pierwszy gest miłości, jaki rozległ sie w świecie stworzonym (1).
Stwarzając pierwsza parę na <swój obraz i podobieństwo>, pragnął Bóg pełnego dobra i szczęśliwości z partycypacji w Jego życiu. Ten Boży zamiar pierwsza para przekreśliła przez grzech pierworodny, chcąc samowolnie i w sposób
niekontrolowany zawładnąć darami nadprzyrodzoności. Tym
samym rozbiła jedność ze swoim Mocodawcą, co wprowadziło nieład w samym człowieku i w relacjach pomiędzy ludźmi.
Zaistniał wówczas zniekształcony obraz ludzkiego obrazu i
podobieństwa, zarówno w mężczyźnie i kobiecie, podziały i
dyslokacje w komunii małżeńskiej, a tym samym w rzeczywistości społecznej, która przybiera aż po dziś dzień różnorakie i
często dramatyczne formy. Aczkolwiek nastąpiła szansa rekapitulacji tego zła grzechu poprzez odkupieńczą misję Chrystusa, to jednak zagrożenia wypływające ze współczesnej cywili-
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zacji i postępu są dla kobiety, jej godności i określania szczególnego powołania, wyjątkowo dotkliwe i niebezpieczne.
Zdaje się, iż ów wątek ciągłości nauczania Kościoła pragnął Święty mocniej wyeksponować, jako że był nie zawsze w
pełni ukazywany. Bardziej go tutaj rozwińmy. Bóg stworzył
kobietę i mężczyznę we wzajemnej harmonii, w zjednoczeniu,
że Jezus uznaje, iż występkiem jest tę jedność rozdzierać. Dopóki oboje wierzą w tę miłość i z ufnością ją przyjmują, ta
harmonia trwa; w przeciwnym wypadku jedność ulega zakłóceniu, następuje wzajemne obwinianie się w postaci zjawiska
projekcji. Nagość, która symbolizuje pełne otwarcie się na siebie nawzajem, staje się udręką. Nagle jest tyle do ukrycia, tak
wiele braków w miłości do zatuszowania. Wówczas pojawia
się brak zaufania do Boga i Jego miłości, który - jako istota
grzechu - prowadzi bezpośrednio do rozłamu. W tych momentach stają małżonkowie przed odkupieńczą tajemnicą
Chrystusa, która zawiera się w sakramentalności ich związku i
stwarza szansę na rekapitulację tej nadwątlonej więzi. To z
Krzyża, na którym miłość objawiła się najpełniej, wypływa
ogromna siła odnowy, wzajemności polegającej na odpowiedzi drugiemu darem miłości. Poza siłą ducha obojga, którą
czerpią z Sakramentu, są ponownie w stanie nawzajem siebie
pokochać. Papież potwierdza taką ich możność argumentacją
Sakramentu, realnością Jego Łaski, w jakiej żyją chrześcijanie i
starają się na co dzień w Duchu Bożym urzeczywistniać. Kluczowym punktem tej Łaski jest wiara w to, iż Bóg kocha każdego z osobna; przekonani o tym fakcie stają się znowu zdolni
do relacji pomiędzy sobą (2).
Nauka Świętego o powołaniu kobiety w ogólności.
Nie dziwi fakt, że jak nikt dotychczas, uwydatniał i rozwijał Papież wątki dotyczące godności i powołania kobiety w
kontekście życia małżeńsko-rodzinnego i społecznego w specjalnym Liście apostolskim Mulieris dignitatem, który wydał
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nieprzypadkowo z okazji Roku Maryjnego w roku 1988. Kazał
w dokumencie dostrzegać problem, jego naturę i zagrożenia
poprzez pryzmat maryjności, co często potwierdzał i rozwijał
w swoich homiliach oraz przemówieniach, szczególnie wtedy,
kiedy należało nobilitować kobiety w tych krajach, do których
pielgrzymował. Nie stronił od tych tematów w Orędziach na
Światowe Dni Pokoju, na Światowych Dniach Młodzieży, itp. Wystąpienia papieskie promowały kobietę, jej godność i powołanie do życia rodzinnego, wyrażały głęboką troskę o jej los i
misję w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, jakie w tej kwestii
niesie współczesność określana mianem <kultury śmierci> (3).
Grzech pierworodny jako efekt złamania przez obojga prawa
Bożego domaga się w perspektywie chrystologicznej ekspiacji
w ich powołaniu, którego drogą jest zarówno dziewictwo, jak i
małżeństwo, a w nim macierzyństwo kobiety, dla których
ostateczną miarą godności jest zjednoczenie z Bogiem w Jezusie Chrystusie. W tym odkupieńczym akcie możliwym staje
się pojednanie Ewy i Maryi, które reprezentuje ludzkość w
historii zbawienia, gdzie kobieta jako chrześcijanka - uczestnicząc w trojakiej misji Zbawiciela - posiada swój udział w życiu
Kościoła w przestrzeni martyrii, liturgii i diakonii (4).
Papież o powołaniu kobiety w rodzinie.
Dobitnie Papież podkreśla, iż podstawowym powołaniem kobiety było i pozostaje na zawsze macierzyństwo w
rodzinie. Kontynuuje myśl Vaticanum II o jedyności pary małżeńskiej, która jako wspólnota osób, stanowiących o sobie
podmiotów, ma stawać się związkiem dla Boga samego. Tylko
w ten sposób mogą oni odnajdywać się w Bogu poprzez bezinteresowny dar z samego siebie. Jakże to wspaniałe powołanie, w którym na <wzór i podobieństwo samego Boga> mogą
właśnie w miłości urzeczywistniać siebie poprzez bezinteresowny dar z siebie. Owa logia daru miłości wyraża się w zjednoczeniu małżeńskim, kiedy szczególnym momentem tej bez-
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interesowności staje się macierzyństwo. Zresztą całe życie
małżeńskie winno nosić znamię daru, za który stali się małżonkowie całożyciowo odpowiedzialności w chwili zawarcia
Sakramentu (5).
W tym momencie nauki Papieża wkraczamy w tajemnicę macierzyństwa, która otwiera małżonków na dar nowego
życia jako owoc bezinteresownego zjednoczenia dwóch osób,
jaki „Bóg chciał dla niego samego”. To otwarcie, aczkolwiek
związane z osobową strukturą kobiety, może urzeczywistniać
się za sprawą ojcostwa. Widać zatem, iż obopólne spełnianie
macierzyństwa i zarazem ojcostwa, zawiera się w kluczu słówtajemnic wspólnoty osób darującej siebie nawzajem w Bogu
dla Niego samego. I pomimo tego, iż macierzyństwo to dzieło
Boże dwojga, to jednak o wiele bardziej urzeczywistnia się w
kobiecie. Myśl Świętego zatrzymuje się w tym miejscu nad
misterium kobiety obcującej szczególnie blisko z tajemnicą
życia. Jego spojrzenie przez pryzmat macierzyństwa Maryi
każe eksponować pozycję niewiasty, aczkolwiek nie ujmuje to
misji męża Matki Najświętszej. Odnajdujemy zatem setno myśli Papieża, które każe patrzeć w konsekwencji i w sposób wyjątkowy na macierzyństwo kobiety. Jest nim dziecko, jakie
dojrzewa w łonie matki, bowiem matka przyjmuje je, nosi,
rodzi i kocha, a potem rozciąga nad nim wachlarz odpowiedzialnego wychowania. W ten boski proceder tajemnicy życia
i miłości włącza się mężczyzna jakby od zewnątrz, który musi
pod wieloma względami uczyć się od matki swego własnego
ojcostwa. Jak wskazują nauki o człowieku, musi nauczyć się
nabywania w trudnym społeczno-kulturowym procesie rodzinno-wychowawczych ról i zachowań (6).
Kobieta odpowiedzialnym rodzicem.
Wraz z tą uwagą wkracza Papież na teren odpowiedzialnego rodzicielstwa, inaczej - wychowania, które jest nierozdzielnym elementem, przedłużeniem rodzicielstwa. Zdaje
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się, iż wtedy rozmachu rozwojowego w procesie kreowania
nowonarodzonego człowieka zyskuje mężczyzna, bowiem
równa do szeregu odpowiedzialnej decyzji o losach nowej
jakości kobiety i wspólnego dziecka. Niezbywalna rola w tym
dziele dojrzewania mężczyzny do zadania rodzica przypadnie
znów kobiecie, a następnie - kreatorowi związku nowej rzeczywistości - mężczyźnie jako mężowi i ojcu. Wtenczas to miłość obojga rodziców staje się zwolna duszą, a przez to normą,
która inspiruje i nadaje kierunek całej konkretnej działalności wychowawczej, ubogacając ją tak cennymi owocami miłości, jak: czułość, dobroć, usłużność, bezinteresowność i duch ofiary (7). Są to
jakby perełki daru bezinteresownej miłości mężczyzny wobec
swej sakramentalnej partnerki, które rodzą dla ich wspólnoty
perspektywy rozwoju duchowego, jakiego probierzem jest
sam Bóg. W przeciwnym wypadku, jak to często się zdarza,
zarówno miłość i cały związek mogą w konsekwencji doznać
tragicznego i żałosnego finału (8).
2. Manowce współczesnej kobiecości
Obecne „rewelacje” postępu w dziedzinie kobiecości.
Zdaniem Świętego - największe zagrożenie dla kobiecości przychodzi ze strony licznych krytyk i kontestacji dotyczących przekazu życia i macierzyństwa. Zwykło się obecnie,
głównie drogami propagandy medialnej, edukacji i modeli
kultury, wzorców życia konsumpcyjnego, itp.…. forsować
przekonanie jakoby macierzyństwo stanowiło dla kobiety barierę na drodze do realizacji jej wolności osobistej, tj. uzależnienia się od mężczyzny, zwłaszcza stwarzało niemożność
emancypacji zawodowej, rozwoju osobowości oraz wielu życiowych marzeń lub aspiracji, itp. Zauważa się tutaj wpływy
zdominowanej przez hedonizm, z reguły materialistycznej i
liberalno-ateistycznej, mentalności w postawach i zachowaniach dzisiejszego młodego pokolenia, mieniącego się jako
„nowoczesne i postępowe”. Podstępnie przekonuje się je róż-
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nymi kanałami, iż macierzyństwo i role domowe uwłaczają
godności współczesnej kobiety, godzą w jej prawa i wolności
osobowe, traktują jako narzędzie wyzysku seksualnego i przyjemności. Głosi się jednoznacznie, że kobieta winna bez prawno-moralnych ograniczeń i norm religijnych w pełni <zarządzać> swoim ciałem, które „należy wyłącznie do niej”. Są to
poglądy całkowicie sprzeczne z chrześcijańską wizją powołania kobiety. Papież nie omieszka przy tym zauważyć, iż taka
filozofia i praktyka realizacji <kobiecości> prowadzi do jeszcze większych dla kobiet zagrożeń, które wówczas stają się
rzeczywiście przedmiotem męskiego „panowania” i „posiadania”. Wtedy już prosta droga prowadząca w życiu publicznym do: pogardy kobiety, różnorodnego niewolnictwa i ucisku, nieokiełznanej pornografii, rozrostu wielu form prostytucji, upowszechniania praktyk aborcyjnych, wielorakiej dyskryminacji w dziedzinie wychowania, zdominowania jej życia
przez kariery zawodowe, pogoń za zarobkiem, itp. Wtedy
stają się kobiety łatwym < łupem> świata męskiego w wielu
dziedzinach życia i ludzkiej działalności, w której się znajdą.
W imię takich „postępowych” haseł jeszcze bardziej nasiliła
się - i to w najprzeróżniejszej postaci - dyskryminacja kobiet, a
tym bardziej objawiły się w zupełnie nieprzeczutych sytuacjach zagrożenia, jakich doświadczają kobiety dopiero po
przykrych wydarzeniach, bez możliwości uwolnienia się od
nich. Życie społeczne dostarcza w tym względzie wiele zniewalających kobiety przykładów. Szczególnie bolesną sprawę
stanowi zatrata przez kobietę własnej tożsamości i godności, a
więc tego wszystkiego, co stanowi o jej istotnym bogactwie i
dostojeństwie. Nie zniwelują zjawiska desperackie gesty obrony własnego status quo, kariery zawodowe, rozwody, samotne trudy wychowania dzieci lub dźwigania ciężarów życia.
Nie sposób wyliczyć dramatyzmu życia małżeńskorodzinnego, jaki w związku z postępem <cywilizacji śmierci>
niesie kobietom teraźniejszość. Tragedią jest, że prawe mał-
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żeństwa sakramentalne muszą „konkurować” ze związkami
homoseksualnymi, które roszczą sobie racje do równouprawnienia na płaszczyźnie prawnej, społeczno-psychologicznej,
kulturowo-politycznej, a nawet wdzierają się podstępem do
przestrzeni życia religijno-kościelnego (9).
Jan Paweł II a współczesne modele kobiecości.
Na wyżej wspomniane propozycje Papież odpowiada
nauką w specjalnie wydanych dokumentach, a mianowicie, w
Liście Mulieris dignitatem o godności i powołaniu kobiety (1988)
oraz w Liście do kobiet (1995). Znacząco uzupełniają je: List do
Rodzin (1994); adhortacje - Familiaris consortio (1981) i Christifidelis laici (1988); encyklika Evangelium vitae (1995); szereg wypowiedzi, homilii i katechez, jakie wygłaszał przy różnych
okazjach w Watykanie i na pielgrzymkach, itp. (10). Jednak
najbardziej niepokoi Papieża obecny kryzys kobiecości w
kwestii macierzyństwa. Stało się ono przedmiotem licznych
krytyk i kontestacji, w których uważa się rolę matki za barierę
narzuconą kobiecej osobowości. Wiąże się z tym problem
aborcji, ucieczka kobiet do pracy zawodowej, kształtowanie
modelu kobiety wyzwolonej od wszelkiej odpowiedzialności
jako stałej partnerki małżeńskiej, przekazicielki życia i kreatorki życia rodzinnego. Zarówno zagrożenia miłości małżeńskiej, takie jak: rozwody, różnorakie związki niesakramentalne, tj. cywilne, „wolne”, homoseksualne; zagrożenia prokreacji
i wychowania, tj. w kwestii odpowiedzialnego rodzicielstwa,
zarówno w przekroju ad intra - w postaci antykoncepcji, aborcji, eksperymentów in vitro, jak i w płaszczyźnie ad extra - w
rozpowszechnianiu wzorców kultury konsumpcyjnej, z reguły
laickiej, w których ogromny wpływ posiadają współczesne
media, ustawodawstwo, czynniki ekonomiczno-socjalne, ideowo-kulturowe, itp. - nie są <Papieżowi Rodziny>, obce. Z
tego powodu wyrażał Święty w swoim nauczaniu stały wyraz
ubolewania. Napominał wtenczas niezmordowanie, iż wszel-
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kie problemy współczesności wymagają obecności i zaangażowania kobiet oraz - stałego i wspierającego dzieło zainteresowania ze strony świata męskiego. Winny im towarzyszyć
różnorodne przedsięwzięcia spontaniczne i zorganizowane:
począwszy od szczebla mikrostrukturalnego - aż po makrostrukturalny. Można za Nim powiedzieć, że obecność i zaangażowanie kobiet w różnych przekrojach życia społecznego,
zaczynając od rodziny - kończąc zaś na społeczności ogólnoludzkiej, to droga rzeczywistej naprawy obecnego stanu rzeczy w: jej samorealizacji, nadawaniu pełnej godności życiu
małżeńsko-rodzinnemu, kształtowaniu właściwego wyrazu
moralnego w kulturze - a co za tym idzie - w obronie na co
dzień sakramentalnej wartości małżeństwa (11).
Poza głównym powołaniem kobiety w małżeństwie i
rodzinie, posiada ona prawo nie tylko do czynnego udziału
we wszelkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego,
kulturowo-politycznego, itp., gdzie musi być respektowana
godność i nienaruszalność statusu rodzicielki, w których konieczny jest dla kształtowania dobra wspólnego jej „geniusz”.
Nie mogą znosić tej pozycji kobiety wszelkie formy dyskryminacji w pracy, kulturze, polityce… lecz muszą uszanować ów
swoisty charakter kobiecości z podkreślaniem roli partnerki
małżeńskiej i rodzicielki. Zdaniem Papieża - współczesne pomieszanie ról prowadzić może do zubożenia życia społecznego, w następstwie - do pozbawienia kobiety tego, co w sposób
szczególny jej przynależy. Dlatego każda społeczność, która
szanuje własną bytność i prawidłowy rozwój, musi dbać o
przynależne kobiecie fundamentalne prawa, a następnie w
miarę możliwości - umożliwiać jej pełnoprawne zaistnienie w
życiu publicznym. Klucz takiego rozwiązania znajduje Papież
w nauce Kościoła, którego drogę wyznacza sama Ewangelia,
zaś najdoskonalszym wzorem zachowywania wzorca kobiecości stanowi Najświętsza Maryja Panna.
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Zaznaczmy, że w podkreślaniu - poprzez pryzmat maryjny - wzorca chrześcijańskiej godności kobiety uwidacznia
się sens i wielkość dziewictwa, które przydaje małżeństwu
niezwykłej wyrazistości w kontekście oblubieńczej miłości
Chrystusa do Kościoła. Religijne „bezżeństwo dla Królestwa
Bożego” nadaje wyjątkowej godności i perspektywy samemu
małżeństwu, które urzeczywistnia się jako Sakrament. Zestawiane z małżeństwem chrześcijan jakiekolwiek alternatywne
związki, tzw. wolne, homoseksualne, „na próbę”, itp. wypadają karykaturalnie jako sprzeczne same w sobie. Jak zauważa
Papież - zawarta w związku sakramentalnym perspektywa
eschatyczna pozwala dostrzec kobietę, jej godność i misję w
aurze niezwykłego dostojeństwa, nobilitować jej osobę i zadania realizowane w dziewictwie, które jest obecnie niesłusznie
ośmieszane, wystawiać ją do rangi uczestniczki w potrójnej
misji Chrystusowej, tj. jako rzeczywistej misjonarki także poza
rodziną, na szerokich polach misji apostolskiej w Kościele i
świecie. Takiej promocji osoby ludzkiej w życiu i praktyce
społecznej nie daje żadna alternatywa współczesności, którą
lansuje i narzuca kobiecie jako atrakcyjną, stwarza pozory
wątpliwego awansu, co najwyżej - umożliwia możliwość
aspektowego rozwoju jej osobowości. Sprawdzona jest to w
Tradycji Kościoła droga doskonalenia siebie i innych, słowem uświęcenia i zbawienia. Poza Chrystusem jako <Drogą, Prawdą i Życiem> innej możliwości nie ma, zaś dzisiejsze nobilitacje kobiecości wyglądają - może na pierwszy ogląd dość urzekająco - lecz w rzeczywistości i na dłuższą metę zubażają. Ich
najczęstszym łupem padają same kobiety i społeczeństwa,
które mirażom takiej „atrakcyjności” dały się uwieść (12).
3. Rzeczywiste obszary powołania kobiety
(1) Kobieta w rodzinie
Małżonka. Na misję kobiety jako partnera-małżonki
spogląda Święty poprzez wymowny pryzmat macierzyństwa,
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którzy pozwala lepiej zrozumieć ten problem. Z niepodzielności miłości jako daru jedności i płodności, która stanowi esencję największej tajemnicy trynitarno-eklezjalnej chrześcijaństwa, wywieść można sakramentalną istotę małżeństwa jako
bezinteresownego daru osób, która rodzi miłość i nowe życie.
Zresztą niniejszą życiodajną strukturę zawiera każdy akt małżeński, będący w istocie znakiem miłości i płodności duchowej, chociaż nie zawsze biologicznej. Doktryna Papieża znana
skądinąd z publikacji Karola Wojtyły (13) zawarta została w
nauce Vaticanum II, iż Bóg zapragnął człowieka w mężczyźnie
i kobiecie dla siebie samego, tzn. że partnerzy jako osobypodmioty nie mogą odnajdywać siebie inaczej jak tylko poprzez urzeczywistniający ich obojga i zarazem każdego z
osobna bezinteresowny dar z samego siebie (14). Oparta na
fundamencie teologicznym logia bezinteresownego daru wyraża się w zjednoczeniu życia i miłości małżeńskiej, którego
znak jednoczącej miłości i płodności umożliwia tylko wyrażana w pełni sakramentalna natura związku mężczyzny i kobiety, ich bezinteresownego oddania m. in. w akcie małżeńskim.
Znaczy to, iż jakiekolwiek rozdzielanie tej struktury w innych
najprzeróżniejszych doświadczeniach własnej kobiecości i
męskości, może zagrażać wzajemności daru dla siebie, utrudniać jego „rozprowadzanie” na ich życie w permanentnie wyrażanej odpowiedzialności, tzn. w wielu przejawach miłości,
prokreacji i wychowania (15).
Rodzicielka.
Esencjalnie niepodzielnym z powyższym terenem powołania kobiety jako małżonki w rodzinie jest płodność biologiczna. Macierzyństwo będące owocem małżeńskiego zjednoczenia jako znaku miłości domaga się daru nowego życia, nowej osoby. I chociaż płodność jest związana z osobowobiologiczną strukturą kobiecości, to urzeczywistnia się za
sprawą mężczyzny, który w tej chwili staje się ojcem. Wydarza
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się zatem w akcie płodności tajemnica teologalnej partycypacji
człowieka w macierzyństwie i ojcostwie samego Boga, którą to
tajemnicę przybliża pośrednictwo Maryi, Matki Chrystusa.
Tutaj małżonkowie uczestniczą w boskiej tajemnicy życia, która dojrzewa w łonie kobiety, kochającej i obdarzanej miłością
matki. Wydając na świat nowe życie, rozciąga nad nim macierzyńską opiekę. Ileż tu zawiera się analogii do opieki Boga i
macierzyńskości samego Kościoła, który przekazuje Łaski sakramentalne małżonkom pomimo faktu, iż w procesie brzemienności i rodzenia dziecka musi mężczyzna uczyć się własnego ojcostwa od partnerki-matki. Jakież to sprzeniewierzenie tej głębi małżeńskiej macierzystości zawiera się we współczesnych koncepcjach <związków bez Boga>, tj. w homoseksualnych, niesakramentalnych, „wolnych”, w manipulacjach
uprzedmiatawiających kobietę i małżeństwo, w eksperymentach tzw. inżynierii genetycznej, nie mówiąc już o złu, które
niesie ze sobą aborcja (16).
Nierozdzielny z macierzyństwem kobiety temat, aczkolwiek oddzielny i niewątpliwie eksponujący problem w
nadzwyczajnym świetle, stwarza tajemnica dziewictwa oraz
związanego z nim macierzyństwa duchowego. Wyłącznie w
powołaniowej perspektywie chrześcijaństwa zyskuje bezżeństwo właściwej rangi i misji w ramach życia konsekrowanego
oraz - funkcji specjalnych osób oddanych apostolskiej misji w
Kościele (17).
Wychowawczyni.
Niepodzielną jedność z prokreacją stanowi proces osobowego kształtowania dziecka do pełni człowieczeństwa, w
którym uczestniczy kobieta wspólnie i z coraz większym zaangażowaniem mężczyzny. Powstało tysiące opracowań
wskazujących na rangę i ważkość udziału obojga rodziców w
procesie kształtowania nowego życia, ich niezbywalnej pozycji
i roli, której wymaga ono dla prawidłowego rozwoju od chwili
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narodzin. Zdaniem Papieża - wzajemnie uzupełniająca się
miłość matki i ojca stanowi niezastąpioną w niczym duszę, a
przez to normę, która inspiruje i nadaje kierunek całej konkretnej działalności wychowawczej, ubogacając ją wieloma
cennymi owocami człowieczeństwa takimi jak: czułość, stałość, dobroć, usłużność, bezinteresowność i duch ofiary (18).
Poza fundamentalną pozycją i rolą kobiety jako wychowawcy w rodzinie, Papież wymienia inne formy wychowania
dzieci na sposób macierzyński, których kobieta nie zrodziła
osobiście, ale „tworzy” ich człowieczeństwo w procesie opieki
i wychowania. Będą to nieprzebrane szeregi kobiet konsekrowanych, tj. w stanie bezżennym, oddanych dzieciom i rodzinom: osieroconym, opuszczonym, chorym, ubogim i nieszczęśliwym. Wiele jest form włączania się kobiet w różne dzieła
troski i wychowania w duchu miłości. Są to misje i stowarzyszenia charytatywne, różnoraki wolontariat, adopcja dzieci,
opieka nad niepełnosprawnymi, wielokształtny apostolat na
rzecz „rodzin w potrzebie” oraz wspierających dzieł: poczynając od szczebla parafialnego - kończąc na akcjach spontanicznych i zorganizowanych, np. wobec III Świata, gdzie toczą się
wojny, trwają prześladowania, zachodzi potrzeba podstawowej opieki nad uchodźcami, itp. Wszędzie tam widzi Papież
ogromną rolę kobiet obdarzonych szczególną wrażliwością na
człowieka, które posiadając wyrobiony zmysł opieki i dar wychowawczyń czynią prawdziwe dobro, szczególnie w zakresie
ochrony podstawowej wartości, jaką jest ludzkie życie (19).
Z kwestią świadczenia przez kobiety pomocy dzieciom,
młodym ludziom, niepełnosprawnym, rodzinom potrzebującym… wkraczamy na ich teren ról i zadań w Kościele oraz w
społeczeństwie. Według Papieża, jest to ważki oraz dyskutowany problem współczesności, którym jest pełnienie i godzenie jej ról rodzinnych z pozarodzinnymi oraz zawodowymi.
Ponieważ występują w tej kwestii nieuzasadnione zarzuty
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wobec nauki Papieża, jakoby byłby On przeciwny pozarodzinnym rolom kobiety, postaramy się ten temat wyjaśnić (20).
(2) Godzenie przez kobietę ról rodzinnych z pozarodzinnymi w Kościele i społeczeństwie
Obok podstawowej roli kobiety w rodzinie jako rodzicielki, Papież widzi jej rzeczywistą i niezbywalną rolę w Kościele, gdzie na mocy sakramentów inicjacyjnych ma udział w
urzędzie kapłańskim, prorockim i królewskim Chrystusa.
Uczy o tym jednoznacznie w liście Mulieris dignitatem oraz w
adhortacji Christifidelis laici, wskazując jednocześnie na jej zadania w Kościele, gdzie nie podlega żadnej dyskryminacji,
również w procesie konsultacji i wypracowania decyzji. Dlatego poza bezdyskusyjnymi rolami pierwszej katechetki i religijnej animatorki w wychowaniu oraz apostołki we własnej
rodzinie, posiadają kobiety prawo udziału w różnych gremiach konsultacyjno-doradczych, w radach parafialnoduszpasterskich, synodalnych, itp. Mogą wtedy wnosić wiele
cennych wartości duchowych do tych środowisk społecznokościelnych, które są istotne z punktu widzenia humanizacji i
ewangelizacji człowieka. Dając przykład świadectwa wiary,
stają się wyjątkowymi misjonarkami Chrystusa poprzez własny przykład i świadectwo chrześcijańskie. Istnieje też silna
potrzeba włączania kobiet w różne dzieła i inicjatywy zrodzone z miłości chrześcijańskiej, np. charytatywne, dobroczynne,
misyjne. Zresztą nie brakuje wspaniałych przykładów i wzorów kobiet z różnych stanów poświęcających się ludziom w
potrzebie, gdyż istnieją niezmierzone tereny takiej ewangelizacji. Można śmiało rzec, iż wszystkie problemy współczesności wymagają <geniuszu> i zaangażowania kobiet.
Osobny problem stanowi święcenie kobiet na kapłanów
oraz dopuszczenie ich do tej godności, aczkolwiek fakt ten nie
świadczy wcale o umniejszaniu ich kobiecości lub dyskryminacji w Kościele. Podobnie jak w przypadku samej Matki Naj-
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świętszej, wypływa to z wierności wobec zamysłu samego
Boga. Jednak temat ten należałoby potraktować oddzielnie i
bardziej obszernie (21).
Należy za Świętym stwierdzić, że prawdziwa promocja
kobiety polega głównie na wspomaganiu jej w rozwoju ku
temu, co jest właściwe i zgodne z jej istotą oraz otwiera drogę
do rozwoju osobowości. Tylko wtedy przyniesie ono najwięcej
dobra dla samego Kościoła i społeczeństwa. W związku z tym
zamierzeniem należy właściwie rozumieć Papieża, iż przesadne eksponowanie u kobiety ról zawodowo-społecznych kosztem jej zasadniczego powołania nie jest na miejscu, może bardziej szkodzić prawdziwemu awansowi, aczkolwiek najczęściej zwykło się sądzić, iż tylko takie postawienie sprawy najbardziej ją nobilituje. Należałoby podkreślić właściwą myśl
Papieża, a mianowicie, że wszystkie problemy współczesnego
świata wymagają obecności i aktywności kobiet; wtedy realizowane przez nie talenty, staną się szansą ich samorealizacji,
tj. pod żadnym pozorem nie umniejszą ich godności i nie
ograniczą w istocie powołania do miłości i rodzicielstwa. Rozumując po chrześcijańsku, prawdziwą nobilitacją będzie dlań
taka, która wypływa z zamysłu samego Boga, czyli:
1/ nada się przede wszystkim i uszanuje pełną godność
życiu małżeńskiemu i macierzyństwu poprzez umożliwianie
realizacji ludzkich i chrześcijańskich wartości związanych z
małżeństwem, kiedy będą kobiety mogły nawiązywać z mężami nowe, dojrzalsze relacje międzyosobowej komunii. Pozamałżeńskie alternatywy takiej szansy nie dają, nadużywają,
wręcz szkodzą małżeńskiej komunii osób i samemu związkowi, który pozostaje z Bożej woli Sakramentem;
2/ dopiero przy uszanowaniu tej płaszczyzny kobiecości
i istoty rodziny jako chrześcijańskiej wspólnoty, można zapewnić kobietom czynny udział we wszystkich wymiarach
życia: poczynając od zawodowego i społecznego - kończąc na
gospodarczo-politycznym i edukacyjnym, ale przy zagwaran-
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towaniu całej sferze jej życia wymiaru moralnego, tj. takiego,
jaki uczyni kobietę godną człowieczeństwa. Należy więc
wspólnymi siłami wszystkich zainteresowanych stron uzdrawiać na świecie urządzenia i warunki, jeśli są one niewłaściwe
i skłaniają do grzechu, aby mogły przystosować się do norm
sprawiedliwości i sprzyjać praktykowaniu cnót, słowem przepajać kulturę i dzieła ludzkie wartościami moralnymi. We
wszystkich tych dziedzinach należy respektować godność
kobiety, jej prawa oraz specyficzne i główne powołanie w rodzinie;
3/ dopiero przy takim obrocie spraw widzi Święty szansę na prawdziwy postęp, bowiem zostanie wtedy wykorzystany kobiecy „kapitał” we wszelkich sferach bytu społecznego. Domaga się to stałej walki w zwalczaniu wielu dyskryminacji kobiet w środowiskach zawodowych, w kulturze, polityce i edukacji, słowem - obrony swoistego charakteru kobiecości przed „wolnościowymi patologiami i modami”, które
nadwątlają związki międzyosobowe, zwłaszcza - miłości i macierzyństwa w rodzinie. W celu poszanowania priorytetowej
godności kobiecej, jaką nadużywają wymierzone w nią patologie współczesności niejako w imię przysługujących wolności
i praw, nieuprawnione pomieszanie kobiecych ról doprowadzać może - zdaniem Papieża - do zubożenia życia społecznego, nawet zagrożenia jego bytności przez swoistą kastrację.
Innymi słowy - pozbawianie kobiet tego, co szczególnie do
nich przynależy z Bożego zamysłu, to w istocie stwarzanie
stanu „cywilizacji śmierci” (22).
4. Praktyka troski Papieża o kobietę w rodzinie
Sięgając do okresu krakowskiego.
Powstaje zasadnicze pytanie dotyczące troski ewangelizacyjnej wobec kobiety, mającej na celu: jej chrześcijańską formację jako żony i matki, pogłębianie rozumienia i akceptowanie kobiecego powołania oraz wypływających zeń pozaro-
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dzinnych zadań w społeczeństwie i Kościele (23). Nadmieńmy, iż całokształt papieskiej troski ewangelizacyjnej, która
dotyczy kobiety wprost lub pośrednio oraz kiedy mowa o jej
misji i zadaniach w małżeństwie i rodzinie, jest wyjątkowo
bogaty, bowiem zrodził i rozwinął okazale już w czasach krakowskich. Miało to decydujący wpływ na przyszły, rodzinny
profil Jego ewangelizacyjnej troski jako Papieża. Przyniosło to
Świętemu całkiem uzasadniony przydomek <Papieża Rodzin>. Syntetycznie rzecz ujmując, ów decydujący na zaś
okres krakowski można podzielić na:
1/ czas naukowo-dydaktyczny i wydawniczy, kiedy
powstało wiekopomne dzieło Miłość i odpowiedzialność oraz
wiele interesujących rozpraw z zakresu etyki i teologii moralnej. Także w twórczości literackiej była Jemu bliska problematyka małżeńsko-rodzinna, nacechowane głębią teologiczną
poezje i dramaty, ich scenariusze i kompozycje;
2/ wraz z naukowo-literacką twórczością Wojtyły była
nierozdzielnie i wielce owocująca aktywność duszpasterska
pośród młodzieży, młodych małżeństw i ludzi świeckich,
zresztą namaszczona mnóstwem doświadczeń wyrosłych z
żywych oraz często prywatnych więzi współpracy i przyjaźni.
Żadne protokoły watykańskie i ogrom zajęć pasterskich nie
przerwały tychże kontaktów, co zresztą było widać na przestrzeni całego Pontyfikatu w papieskich chrzcinach dzieci,
licznych błogosławieństwach małżeństw, odwiedzinach grup
rodzin, nawiedzeniach chorych, itp.;
3/ stworzenie w swojej archidiecezji sieci duszpasterskiej troski o polskie kobiety i rodziny w postaci poradnictwa,
domów samotnej matki, „okien życia”, instrukcji dla kapłanów-spowiedników i duszpasterzy rodzin, także świeckich.
Przypomnieć należy z tego okresu: soborowe komentarze na
tematy apostolatu świeckich i ich rodzin; instrukcje do encykliki Humanae vitae Pawła VI na temat godności kobiety, celów
małżeńskich, elementów strukturalnych aktu małżeńskiego i
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powołania rodzinnego; zorganizowanie wielu sympozjów,
szkoleń i kursów instruktażowych działaczy poradnictwa rodzinnego, oaz <Domowego Kościoła> które w latach siedemdziesiątych były pionierko propagowane w całej archidiecezji
krakowskiej. Napomknę tylko, iż sam osobiście w nich uczestniczyłem jako student i młody działacz poradnictwa rodzinnego na terenie diecezji: lubelskiej, krakowskiej, administracji
apostolskiej w Opolu. Co przylgnęło później do określeń papieskich, nieprzejednana postawa jako obrońcy życia, propagatora odpowiedzialnego rodzicielstwa, przyniosła przydomek <obrońcy i propagatora duszpasterstwa rodzin> (24).
Kalendarium papieskiej troski o kobietę w rodzinie.
Już po wyborze na Stolicę Piotrową Papież kontynuował
batalię o należną godność i pozycję kobiet w rodzinie, może
nie bezpośrednio, ale wyrażając to w wyjątkowym cyklu katechez inauguracyjnych o rodzinie, podczas których zaplanował
w 1980 roku Synod Biskupów poświęcony rodzinie chrześcijańskiej w świecie współczesnym, w tym także - misji i zadaniom kobiety. Widząc wówczas palącą konieczność zwrócenia
uwagi na te tematy, poświęcił priorytetowo trzy cykle doktrynalno-ewangelizacyjne, które odbyły się w terminach: 5 IX
1979 - 2 IV 1980; 11 XI 1981 - 9 II 1983 oraz 23 V - 28 XI 1984.
Na pierwszy ich termin nakładają się obrady Synodu, z którym Jego myśli teologiczno-pastoralne komponują się, uzupełniają bądź rozwijają posynodalną wykładnię. Część z nich
zawarta została w adhortacji Familiaris consortio (XI 1981), w
której Papież aktywnie uczestniczył. Osobiście zaangażowany
w obrady Synodu i powstające tam zręby wykładni o rodzinie,
jej misji i zadaniach w świecie współczesnym, Święty wzbogacił je o fundamentalne treści, które dotyczyły godności oraz
powołania kobiety i mężczyzny, szczególnej komunii osób
żyjących w związku sakramentalnym. Nauki te czerpią moc z
Przekaźników Objawienia, z ekonomii zbawczej Chrystusa i
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Maryi. Powstały także wtedy, i to w bardzo krótkim czasie,
inne dokumenty podejmujące istotne kwestie na temat rodziny, a mianowicie: Karta Praw Rodziny - o pozycji i prawach rodziny we współczesności / X 1983 /; Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości - o randze i misji rodziny jako krzewicielki opartej na fundamencie miłości sakramentalnej oraz wychowania osób małżonków i ich dzieci /XI 1983/; Donum vitae - o szacunku dla nowego życia i religijnej godności jego przekazu /II
1987/; odrębny i zarazem wyjątkowy w swoim przekazie w
kwestii godności i powołania kobiety dokument Mulieris Dignitatem /VIII 1988/; Nota dotycząca naturalnej regulacji poczęć
oraz diagnostycznych metod płodności /1988/, która powstała na
tle zamieszania odnośnie celów i metod przekazywania życia,
jakie trwały od pamiętnej encykliki Humanae vitae /1968/. Niniejszym dokumentom towarzyszyły wypowiedzi papieskie o
rodzinie w: Orędziu na XXVII Światowy Dzień Pokoju z 1 I 1994;
Orędziu na XXVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
z 24 I 1994; Liście na temat przyjmowania Komunii świętej przez
rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach z 14 IX 1994; Liście
do dzieci w Roku Rodziny z 13 XII 1994; Liście do kobiet z 29 VI
1995; dokumencie pt. Ludzka płciowość: prawda i znaczenie Wskazania dla wychowania w rodzinie z 8 XII 1995; Orędziu na
XXX Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu pt. Współczesne środki przekazu w służbie postępu kobiety w społeczeństwie z 24
I 1996; Instrukcji odnośnie Przygotowanie do sakramentu małżeństwa z 13 V 1996; Zaleceniach nt. Duszpasterstwo osób rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach z 25 I 1997; Vademecum
dla spowiedników odnośnie zagadnień moralnych dotyczących życia
małżeńskiego z 12 II 1997. Kluczowym niewątpliwie dokumentem w kwestii wartości i nienaruszalności życia ludzkiego była
encyklika Evangelium vitae z III 1995.
I aczkolwiek wymienione wyżej dzieła nie wyczerpują
kalendarium papieskiej troski o rodzinę, gdyż jeszcze na przełomie III tysiąclecia tysiąclecia pojawiło się ich kilka, wszystko
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to jest przykładem na wyjątkową ilościowo i tematycznie
uwagę Jana Pawła II odnośnie małżeństwa i kobiety, która nie
miała sobie równych w całej historii Kościoła. Biorąc jeszcze
pod uwagę specjalne instytucje odnośnie rodziny: powołanie
Papieskiej Rady ds. Rodziny, Instytutu Studiów nad Małżeństwem i
Rodziną na Uniwersytecie Laterańskim; ogłoszenie Międzynarodowego Roku Rodziny; kluczowy udział w ONZ - towskich
Konferencjach w Kairze /1994), Pekinie (1995) i Istambule /1996/;
nawet zamiar stworzenia Kongregacji ds. Rodziny w Kurii
Rzymskiej… - świadczy to wszystko to o przeogromnym dziele Papieża na rzecz małżeństwa i rodziny, godności i misji
osób je tworzących. Ponadto, niniejsze priorytety życia małżeńsko-rodzinnego wysuwał Papież w spotkaniach z: rodzinami, świeckimi, młodymi małżonkami i młodzieżą, w czasie
swoich licznych podróży po świecie…(25).
Niezbywalne segmenty troski Świętego o kobietę i rodzinę.
Należy przypomnieć, iż zdecydowane i bogate zaangażowanie się Papieża w sprawy rodziny wynikało z doktryny,
jaką w tym względzie głosił. Obydwa komponenty mocno się
ze sobą wiążą i warunkują: z nauki Papieża wypływa cała praktyka, natomiast dzięki praktyce stale rozbudowywał refleksję
pastoralną, zwłaszcza w strategii ewangelizacyjnej wobec rodziny. Nie jest przypadkiem, iż stale wkomponowywał treści
pastoralne w swoją ewangelizacyjną posługę. Ową logięmetodę Papieża wielce ubogacają i niewątpliwie uwiarygodniają osobiste doświadczenia i potrzeby, które <kontynuują> w
doktrynie wyrazistość i rangę przesłania kobiety w rodzinie; są
one zarazem doświadczeniem autentycznej wiary i każdej żywej wspólnoty Kościoła. Takie doświadczenie Ducha Świętego
umożliwia wierzącym rozumieć i przeżywać prawdziwy zamysł Kościoła w wierzących małżonkach, w pełni zinterioryzować się im z tymi prawdami należącymi do Boga w Chrystusie i Kościele jako własnymi, którymi na co dzień winni żyć. Jest
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to wspaniała i zarazem ewangelizacyjnie przekonująca dewiza
w pojmowaniu i realizacji sakramentalności małżeństwa w codzienności oraz osób doń przygotowujących się. Stanowi kapitalny cel zamierzenia pastoralnego względem nich, który
wspólnie, w pełni świadomie i dobrowolnie podejmują jako
uświęcający i zbawczy. W niniejszej trosce Papieża można zauważyć i wyodrębnić kilka charakterystycznych segmentów,
które tworzą zwartą, całościowo kapitalnie brzmiącą, wzajemnie uzupełniającą się ewangelizacyjną strategię.
Pierwszy segment pastoralno-ewangelizacyjnej strategii
Papieża stanowi głoszenie i realizowanie prawdy antropologicznej o rodzinie, kobiecie i mężczyźnie. Jest ono konsekwentnym
ukazywaniem biblijnej prawdy o człowieku w związku sakramentalnym jako obrazie <na wzór i podobieństwo Boże>,
który Papież w pełni ukazuje i upowszechnia (26). Z kolei tę
prawdę biblijną transponuje na płaszczyznę sakramentalności,
która w ujęciu Jego filozoficznej antropologii ukazuje godność
małżonków w ogólności i zarazem w kontekście związku sakramentalnego kobiety i mężczyzny w Kościele. Widać zatem
antropologię, którą stara się przenikać tajemnica trynitarna, co
czyni ją wszechstronną, integralnie obejmującą wszystkie naturalne sfery życia małżeńskiego w aurze nadprzyrodzoności.
Ukazuje tym samym wszelkie przejawy życia rodzinnego nie
tylko jako ludzkie, ale i boskie, bowiem codzienność życia
małżonków w duchu miłości, cała seksualność i płodność,
wszelkie przejawy opieki i wychowania, wszystko określane
mianem odpowiedzialnego rodzicielstwa, itd. - zostają namaszczone tajemnicą Trojjedynego. Przekaz <Papieża Rodzin> jest więc jednoznaczny - cały związek w swej istocie i
bytności w świecie to rzeczywistość boska, żywy Sakrament.
Dla ewangelizacji Kościoła płynie sygnał jednoznaczny, że
nikt i nic nie może poza tą prawdą partycypować i równać się
z głoszoną w chrześcijaństwie nauką. Prawda o kobiecie i rodzinie, ów pierwotny zamysł Boga strzeżony w depozycie

130

Objawienia i wiary Kościoła - to główny i niezmienny wątek
systematycznej ewangelizacji, do której docieramy rozumem
oświeconym Łaską i osadzonym w Bogu odnośnie małżonków
jako <bosko-ludzkiej wspólnoty życia i miłości>. Dlatego
wszelkie dotyczące człowieka kryzysy sięgają rodziny, tworzą
zamęt o przerażającej powierzchowności i ludzkiej arogancji
wobec Stwórcy. Tworzone na użytek mętnych antropologii, są
wymierzone nie tylko w Mocodawcę, ale w człowieka i jego
godność. Czymże są zatem dzisiejsze tzw. postępowe koncepcje pozytywistyczne, z reguły relatywistyczne i egalitarne,
które uderzają w transcendencję godności i życia ludzkiego.
Kogo w efekcie czynią z kobiety i z jej uświęconego związku z
mężczyzną, jeśli nakazują zbrodnię aborcji, wolną i nieokiełznaną miłość, traktują seksualność i ciało jak towar oraz
przedmiot pożądliwości, profanują płeć w imię bezsensownej
kulturowo-społecznej konwencji, lecz nade wszystko - wyzuwają z wszelkich zasad i norm moralnych, gdzie największą
szkodę ponoszą właśnie kobiety.
W perspektywie antropologii trynitarnej, zwanej też integralną, widać wspaniałe przesłanie i przestrogę Papieża wobec świata przedłożoną w encyklice Evangelium vitae, której
przewodnim mottem ewangelizacyjnym jest uznanie życia
ludzkiego za wartość priorytetową od poczęcia, aż do śmierci.
Zaprzeczeniem tej prawdy Bożej będzie <cywilizacja śmierci>,
inaczej instrumentalizacja człowieka prowadząca do jego samozagłady. Po tej zgubnej drodze kroczy dziś wiele krajów,
nawet tych z tradycją chrześcijańską. Wiadomą i zarazem wyzywającą jest rzeczą, iż prawodawstwa i praktyki pozbawione
tegoż etosu będą niszczyły pod każdym pretekstem każdą
słabość, noworodki w łonie matki, dzieci chore, ludzi starych,
itp. Dary antropologii integralnej popartej wiarą na pewno nie
zaprzepaszczą wielkiej szansy rozwoju świata z „ludzką twarzą”. W tym apelu zwraca się Papież do wszelkich prawodawców i władz politycznych, organizacji międzynarodowych,
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kościołów i wspólnot konfesyjnych, zwłaszcza do zdrowego
rozsądku <ludzi dobrej woli>, aby ową śmiercionośną machinę, która niszczy kobiecość i męskość oraz ich święty związek
miłości i życia, odwrócić w imię solidarności i dobra całego
ludzkiego gatunku. Czymże będzie cywilizacja nadchodzących dekad jak drogą donikąd, śmiertelną chorobą współczesności. Stąd apel Świętego do wszystkich umysłów odważnych i prawych, szczególnie do ludzi Kościoła i wszystkich
ludzi prawych, aby stawali sie orędownikami tej prawdy o
kobiecie i rodzinie. Z tej też racji wielką apologię ewangelizacyjną w trójnogu nauki o ludzkiej miłości i życiu ludzkim, jaki
dał światu Papież, stanowią: Familiaris consortio, List do Rodzin i
Evangelium vitae. W nich zawarł przemyślną na przyszłość
strategię <cywilizacji życia i miłości> z bogatą doktryną, myślą pastoralną i praktyką ewangelizacyjną, słowem - w ozdrowieńczych propozycjach duszpastersko-apostolskich dla Kościoła i świata (27).
Drugi segment pastoralnej strategii Papieża skierowanej
do wspólnot Kościoła i wierzących w Boga stanowi nawoływanie do urzeczywistniania prawdy o rodzinie jako sakramentalnym misterium kobiety i mężczyzny. Stoi jednocześnie Papież na
stanowisku eksponowania - zresztą nierozdzielnej z pierwszą
- sakramentalnej prawdy o związku kobiety i mężczyzny, w
której podkreśla sławny cytat Listu do Efezjan /5, 20-33/ oraz
wykorzystuje naukę Świętego Pawła do zakreślenia wizji rodziny jako wielkiego misterium ugruntowanego w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. W niej to małżonkowie realizują
trojaką misję Zbawiciela w Kościele jako wspólnoty wiary i
ewangelizacji, zarazem - służby Bogu i człowiekowi. W dokumentach Papieża wciąż występują określenia na temat komunii osób jako misterium, które jest otwarte i czerpie z Bożego daru swoją odpowiedzialną miłość i rodzicielstwo. To sakramentalno-eklezjalne pochodzenie i zarazem posłannictwo
darów <wspólnoty życia i miłości> wyczerpująco wyklarował
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Papież we wskazanych powyżej dokumentach (28), podał zaś
najbardziej syntetycznie podczas Światowego Dnia Rodzin w
Watykanie 9 X 1994. Wtenczas padły Jego znamienne i niezapomniane słowa w czasie Eucharystii, swoiste credo dotyczące
prawdy o tym związku miłości i życia, które zakotwiczone jest
w tajemnicy Boga Trójjedynego: Stworzyciela, Chrystusa
Zbawiciela i Ducha Ożywiciela w Kościele. Zresztą niniejsze
Credo Papieża o chrześcijańskim małżeństwie można rozwijać
w tysiącach ujęć katechetycznych i homilijnych, w różnych
sytuacjach duszpasterskich oraz inicjatywach ewangelizacyjnych Kościoła na całym świecie, realizowane zarówno przez
duchownych i świeckich. Wtedy Jan Paweł II gorąco zaapelował do wszystkich wierzących, ludzi odpowiedzialnych za
losy rodzin, aby usilnie i wszelkimi sposobami szerzyli Orędzie o misterium sakramentalnym rodziny oraz - zważali na
fakt, iż los i odnowa całego świata i Kościoła <idzie poprzez
rodzinę> (29).
Trzeci segment pastoralnej troski Papieża o kobietę w
rodzinie dotyczy jej społecznej pozycji oraz misji w świecie współczesnym. Święty nie ustaje w przypominaniu prawdy o pierwszej i fundamentalnej wartości tej struktury w trwaniu i rozwoju świata. Dlatego zwracał się w swoim oficjalnym nauczaniu, nie tylko do chrześcijan, lecz do wyznawców innych religii oraz wszystkich ludzi „dobrej woli” podczas wielu pielgrzymek, wystąpień, spotkań z przedstawicielami i gremiami
świeckimi… Mówił wówczas o potrzebie uwagi nakierowanej
na: dobro rodziny, okazywanie szacunku i eksponowanie należnej kobiecie godności, konieczność humanizacji wszystkich
sfer życia małżeńsko-rodzinnego, potrzeby odpowiedniego
wychowywania młodych, szerzenia zdrowej kultury obyczajów oraz cywilizacji o ludzkim obliczu…, słowem - istotnych
dóbr dla człowieka w ogóle. Widzimy więc wielką i nieprzerwaną apologię papieską na temat poszanowania godności
osobowej kobiety i walki o fundamenty rodziny będącej pod-
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stawą życia społecznego, jako niezbędnej dla trwania i rozwoju rodzaju ludzkiego. Chrześcijaństwo zna z Przekaźników
Objawienia (Biblia - Tradycja) wartość tej struktury i przedstawia ludzkości tę prawdę nieprzerwanie jako najlepiej
sprawdzoną. Papież podaje światu tę najbardziej naturalną
katechezę o rodzinie jako uniwersum dobra w wersji światopoglądowo neutralnej, ale w obowiązującym dla wszystkich
poczuciu zbiorowej świadomości jako nadrzędnej wartości.
Znane są inicjatywy Świętego usiłujące wprowadzać sprawę
rodziny w centrum uwagi światowej, zwłaszcza w obliczu
stale postępującej laicyzacji i egalitaryzacji tej wspólnoty. Zauważa niepokojący trend, a mianowicie, że w imię fałszywej
wolności i prywatyzacji tej sfery życia krok po kroku postępuje podobne traktowanie godności kobiety, lekceważenie wartości prawdziwej miłości, zarzucanie daru przekazywania
życia. Zjawiskom takim zaczynają towarzyszyć groźne patologie w postaci związków alternatywnych, zaś płciową tożsamość kobiety i mężczyzny zastępuje się czynnikami, które
ignorują prawo naturalne i chrześcijańską moralność. Wytwarza się wówczas coraz większa i niebezpieczna przestrzeń na
rzecz społeczno-kulturowych konwencji…, o których mogą
decydować wątpliwe prawodawstwa lub względy tzw. praw
mniejszości. W swoim wielkim Apelu-Katechezie eksponował
rodzinę jako dobro uniwersalne, a przy wszelkich okazjach
głoszenia prawdy o rodzinie, stale podkreślał argumenty antropologiczno-społeczne, że to poprzez rodzinę kroczy nadzieja na lepszą przyszłość świata i odnowę Kościoła (30).
To, że godność osoby ludzkiej i - nieodłącznie z nią
związana - społeczna wartość rodziny, nie mogą podlegać
zmiennym i kapryśnym opiniom ludzkim, zwłaszcza elitom
rządzących i agresywnym mniejszościom obywateli, Papież
przekonywał od zarania swojej pasterskiej posługi. Zarówno
zobowiązujące w sumieniu wierzących argumentacje religijne,
jak i te antropologiczne (humanistyczno-społeczne), które
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przyznawały rodzinie prawo do życia i miłości, a poprzez nie
wyrażały należną kobiecie godność, stanowiły nienaruszalny
fundament dobra i rozwoju każdej społeczności. Dlatego
ustawicznie motywowały Papieża do kontynuowania spotkań
z rodzinami, organizacjami prorodzinnymi, stowarzyszeniami
pozarządowymi, itp. Warto napomknąć o Jego inicjatywach:
Kongresie teologiczno-pastoralnym z 1994 roku; Drugim Światowym Spotkaniem Rodzin w Rio de Janerio /1997/ z jego przewodnim mottem Rodzina darem i zadaniem, nadzieją ludzkości;
wspominanej już Karcie Praw Rodziny; powoływaniu się w
swoim nauczaniu na wykładnię Vaticanum II (31)…, w których
eksponował wartość tej wspólnoty i zarazem społecznokościelnej instytucji, jako przedziwnej i niezastąpionej architektury Bosko-ludzkiej, w której to komunii mogą obdarzać się
ludzie wspaniałymi darami własnej kobiecości i męskości oraz
przekazywać nowe życie. Czego nie dają inne związki alternatywne, stwarzają podstawę do rzeczywistego rozwoju i szczęścia ludzkiego. Rodzina jako związek kobiety i mężczyzny
staje się - w opinii Świętego - jedyną i niezastąpioną wspólnotą, rzeczywistym podmiotem, a nie przedmiotem, różnych
przetargów społeczno-politycznych, gospodarczych, kulturowo-światopoglądowych. Zresztą historia i doświadczenie
ludzkości wskazują bezwzględnie na wyższość rodziny, która
chroni godność i prawa osoby, zwłaszcza kobiet i dzieci. To
zdrowa rodzina stanowiła zawsze skuteczną zaporę przed
degradacją prawno-moralną i duchową wiele państw i społeczeństw. Dzieje świata najwyraźniej pokazują, iż targanie się
na te święte wartości człowieka niosło wielkie spustoszenia
społeczne, powodowało upadki mocarstw i całych cywilizacji.
Papież jednoznacznie wskazuje: warunkiem zapobiegania
takiemu obrotowi rzeczy jest wsłuchiwać się uważnie i radośnie w prawdę o rodzinie i jej osobach, słowem - w pierwotny
zamysł Boga. Wszystko inne oznaczać będzie jawne sprzenie-
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wierzenie się człowieka Bogu, sprowadzi na rodzaj ludzki
nieszczęście grzechu potępienia.
Czwarty segment orędzia papieskiego wobec rodzin i
osób je kształtujących stanowi mało doceniany, lecz bardzo
istotny, element zaświadczania własnym przykładem krzyża i świętości. Tego świadectwa wymagają od wiernych Kościoła dzisiejsze kategorie ludzkich grzechów, które naruszają boską
godność osoby i wartość rodziny, zwłaszcza ludobójczo przekraczania prawa przeciwko życiu. Zradza ów grzech w człowieku bezgraniczny egoizm, który niszczy miłość i ludzkie
więzi jedności. Zaświadczanie własnym przykładem życia,
który niejako pieczętuje osobiste cierpienie Papieża, stanowi
novum w Jego pedagogii ewangelizacyjnej wobec rodziny. W
niebezpiecznej dla trwania i rozwoju świata współczesności,
która trawi <wspólnoty życia i miłości>, jej fundamentalne
wartości, tj. życie i miłość, zawierają się losy przyszłości świata. Owe zagrożenie stanowi napęd dla „cywilizacji śmierci”.
Tylko bezprzykładne świadectwo chrześcijan, poparte cierpieniem, a nawet męczeństwem, może stawać się skuteczną
bronią na rozlew zła i zasadą dochodzenia do prawdy o rodzinie. Zasada ta znana doskonale chrześcijaństwu pierwszych wieków, doznaje dzisiaj szczególnego blasku. Patrząc na
wzrastające cierpienia i prześladowania chrześcijan w wielu
częściach świata, nawet w post chrześcijańskiej rzeczywistości
Zachodu, <Papież Rodziny> ukazuje prawdę o człowieku i
jego rodzinie, aż do zastosowania ostatniego argumentu.
Świadectwo własnego cierpienia - aż po ofiarę życia, stają się
dla współczesnych wierzących małżonków, zwłaszcza nosicielek życia-kobiet, okazją do dawania przykładu świętości. Będzie to wierność wobec nienaruszalnych praw Bożych, których - w imię rzekomej wolności i wyzwolenia - nikt nie może
im narzucać. Śledząc zradzającą się - od pamiętnego zamachu
z 13 V 1981 roku - papieską pedagogię osobistego świadectwa,
kiedy Święty przygotowywał Kościół na wejście w III tysiącle-

136

cie poprzez modlitwę, wyrzeczenie i wielokształtną działalność misyjną na rzecz tych wartości, dostrzegamy z perspektywy lat Jego mistyczną mądrość, aby na wielkie ataki zła pod
adresem Bożej rodziny adekwatnie odpowiadać właśnie w
świadectwie. W tyglu toczącej się walki o podstawowe wartości ludzkie, trzeba głosić Ewangelię świadectwa, które umie
cierpieć i ofiarowywać siebie. Pozostaje bodajże najważniejsza
broń dla chrześcijańskich małżonków: świadectwo życia i
cierpienia, którego argumentację potwierdził Papież we
wspomnianych powyżej dziełach zaraz po zamachu na swoje
życie (32).
Jak najogólniej brzmi przesłanie pedagogii ewangelizacyjnej Papieża poprzez rodziny ? Jeśli świadectwo życia za
sprawy Boże jest najwyższym aktem moralnym, które okazują
tylko nieliczni, to istnieje powszechny obowiązek świadczenia
o nim przez ogół kobiet i mężczyzn, którzy winni być gotowi
składać w obliczu licznych trudności zwyczajne ofiary każdego dnia. Staną się w ten sposób małżonkowie znakami niejako
Sakramentem zwyczajnej świętości w przepowiadaniu i posłudze apostolskiej prawdy. Nie zdołają tej siły świadectwa
przysłonić laickie, sprzeczne z Bożą nauką, obyczaje i prawodawstwa, agresywnie szerzone błędy pod naciskiem różnych
ludzi, ich grup i ośrodków złowrogiej propagandy. Papież
napomina, iż świadectwo małżonków posiada niezwykłą wartość, zarówno w wewnątrz i na zewnątrz wspólnot Kościoła,
ponieważ zwalcza największe zagrożenie dla człowieka, tzn.
zatarcie granicy pomiędzy dobrem a złem. Szczególnie zradza
wrażliwość i prawość ludzkich sumień na przestrzeganie porządku naturalnego, Bożego prawa moralnego. Czyż porywające świadectwa i ofiary, posunięte aż po heroizm, nie były
zawsze najskuteczniejszą barierą na ataki Zła, drogą odrodzenia duchowego ludzi i ich wspólnot. Tą metodą wiarygodności Kościół najlepiej przemawiał i pozyskiwał ! Wypraszanie
Łaski świadectwa w modlitwie, w nieustraszonym i konse-
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kwentnym zaangażowaniu, które wspiera cnota męstwa, w
pokochaniu dobra w nadziei wiecznej nagrody… oto ustalone
od zarania Kościoła drogi walki i naprawy świata, które idą
poprzez kobiety i mężczyzn oraz ich autentycznie sakramentalne <wspólnoty życia i miłości>, które żyją na co dzień mądrością i Łaską Bożą (33).
Podsumowanie
Zdaje się, że temat misji i zadań kobiety w rodzinie nie
winien budzić żadnych wątpliwości, aczkolwiek współczesna
epoka jeszcze w niejednym zaskoczy. Patrząc na jej emancypacyjne zapędy wobec kobiet, dla których główne miejsce i drogi
awansu upatruje się poza rodziną, zwłaszcza bacząc na alternatywne wizje dotyczące związków mono- i heteroseksualnych
oraz związanych z nimi kwestii odnośnie rodzicielstwa i wychowania młodego pokolenia, metod regulacji płodności, nowych wzorów społeczno-kulturowych kształtujących życie rodzin, wspierającej ich machiny legislacyjno-medialnej, medycznej, światopoglądowej, itp. - odnosi się wrażenie, że odwiecznie
usankcjonowana pozycja i rola kobiety w rodzinie, jak i samej
tradycyjnej rodziny, nie są dziś takie oczywiste. Współczesność
cywilizacyjna jeszcze nie raz może w tym względzie mocno
zaniepokoić. Nie trafiało się w dziejach ludzkości czegoś podobnego, co tak gruntownie sprzeciwiałoby się naturze człowieka, wyraźnie uderzało w fundamenty biologiczne i duchowe człowieka z epoki określanej mianem <ponowoczesnej>.
Ów kryzys sięga o wiele głębszych podstaw ideowych, jest
sprzeczny z dotychczasową tradycją kulturową i religią, uderza
bowiem bezpośrednio w podstawy bytu człowieka i społeczeństw, staje się jawną apostazją wobec Boga. Dlatego w takim
kontekście cywilizacji znamionowanej <kulturą śmierci> widzimy jednoznacznie brzmiącą ripostę <Papieża Rodzin>. Z
Przekaźników Objawienia (Biblii i Tradycji), wyrosłych zeń
przekonań i doświadczeń żywych wspólnot Kościoła, jak i z
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samego zdrowego zmysłu wiary i prawych sumień wielu wierzących ludzi, wywodzi Święty swój chrześcijański wywód
dotyczący niepodważalnej w niczym misji i zadań kobiety w
rodzinie. Niech nie łudzą kobiet „postępowe” miraże atrakcyjnych pozycji i ról pozarodzinnych, które obiecują im niebywałe
awanse i korzyści, zwłaszcza szanse emancypacji społecznej i
rozwoju własnej osobowości. Źródło problemu nie polega na
tym, aby dzisiejsze kobiety nie uciekały w nieznane przed rodzicielstwem i jego naturalno-boską kolebką, tj. rodziną, bowiem może to okazać się największą dlań pułapką, lecz ażeby
odnajdywały rzeczywistą drogę dla swej prawdziwej tożsamości, samorealizacji i szczęścia osobistego, której gwarantem jest
misja i zadania w rodzinnej <wspólnocie życia i miłości>. W
niej jako <Domowym Kościele> mogą stawać się rzeczywistymi
autorkami dobra wspólnego. Tylko tam zapewniając sobie ów
powołaniowy „fundament” mogą kobiety realizować z całym
powodzeniem wszelkie inne misje oraz zadania w Kościele i
społeczeństwie. Pewnym paradoksem w Kościele staje się wyeksponowanie macierzyńskiego powołania kobiet dzięki innym
stanom, zwłaszcza poświęconemu dla Boga bezżeństwu. Jak
przekonuje Tradycja Kościoła, one to komplementarnie ubogacają Lud Boży wspaniałymi darami płodności duchowej i biologicznej oraz mogą owocować wieloma skutecznymi dziełami
ewangelizacyjnymi na wielkich terenach ludzkich potrzeb i
niedostatków.
Podjęte rozważania stanowią przypomnienie wielkiej
apologii chrześcijańskiej na temat kobiety jako rodzicielki, a
tym samym kreatorki we <wspólnocie życia i miłości>, sakramentalnego jej piękna zawartego w <podobieństwie Bożym>, jaki obrazuje nam Rodzina z Nazaretu. A że nie posiadał <Papież Rodzin> w prezentacji tych ludzko-boskich tajemnic rodziny sobie równych, mogliśmy się przekonać w
zaprezentowanym wywodzie, w przedłożeniu swoistego kalendarium dzieł z zakresu teorii i praktyki, w których na prze-
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strzeni całego Pontyfikatu stał się Autorem. Jego wielki zapęd
odnośnie tej rzeczywistości i poczucia jej ważkości dla ludzi
oraz Kościoła, zainaugurowały lata krakowskie Karola Wojtyły, aby mogły być później naznaczone wielorakimi inicjatywami w: nauczaniu /zob. 1/; następnie - w trosce o kobietę i
rodzinę, zarówno w wymiarze pastoralnym, jak i ewangelizacyjnym /zob. 3/; które to przedsięwzięcia - w przypadku Papieża - wieńczyła niespotykana gdzieindziej wizja zaświadczania o tych prawdach ludzko-boskich osobistym przykładem krzyża i świętości /zob. 4/. W tej integralnej strategii dla
przyszłości świata ukazuje Święty wspaniałą, nowo ewangelizacyjną prawdę o kobiecie i rodzinie, która ma na dzisiejszy
ogrom zagrożeń „odpowiadać” znanym już w Kościele pierwotnym świadectwem /zob. 2/. Tylko taka logia teologicznoewangelizacyjna stanie się na współczesne niebezpieczeństwa
człowieka uświęcająco-zbawczą Drogą, Prawdą i Życiem. Rodzina jako Sakrament powinna w tym dziele zadecydować o
przyszłości Kościoła i świata, bowiem poprzez nią może
przyjść rzeczywista ich odnowa. Potraktujmy ten przekaz Papieża jako swoisty <testament> dla przyszłych pokoleń !
Przypisy
(1) Zob. Rdz 2, 20 i 23; KKK 17 /Katechizm Kościoła Katolickiego 1992/; MD 6 /Jan Paweł II, List apostolski Mulieris dignitatem - 1988/;
XXVIII ŚDP; por. Z. Pawlak, Kobieta, [w:] Katolicyzm A-Z. Red. Z. Pawlak, Łódź 1989, s. 209-210; E. Rusin, Rodzina, W: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania społecznego. Red. A. Zwoliński, Radom 2005, s. 425 i n.
(2) Zob. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do <początku>. Konferencje wygłoszone podczas środowych audiencji ogólnych 5.IX.1979r. - 2.IV.1980 r. Watykan 1980, s. 7 i
n; por. T. Borutka, Nauczanie społeczne papieża Jana Pawła II, Kraków
1994, s. 133 i n; W. Stinnissen, Młode wino. O owocach Ducha Świętego,
Poznań 2016, s. 38-42; U. Szwarc, Kobieta: II. W Biblii, [w:] Encyklopedia Katolicka. T. IX, Lublin 2002, k. 231-234.
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(3) Zob. XXVIII ŚDP 1995; por. Z. Narecki, <Cywilizacja miłości> Świętego Jana Pawła II alternatywą na kryzys współczesności, Pedagogika Katolicka 2016, nr 19, s. 152 i n.
(4) Zob. ChL 49-50 /Jan Paweł II, Adhortacja Christifideles laici - 1988/; KDK 49 i n. /Vaticanum II, Konstytucja Gaudium et spes 1965/; Jan Paweł II, Przewodnik dla rodzin. Oprac. H. Moryń, Poznań
2009, s. 154 i n.
(5) Zob. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do <początku.. O Jana Pawła II teologii ciała, Lublin
1981, s. 85 i n; KDK 24; MD 10.
(6) Zob. MD 18; tenże, Godność i posłannictwo kobiety chrześcijańskiej, OR (pol) 1994, nr 9-10, s. 21 /L,Osservatore Romano - wydanie
polskie (pol)/; por. T. Borutka, Kobieta, [w:] Jan Paweł II, Encyklopedia
nauczania społecznego, s. 232-233; I. Ulfik-Jaworska, Kobieta: aspekt
psychologiczny, [w:] Encyklopedia Katolicka. T. IX, k. 244 i n.
(7) FC 36 / Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio - 1981/.
(8) Zob. Jan Paweł II, Niezwykła wielkość macierzyństwa, OR
(pol) 1994, nr 9-10, s. 10; KDK 49; por. M. Rondet, Kiedy mistyka jedna
męskie z kobiecym, Życie Duchowe 47/2006, s. 42 i n.
(9) Zob. Jan Paweł II, Godność i posłannictwo kobiety chrześcijańskiej, s. 10; MD 14; por. syntetyczne opracowanie hasła <Kobieta>,
[w:] Encyklopedia Katolicka, T. IX, dz. cyt., k. 223 i n.; T. Borutka, Zadania społeczne laikatu, Bielsko-Biała 1996, s. 118 i n.; dość wyczerpującą
charakterystykę dotycząca współczesnych zagrożeń kobiecości podaje oprac. zbiorowe pt.: Kobieta we współczesnym społeczeństwie. Red.
A. Witkowska-Paleń, J. Maciaszek, Stalowa Wola 2010.
(10) Zob. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, dz.
cyt.; K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1969; por. stosunkowo wyczerpującą na ten temat bibliografię M. Filipiak, Jan Paweł II o kobiecie.
Bibliografia wypowiedzi (1978-1994), Ethos 1995, nr 29, s. 300-308.
(11) Zob. Jan Paweł II, Misja kobiety, OR (pol)1994, nr 11, s. 40;
tenże, Niezwykła wartość macierzyństwa, dz. cyt.; por. T. Borutka, Godność i posłannictwo kobiety, Kraków 1995; Z. Narecki, Zagrożenia współczesnej rodziny w świetle społeczno-moralnej nauki Bł. Jana Pawła II, [w:]
Kierunki badań naukowych. Red. J. Zimny, Stalowa Wola 2016, s. 13-37;
Współczesne zagrożenia rodziny. Red. J. Zimny, Sandomierz 2006…
(12) Zob. ChL 49, 51; EV 99 /Jan Paweł II, Encyklika Evangelium
vitae - 1995/; FC 36; Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie. Oprac. T. Żeleź-
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nik, Warszawa 1982; tenże, Z nauczania Ojca Świętego o miłości, małżeństwie, rodzinie <przyszłość idzie przez rodzinę>, Poznań 1983; tenże, Kobiety
w Ewangelii, OR (pol) 1994, nr 9-10, s. 23; tenże, List do rodzin z okazji Roku
Rodziny 1994, OR (pol) 1994, nr 3, s. 11-12; tenże, Macierzyństwo w kontekście powszechnego kapłaństwa w Kościele, OR (pol) 1994, nr 11, s. 31; MD
18-21; tenże, Szerokie pole działania kobiety w Kościele, OR (pol) 1994, nr 910, s. 24; por. T. Borutka, dz. cyt., s. 122 i n.
(13) Zob. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt.; tenże,
Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, dz. cyt.
(14) Zob. FC 15; HV 8 i n /Paweł VI, Encyklika Humanae vitae
- 1968/; KDK 48 i n.
(15) Zob. MD 10; por. Z. Narecki, Urzeczywistnianie sakramentalnych wymiarów małżeństwa w świetle adhortacji Jana Pawła II <Familiaris consortio>, Społeczeństwo i Rodzina 2011, nr 27, s. 34 i n.
(16) Zob. FC 18 i n; MD 18; por. T. Borutka, dz. cyt., s. 233; Kobieta we wspólnocie kościelnej. Red. J. Śliwański, Hamburg 1981; S.
Stefanek, dz. cyt., s. 60…
(17) Zob. ChL 51; MD 20-21; temu tematowi poświęcił Papież
adhortację Vita consecrata /1996/; por. T. Borutka, dz. cyt., s. 234-236;
P. Janowski, Kobieta: w chrześcijaństwie, [w:] Encyklopedia Katolicka, T.
IX, k. 234-240; Z. Pawlak, dz. cyt., s. 210-211.
(18) Zob. FC 36; por. I. Ulfik-Jaworska, Kobieta: aspekt psychologiczny, [w:] Encyklopedia Katolicka. T. IX, s.243-246.
(19) Zob. ChL 49, 51; Jan Paweł II, List do rodzin, s. 11 i n; tenże,
Niezwykła wielkość macierzyństwa, OR (pol) 1994, nr 9-10, s. 25-26; MD 21.
(20) Zob. Jan Paweł II, Szerokie pole działania kobiety w Kościele,
OR (pol) 1994, nr 9-19, s. 24; por. T. Borutka, dz. cyt., s. 122 i n; M.
Braun-Gałkowska, I. Ulfik-Jaworska, Kobieta: aspekt społeczny, [w:]
Encyklopedia Katolicka. T. IX, k. 246-248.
(21) Zob. ChL 49-51; MD 20-21; tenże, List apostolski <Ordinatio
sacerdotalis> o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom, OR
(pol) 1994, nr 8, s. 7; tenże, Macierzyństwo kontekście powszechnego
kapłaństwa w Kościele, OR (pol) 1994, nr 11, s. 31; tenże, Misja kobiety,
OR (pol) 1994, nr 11, s. 40; tenże, Szerokie pole działania kobiety w Kościele, dz. cyt.; o roli i współpracy kobiet i mężczyzn w Kościele i w
świecie kapitalnie ujmuje dokument Kongregacji Nauki Wiary pt.
List o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i w świecie z 31 V
2004, Poznań 2005.
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(22) Zob. ChL 51; KK 35 / Vaticanum II, Konstytucja Lumen
gentium - 1965/; MD 5; Jan Paweł II, Misja kobiety, dz. cyt.; por. T.
Borutka, Godność i posłannictwo kobiety, Kraków 1995; Z. Narecki,
Dialog w sakramentalnym związku małżeńskim, [w:] Rodzina. Podstawy
prawno-teologiczne. Red. J. Zimny, Stalowa Wola 2015, s. 182 i n; A.
Szafrański, Małżeństwo i rodzina w świetle wypowiedzi Nauczycielskiego
Urzędu Kościoła, Lublin 1985.
(23) Najwięcej ewangelizacyjnych przesłań Papieża odnośnie
kobiet spotykamy w cyklu środowych katechez pt.: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich (1980); w Liście Mulieris dignitatem (1988); w Liście
do kobiet (1995). Propozycje pasterskie na temat świeckich, także kobiet, zawierają : adhortacja Familiaris consortio w Cz. IV; adhortacja
Christideles laici w n-rach 49-52; List do rodzin w Cz.I.
(24) Zob. FC Cz. IV; Jan Paweł II, <Familiaris consortio>. Tekst i
komentarze. Red. T. Styczeń, Lublin 1987; por. R. Bieleń, Duszpasterstwo
rodzin we współczesnej Polsce. Uwarunkowania - zadania - prognozy. Lublin
2001, Cz. II; S. Stefanek, dz. cyt., s. 58 i n; M. Straszewicz, Duszpasterstwo
kobiet, [w:] Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, Lublin 2006, s.
380-381; Wychowanie do życia w rodzinie. Drogi i bezdroża. Materiały z <dwa
- 94>. Red. G. Witaszek, R. Podpora, Lublin 1996…
(25) Zob. Rzym 1994, Rio de Janerio 1997; z innych spotkań bodajże wszędzie tam, gdzie pielgrzymował, np. w Polsce zawsze znalazł Papież okazję do nauczania lub spotkań osobistych z rodzinami.
(26) Zob. Rdz 1, 27; por. Nauki o rodzinie w służbie ewangelizacji.
Oprac. zbiorowe, Warszawa 1995.
(27) Na każdy ze wskazanych dokumentów ukazały się w
Polsce kapitalne opracowania: zob. chociażby opracowanie - Jan
Paweł II,<Evangelium vitae>. Tekst i komentarze. Red. T. Styczeń, J.
Nagórny, Lublin 1997; Jan Paweł II, <Familiaris consortio>. Tekst i
komentarze, dz. cyt.; por. Dar ludzkiego życia <Humanae vitae donum>.
W dwudziestą rocznicę ogłoszenia encykliki Humanae vitae. Red. K. Majdański, T. Styczeń, Lublin 1991; Z. Narecki, <Cywilizacja miłości>
Świętego Jana Pawła II alternatywą na kryzys współczesności, dz. cyt.; J.
Wróbel, Życie - wartość życia, [w:] Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania
moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2005, s. 605-608.
(28) Zob. FC 18 i n; LR 11 /Jan Paweł II, List do Rodzin - 1994/;
MD 7; zob. opracowanie pt. Pytania do Papieża. Oprac. J. Kiliańczyk Zięba, Kraków 2006, s. 113 i n.
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(29) Zob. FC Cz. IV; Jan Paweł II, Z nauczania Ojca Świętego o
miłości, małżeństwie i rodzinie <Przyszłość idzie przez rodzinę> dz. cyt.
(30) Zob. FC 86; zob. chociażby wystąpienia z okazji Światowego Roku Rodziny, Konferencji w Kairze…; por. M. Wolicki, Wychowanie do wartości, Wrocław 1999.
(31) Zob. KDK 48-52.
(32) Przejawiło się to we wspomnianym już: powołaniu Papieskiej Rady ds. Rodziny; stworzeniu centrum naukowego Instytutu Studiów
nad Małżeństwem i Rodziną; konsekwentnym nauczaniu na przestrzeni
całego Pontyfikatu nt. godności małżonków i rodziny w setkach katechez, homilii, pomniejszych dokumentów, podczas pielgrzymek, różnych wystąpień, itp., aby na końcu tę wspaniałą kartę pedagogii nowo
ewangelizacyjnej wobec kobiety i rodziny uwieńczyć w encyklikach:
Evangelium vitae /1995/ i Veritatis splendor /1993/.
(33) Zob. Iz 5, 20; Mdr 2, 12; FC 86; Jan Paweł II, Modlitwa na
Anioł Pański z 29 V 1994; por. Z. Narecki, <Świętymi bądźcie> Jana
Pawła II, [w:] Pedagogia prewencji: dzieci, młodzież, rodzina. Red. J. Zimny, Stalowa Wola 2013, s. 9 i n; M. Wolicki, Świętość w życiu małżeństwa i rodziny, Społeczeństwo i Rodzina 2004, nr 1, s. 87-95; Życie jest
święte. Red. T. Styczeń, Lublin 1993...
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Marta Pietrycha

Ekonomiczna funkcja rodziny
Wstęp
Mówiąc o rodzinie mamy na myśli najstarszą grupą społeczną. To ona występuje we wszystkich formacjach, etapach
rozwoju społeczeństwa. Jest więc ,,naturalnym i niezastąpionym elementem struktury społecznej, nazywanym często podstawową komórką społeczną”1. Rodzina pełni wiele funkcji.
Jedną z nich jest funkcja ekonomiczna. To rodzina zaspokaja
materialne potrzeby swoich członków. Wpływa na jej jakość i
jej egzystencje. Zatem jak realizowana jest funkcja ekonomiczna? Jakie działania podejmują rodzice?
1. Pojęcie rodziny
W literaturze przedmiotu rodzina zajmuje szczególne
miejsce. To jej Przypisuje się wiele funkcji i zadań. Odpowiada
ona za wychowanie oraz rozwój młodych jej członków. Rodzina to więc rodzice tworzący jej klimat i atmosferę. To oni są
pierwszymi i najważniejszymi postaciami w życiu ich dziecka.
Rodzice przekazują wiedzę, nawyki, postawy. Współcześnie
mówi się, iż rodzina tworzy ,,podstawowe, naturalne i
wszechogarniające środowisko życia i wychowania członków
rodziny”2. W takiej rodzinie dzieci, rodzice i pozostali jej
członkowie troszczą się o siebie, dzięki współżyciu dążą do
optymalizowania wszystkich potrzeb i ich harmonii.

T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2012, s. 2.
A. Janke, J. Brągiel, S. Kawula, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2004, s. 28.
1

2
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2. Funkcje rodziny
Zdaniem Z. Mysłakowskiego rodzina to instytucja i grupa społeczna3. Spełnia ona liczne funkcje dla utrzymania ciągłości biologicznej jej członków, dla normalnego rozwoju psychospołecznego jednostki oraz społeczeństwa4. Funkcje przypisywane rodzinie tworzą pewną całość. Są bowiem jednolite i
złożone. Dlatego też nie możemy ich realizować oddzielnie
lecz łącznie i integralnie. Jeśli zaburzymy realizację jednej ich
funkcji to w konsekwencji mówimy o zaburzeniach, niezdolnościach rodziny w jej funkcjonowaniu5.
3. Funkcje a zadania rodziny
Przy analizie funkcji rodziny należy przywołać dwa
terminy. Mowa jest tu o funkcji i zadaniach. Często wiele osób
myli powyższe pojęcia. Stąd też warto wyróżnić ich różnice. I
tak polski socjolog J. Szczepański6 twierdzi, iż ,,funkcje rodziny są to skutki wywołane przez działanie i zachowanie się
członków rodziny”7. Występują one w niej samej bądź poza
nią, nie patrząc jednak na to czy były one wcześniej zamierzone czy też pożądane. Z kolei przez zadania należy rozumieć
,,ogólne czynności, które mają wywołać pożądane skutki, zalecane przez zbiorowości (…) czy też podjęte przez samą grupę”8. Dogłębną analizę terminu funkcji rodziny opracował
kolejny socjolog – Z. Tyszka9. Autor mówi o trzech elementach
stanowiące jedność funkcji. Są nimi mianowicie: zadania, dziaTamże, s. 58.
M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Karków 2009, s. 298.
5 Tamże, s. 273.
6 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970, s.
243-252.
7 Tamże.
8 Tamże.
9 Z. Tyszka, Teoretyczno – metodologiczne podstawy badań funkcji rodziny współczesnej, w: Rodzina a struktura społeczna, Bydgoszcz 1984, s. 135.
3
4
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łania i efekt działalności10. Zdaniem Z. Tyszki ,,zadania ukierunkowują działanie, którego wynikiem są określone rezultaty”11. Natomiast zadania, działania i ich skutki ,,stanowią pewien przyczynowo- skutkowy ciąg”12.
4. Klasyfikacja funkcji rodziny
W literaturze przedmiotu napotykamy na wiele klasyfikacji funkcji rodziny. Klasyfikacje te różnią się jedynie ilością,
ich zakresem, zasadami i samą terminologią. Do jej głównych
autorów zalicza się: M. Ziemska13, Z. Tyszka14, F. Adamski15.
M. Ziemska wyróżnia pięć głównych funkcji rodziny. Należy
do nich funkcja: prokreacyjna, produkcyjna, usługowoopiekuńczą, socjalizacyjna i psychohigieniczna16.
Z. Tyszka z kolei mówi o dziesięciu funkcjach rodziny.
Autor łączy je w cztery grupy. Pierwszą grupę tworzą funkcje
biopsychiczne. W jej obszarze wyróżnia funkcję prokreacyjną i
seksualną. Kolejna grupa to omawiane w poniższym artykule
funkcje ekonomiczne. I tutaj zalicza autor funkcję materialno –
ekonomiczną i funkcje opiekuńczo-zabezpieczającą. Trzecia
grupa to funkcje społeczno- wyznaczające. Z. Tyszka wyróżnia w jej obszarze funkcje klasową lub uklasawiająca oraz
funkcję legalizacyjno-kontrolną. Ostatnia już czwarta grupa o
funkcje socjopsychologiczne. I tutaj autor mówi o funkcji: so-

Tamże.
B. Krzesińska-Żach, J. Izdebska, W. Danilewicz, Pomoc dziecku i
rodzinie w środowisku lokalnym, Białystok 1995, s. 33.
12 Tamże
13 T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. V, Warszawa 2006, s. 313.
14 B. Krzesińska – Żach, J. Izdebska, W. Danilewicz, Pomoc dziecku
i rodzinie w środowisku lokalnym, Białystok 1995, s. 33.
15 T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. V, Warszawa 2006, s. 313.
16 Tamże.
10
11
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cjalizacyjno-wychowawczej,
kulturalnej,
rekreacyjno17
towarzyskiej, emocjonalno-ekspresyjnej .
Dość obszerną klasyfikację funkcji rodziny podaje polski
socjolog i pedagog – F. Adamski18. Autor funkcje rodziny dzieli na dwie grupy. Pierwszą grupę tworzy rodzina jako grupa
społeczna i instytucja. Zaś druga związana jest z jej trwałością
i zmiennością. I tak pierwsza grupa dzieli funkcje rodziny na
funkcje instytucjonalne i osobowe. W ramach funkcji instytucjonalnej autor wyróżnia m.in. funkcje ekonomiczną, oprócz
niej również prokreacyjną, opiekuńczą, socjalizacyjną i stratyfikacyjną. W obszarze osobowej funkcji mówi o funkcji małżeńskiej, braterskiej i rodzicielskiej.
Z kolei inny podział dokonanej przez F. Adamskiego
klasyfikacji związana z trwałością i zmiennością rodziny dzieli
się na funkcje pierwszorzędne i drugorzędne. W funkcjach
pierwszorzędnych autor umieścił funkcję prokreacyjną, socjalizacyjną i funkcję miłości. Zaś w drugorzędnych mówi o
funkcji ekonomicznej, opiekuńczej, stratyfikacyjnej, rekreacyjnej, religijnej i integracyjnej19.
Z kolei w klasyfikacji T. Pilcha rodzinie przypisuje się
osiem podstawowych funkcji. Należy do nich m.in. omawiana
funkcja materialno-ekonomiczna, funkcja rodzicielska, seksualna, opiekuńcza, socjalna, wychowawcza, socjalizacyjna i
kulturalna20.
Zrozumieniu powyższych funkcji rodziny pomoże krótka charakterystyka dokonana przez polskich socjologów, pedagogów, polityków społecznych i psychologów.

T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. V, Warszawa 2006, s. 313.
18 Tamże.
19 Tamże..
20 Tamże.
17
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Analizując propozycje uczonych, rodzinę uważa się za
miejsce zaspokojenia naszych podstawowych potrzeb21. Wyróżnia się osiem podstawowych funkcji:
1. Rodzicielska
2. Seksualna
3. Opiekuńcza
4. Socjalna
5. Materialno – ekonomiczna.
6. Wychowawcza
7. Socjalizacyjna
8. Kulturalna22.
Funkcja rodzicielska inaczej prokreacyjna to nic innego
jak przyjście dziecka na świat. To przeżywanie i pełnienie specjalnych ról przez kobietę i mężczyznę. Dzięki tej funkcji rodzie uzyskują pewną satysfakcję oraz nadzieję na spokojną
starość. Posiada ona wymiar indywidualny i społeczny. I tak
wymiar indywidualny mówi o związku małżeńskim, który to
sprawuje rodzicielstwo nad swoim potomstwem. Zaś wymiar
społeczny związany jest z dostarczeniem społeczeństwu kolejnego osobnika23.
Funkcja seksualna posiada dwa wymiary. Pierwszy z
nich to płciowość. Drugi – pożycie seksualne. Płciowość przejawia się w płci mężczyzny i kobiety. Płeć odróżnia nas w
ubiorze, w sposobie poruszaniu się, w mówieniu. Jest odmienne w wykonywanej przez nas pracy zawodowej, w sposobie myślenia i podejmowaniu decyzji, To właśnie w rodzinie
kształtują się cechy płciowości. Owa czynność następuje poprzez: naśladowanie rodziców i innych domowników, przez
pełnienie przez nich ról np. roli matki i ojca, siostry oraz brata.
Stąd też stwierdza się, że rodzina jest właściwą szkołą płcioTamże, s. 321.
T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. V, Warszawa 2006, s. 321 – 325.
23 Tamże, s. 321.
21
22
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wości. Drugi wymiar – pożycie seksualne mówi o prowadzeniu szeroko rozumianej edukacji seksualnej poprzez naszych
rodziców.
Funkcja opiekuńcza obejmuje działania intencjonalne,
czyli świadome. Działania te kierowane są na osoby starsze,
młodzież i dzieci24. Od początku istnienia ludzkości to rodzina
sprawowała całą opiekę nad dzieckiem, zaspakajała jego potrzeby, przygotowywała go do samodzielności. Co ważne,
dziecko i jego szczęście jest tu najważniejszą wartością. W
opiece rodzinnej charakterystyczną cechą jest więc ,,naturalny,
bardzo intymny, bezpośredni, nieformalny charakter oddziaływań, oparty na wzajemnej miłości, silnej więzi emocjonalnej
między dzieckiem a rodzicami, zaangażowanie rodziców w
ten proces”25. Opieka te odgrywa istotną role w życiu ludzkim. Odpowiada ona bowiem za utrzymanie biopsychologicznej równowagi jednostki. Zdaniem Z. Dąbrowskim opieka
rodzinna jest ,,niezbędnym warunkiem zachowania życia,
zdrowia, wielostronnego rozwoju, normalnego funkcjonowania oraz pomyślnego przebiegu wychowania i socjalizacji”26.
Dlatego też opieka realizowana w środowisku rodzinnym
dziecka oznacza pewne czynności, czynności mające na celu
,,dostarczenie pożywienia, ubrania, mieszkania, ochrony życia
i zdrowia”27 oraz ,,zapewnienie dzieciom rozrywki, dostępu
do różnych dóbr, przedmiotów, warunkujących zaspokojenie
potrzeb dziecka”28. Omawiana działalność opiekuńcza skierowana jest jednak na niektóre potrzeby. Według Z. DąbrowB. Krzesińska-Żach, J. Izdebska, W. Danilewicz, Pomoc dziecku i
rodzinie w środowisku lokalnym, Białystok 1995, s. 13.
25 Tamże, s. 18.
26 T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. V, Warszawa 2006, s. 322.
27 B. Krzesińska-Żach, J. Izdebska, W. Danilewicz, Pomoc dziecku i
rodzinie w środowisku lokalnym, Białystok 1995, s. 13.
28 Tamże.
24
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skiego29 formy opieki międzyludzkiej skupiają się zawsze na
zaspokojeniu tych potrzeb, które nie jesteśmy w stanie sami
zaspokoić, ,,częściowo lub całkowicie”30. To właśnie rodzina
daje dziecku te wartości, które nie jest w stanie zaspokoić inna
forma opieki. Prawdą jest, iż w poszczególnych fazach rozwojowych dzieci oraz młodzieży potrzeby opiekuńcze ulegają
pewnej redukcji. Przykładem jest chociażby noworodek, u
którego nasilenie opieki oraz czynności opiekuńczych jest
największe. W nieco węższym zakresie można zaobserwować
w kolejnych etapach życia człowieka, a jego nasilenie jest zdecydowanie bardziej widoczne w okresie starczym31.
Funkcja socjalna inaczej pomocowa jest realizowana w
obszarze pomocy oraz wsparcia społecznego. Dotyczy ona
tych członków z rodziny, którzy to doświadczają konfliktów,
sytuacji losowych (typu: kalectwo, utrata bliskiej osoby) czy
też uzależnień. Zaliczamy tutaj również te osoby, które nie
potrafią samodzielnie rozwiązać swoich problemów, osoby
poniżane czy też osoby, które utracili swą pracę. To rodzina
czynnie wspomaga oraz wspiera. Rodzina przekazuje różne
informacje, rzeczy, usługi, daje miłość i pieniądze32.
Funkcja materialno – ekonomiczna przejawia się w kilku
formach. Dotyczy on m .in. prowadzenia wspólnego gospodarstwa, a więc mowa jest tu o robieniu zakupów, przyrządzaniu posiłków, dbaniu o czystość osobistą, czystość mieszkania. Rodzina zabezpiecza życiowy start swoim dzieciom,
zapewnia miejsce pracy. Funkcja ta związana jest z dostarczeniu środków finansowych i dziedziczeniem majątku. Rodzina
29

Z. Dąbrowski, Pedagogika opiekuńcza w zarysie, t. I, Olsztyn 1994,

s. 80.
A. Janke, J. Brągiel, S. Kawula, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2004, s. 276.
31 Tamże, s. 279.
32 T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. V, Warszawa 2006, s. 322 – 323.
30
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stanowi więc odpowiednie zabezpieczenie w sytuacjach normalnych i losowo trudnych33. Funkcja ekonomiczna to nic innego jak tworzenie materialnych podstaw do życia rodzinnego. Rodzice dzięki swojej pracy zapewniają odpowiednie
środki materialne do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, np.:
mieszkanie, wykształcenie, wyżywienie, ochrona zdrowia,
czynne korzystanie z dóbr kultury oraz rekreacji. To rodzice
uczą dzieci oszczędzania, planowania wspólnych wydatków,
gospodarowania własnymi oszczędnościami.
Funkcja wychowawcza jak sama nazwa mówi dotyczy
wychowania i rozwoju dziecka. Rodzice dając życie swoim
pociechom ,,w najwyższym stopniu są zobowiązani do wychowania potomstwa”34 a w związku z tym ,,muszą być uznani za pierwszych i głównych wychowawców”35. Funkcja wychowawcza polega więc na ,,zaspokojeniu podstawowych
potrzeb biologicznych i psychospołecznych dzieci, w tym
zwłaszcza potrzeby bezpieczeństwa, miłości, afiliacji (przynależności), uznania i samourzeczywistnienia”36. To rodzina dostarcza odpowiednich wzorów zachowań, wyzwala u dzieci
proces identyfikacji z nimi. Pomaga w przekazywaniu oraz
przyswajaniu wartości, norm oraz zasad współżycia i współpracy oczekiwanych w społeczeństwie, w którym żyją. To rodzice od wczesnych lat życia umożliwiają dzieciom aktywny
udział w różnych czynnościach oraz obowiązkach domowych.
Traktują je bowiem jako ,,równoprawnych partnerów życia
rodzinnego”37. Dodatkowo rodzina sprzyja rozwijaniu oraz
rozszerzaniu kontaktów międzyludzkich, a więc pogłębia u

33 B. Krzesińska-Żach, J. Izdebska, W. Danilewicz, Pomoc dziecku i
rodzinie w środowisku lokalnym, Białystok 1995, s. 42.
34 T. Kukołowicz, Rodzina wychowuje, Stalowa Wola 1996, s. 145.
35 Tamże.
36 M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2009, s. 298.
37 Tamże, s. 299.
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dzieci więzi emocjonalne z ich krewnymi, przyjaciółmi oraz
znajomymi38.
W rodzinie omawiane wychowanie może mieć różny
charakter. Może być: świadome, celowe (inaczej refleksyjne),
samorzutne bądź przygodne (bezrefleksyjne)39. Zdaniem S.
Kawuli do mechanizmów procesu wychowawczego w rodzinie zalicza się m.in. mechanizm naśladownictwa oraz identyfikacji. Mowa jest tu o funkcjonowaniu przykładów oraz wzorów ze strony rodziców. Rodzice stają się wobec tego przedmiotem naśladownictwa oraz identyfikacji. Widoczne jest to
szczególnie w młodszym wieku. Kolejny mechanizm – mechanizm kontroli społecznej. Mechanizm ten występuje dodatkowo z systemem nagradzania oraz represji (system kar i
nagród). Ostatni, trzeci mechanizm – inspirujący i pobudzający. Dotyczy on aktywności wychowanka. Inspiratorami są tu
rodzice40. Dwa pierwsze mechanizmy posiadają charakter naturalny, inaczej bezrefleksyjny zaś trzeci refleksyjny. Rodzina
realizuje swoją wychowawczą funkcję specjalnie obranymi
środkami i metodami. I tu środkami wychowawczymi jest ich
obecność, dialog, współodpowiedzialność i obyczajowość. A
metodą wychowawczą jest ich życie codzienne41. Dlatego też
zdaniem Jana Pawła II rodzina ,,jest podstawową i niezastąpioną wspólnotą wychowawczą, jest środowiskiem stwarzającym najlepsze warunki przekazywania wartości religijnych i
kulturowych, które pomagają w kształtowaniu własnej tożsamości”42. Omawiana wyżej funkcja wychowawcza nie dotyczy
Tamże.
A. Janke, J. Brągiel, D, S. Kawula, Pedagogika rodziny. Obszary i
panorama problematyki, Toruń 2004 , s. 59.
40 Tamże.
41 T. Kukołowicz, Rodzina wychowuje, Stalowa Wola 1996, s.
146 – 147.
42 T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. V, Warszawa 2006, s. 323.
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jedynie dzieci lecz również dorosłych, a więc rodziców, którzy
to kształtują swa osobowość poprzez pełnienie ról rodzicielskich. Bowiem według M. Ziemskiej ,,rodzice kształtując dzieci, w sposób niezamierzony kształtują siebie”43.
Kolejna funkcja to funkcja socjalizacyjna. W rodzinie
mówimy o socjalizacji pierwotnej. W środowisku tym dzieci
uczą się wartości oraz reguł. Przez sam fakt oddziaływania na
nich rodziców dzieci internalizują role społeczne44. Socjalizacja
w rodzinie obejmuje kilka elementów, zaliczamy do nich: naukę porozumiewania się językiem, pierwsze zatknięcie się ze
światem rzeczy (mowa jest tu o warunkach mieszkaniowych,
wyposażeniu, przedmiotach codziennego użytku, a także o
kontaktach z członkami, o poznaniu wartości, poziomu moralnego, naszych celów życiowych, postaw dziecka wobec
nauki, pracy, obowiązków oraz potrzeb). Istotą omawianej
socjalizacji jest naśladowanie zachowań osób z otoczenia oraz
kontrola społeczna. Kontrola tapolega na nagradzaniu bądź
karaniu pewnych zachowań45. Pedagog społeczny R. Wroczyński rodzinie przypisuje dużą rolę w procesie socjalizacji.
Uważa, że to rodzina wprowadza dziecko w życie społeczne,
w świat konfliktu. Rodzinie przypisuje więc rolę ,,pomostu
między jednostką a społeczeństwem”46. Rodzina ma za zadnie
ochronę dziecka przed zagrożeniami, dopuszcza jedynie komunikaty ,,budujące”47.
Ostatnia funkcja – funkcja kulturalna, jest ściśle powiązana z funkcją wychowawczą i socjalizacyjną. Termin
Tamże.
A. Brémond, J. F. Couet, A. Davie, Kompedium wiedzy o socjologii,
Warszawa 2006, s. 92 – 93.
45 F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno – kulturowy, Kraków
2002,s. 40.
46 T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. V, Warszawa 2006, s. 324 – 325.
47 Tamże.
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,,kultura” oznacza tu całokształt wytworów ,,działalności
ludzkiej i wzorów zachowań przekazanych z pokolenia na
pokolenie”48. Dlatego też stwierdza się, że rodzina jest
,,skarbcem” kultury. Dzięki analizie funkcji rodziny można
wymienić jej dwa elementy kultury. Pierwszy z nich to wymiar materiały, który to dotyczy mieszkania, jego wyposażenia, sprzętów). Drugi zaś duchowy to nic innego jak wzory,
normy, przyzwyczajenia, przesądy, wierzenia, obyczaje i zwyczaje. Dlatego też twierdzi się, że rodzina udostępnia każdemu z nas swój dorobek kulturalny, ten materialny i duchowy.
Dodatkowo zakorzenia go w naszej świadomości, inspiruje do
tworzenia nowych dzieł49.
Na potrzeby niniejszego artykułu przedstawiono krótką
charakterystykę wszystkich funkcji rodziny bowiem są one ze
sobą ściśle powiązane. Trudno jest sobie wyobrazić prawidłowe funkcjonowanie rodziny z pominięciem którejkolwiek z
pośród nich. Rodzina realizuje swoje zadania właśnie dzięki
realizacji tychże funkcji.
5. Ekonomiczna funkcja rodziny
Funkcja ekonomiczna rodziny zostaje przez polskiego
pedagoga Z. Tyszkę ujęta z materialną funkcją rodziny. Zdaniem autora jest ona ukierunkowana na ,,zaspokajanie materialnych potrzeb członków rodziny”50. Sformułowane plany
oraz podjęte przez rodziców zadania prowadzą do pewnych
działań. Działania te mogą powodować określone skutki w ich
materialnej sytuacji. W ramach omawianej funkcji mówi się o
czterech podfunkcjach:
1. Produkcyjną
2. Zarobkową
Tamże, s. 325.
Tamże.
50 Z. Tyszka, Ekonomiczna funkcja rodziny i jej wpływ na funkcje pozaekonomiczne, ,,Ethos", 1995 nr 4 (32) s. 64.
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3. Gospodarczą
4. Usługowo – konsumpcyjną51.
Podfunkcja produkcyjna występującą tylko w rodzinach
posiadających prywatną instytucję pracy, gdzie członkowie
rodziny są w niej przyjmowani. Kolejna podfunkcja – zarobkowa zapewnia swoim członkom zdobycie niezbędnych pieniędzy dla utrzymania całej rodziny. Jest ona ściśle związana z
pieniędzmi, zarobkiem. Trzecia podfunkcja to podfunkcja gospodarcza. Ta z kolei polega na gromadzeniu oraz posiadaniu
niezbędnych dóbr materialnych. Mowa jest tu o trwałych dobrach, przykładem jest chociażby mieszkanie. Bez niego rodzina nie mogłaby normalnie egzystować. Ostatnia podfunkcja to
podfunkcja usługowo – konsumpcyjna. Polega ona na realizacji prac usługowych, głównie fizycznych. Prace te są niezbędne dla prawidłowego, życiowego funkcjonowania członków.
Mowa jest tu m.in. o przyrządzaniu posiłków, naprawie
odzieży, dbaniu o higienę osobistą, mieszkanie. W trakcie wykonywania funkcji materialno – ekonomicznej następuje podział zadań. Zadania te są dzielone między członków rodziny.
Każdy z nas pełni odmienne role społeczne związane z naszą
materialną sferą życia, nie mniej jednak pozostają one ze sobą
w ścisłej interakcji. Interakcja ta zależy jednak od sytuacji jaka
kształtuje się w poszczególnych podfunkcjach. Omawiana
funkcja ma zatem swój społeczno – dynamiczny aspekt. Zdaniem R. Thurow funkcja materialno – ekonomiczna obejmuje
„oprócz działań związanych z prowadzeniem gospodarstwa
domowego (...) działania zmierzające do zabezpieczenia bytu
materialnego członkom rodziny w przyszłości, działania opiekuńcze”52. Według A. Kotlarskiej – Michalskiej oprócz zabezpieczenia zdrowotnego oraz potrzeb socjalnych funkcja ta do-
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Tamże.
Tamże.

tyczy również wspomagania szerszego gremium. Autorka
mówi o krewnych mających trudną sytuację życiową53.
Potrzeby materialne oraz aspiracje materialne członków
rodziny głownie są zaspakajane przez wartości materialne.
Należą do nich niezbędne środki do codziennej, życiowej egzystencji, a więc: środki na żywność, odzież, leki, na bieżące
opłaty. Dodatkowo należy tu mieszkanie oraz jego wyposażenie, w tym środki techniczne służące naszej kulturze, środki
finansowe – pełne zabezpieczenie kształcenia dzieci oraz własnego dokształcania się np. zawodowego. Inne wartości materialne to prywatne środki lokomocji, sprzęt oraz urządzenia
służące naszemu zdrowiu oraz rekreacji. Mowa jest tu również
o gromadzonych oszczędnościach, własnym zabezpieczeniu
oraz zabezpieczeniu dzieci w jego przyszłości.
Z omówioną powyżej funkcją łączy się także praca zawodowa wszystkich członków rodziny. Praca ta jest istotną
wartość dla każdej rodziny, w tym również materialną, a więc
stałość pracy, wysokość jej zarobków, dochodów oraz inne
walory ze strony bhp. Zdaniem Z. Tyszki pośrednie, ale równie ważne znaczenie dla obecnej sytuacji materialnej rodziny
oraz jej prawidłowego funkcjonowania ma stan zdrowia jej
członków. To on stanowi ,,istotną wartość w zespołach rodzinnych”54. Potwierdzeniem na to są socjologiczne badania.
Według nich znaczna część Polaków umieszcza właśnie
zdrowie na drugim miejscu w swej hierarchii wartości. Bowiem to rodzina jest pierwszą wartością.
6. Sytuacja ekonomiczna polskich rodzin
Zróżnicowania sytuacja ekonomiczna polskiego społeczeństwa ma istotny wpływ na kondycję materialną oraz egzystencjalną rodziny. Stąd też rodzina funkcjonująca na poziomie tzw. minimum socjalnego czy też ubóstwa ekonomicz53
54

Tamże.
Tamże, s. 67.
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nego ma trudności lub braki w zaspokojeniu podstawowych
potrzeb w zakresie jej ,,wyżywienia, mieszkania, rekreacji,
dostępu do dóbr kulturalnych i edukacyjnych”55. Rodzice w
mawianych rodzinach borykają się z trudnościami ekonomicznymi, a co za tym idzie również z problemami emocjonalnymi i społecznymi. Dodatkowo pesymizm ówczesnych
rodziny pogłębia bezrobocie rodzica lub rodziców. W takich
rodzinach z tzw. dysfunkcją ekonomiczną rodzice odczuwają
bezradność, często nawet bezsilność w konfrontacji z codziennymi potrzebami oraz problemami życia codziennego. Warto
wspomnieć o sferze psychicznej, gdzie wyzwalają się negatywne stany, typu: agresja i obojętność. Powodują one często
konflikty oraz nieporozumienia. Zjawiska te są niekorzystne
dla spójności oraz trwałości polskiej rodziny. Mogą być również powodem rozbicia rodziny, rozwodów56.
Utrata pracy przez rodzica wpływa negatywnie a nawet
destrukcyjnie na pełnione przez niego funkcje. Początkowo
zmiany widoczne są w niewłaściwie realizowanej funkcji materialno – ekonomiczna. Ta zarobkowa działalność rodziny
zostaje w pełni ograniczona lub też nie istnieje. Dla pozostałych członków oznacza rezygnację z: zakupu odzieży, obuwia,
niektórych produktów żywnościowych (owoców, słodyczy),książek, zabawek, technologii, wypoczynku i rekreacji.
Utrata pracy to również brak środków na opłacanie świadczeń
mieszkaniowych. Dodatkowo rodzice nie są w stanie zrealizować planów edukacyjnych swoich dzieci, minimalizują się
ich aspiracje życiowe. Zaburzeniu ulega również zaspokajanie

H. Cudak, Zaburzenie struktury rodziny jako konsekwencja makrospołecznych uwarunkowań, ,,Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy”
2012, nr 2(4), s. 13.
56 Tamże.
55
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potrzeb psychicznych dziecka. Mowa jest tu o poczuciu bezpieczeństwa oraz stabilizacji życiowej57.
Wnioski
Prawidłowo egzystująca rodzina tworzy najlepsze warunki dla pełnego rozwoju młodego człowieka. Jakiekolwiek
jej odchylenia bądź zaburzenia powodują ,,dłuższą bądź krótszą niemożność należytego funkcjonowania rodziny”58. Dlatego też jej harmonijność funkcjonowania jest koniecznym warunkiem prawidłowej realizacji jej działań59. Do funkcji rodziny przywiązuje się więc dużą wagę. To rodzina jako podstawowa komórka społeczna tworzy istotny element rozwoju
oraz kierunków przemian całego ówczesnego społeczeństwa60.
Według H. Cudak jedną z zasadniczych funkcji rodziny
jako środowiska opiekuńczo – wychowawczego jest funkcja
ekonomiczna. To ona zapewnia ,,odpowiedni byt materialny,
mieszkaniowy, odpowiedzialna za zapewnienie właściwych
warunków do rozwoju fizycznego dziecka, czyli dostarczenie
pożywienia, odzieży, odpowiednich warunków wypoczynku i
snu, itp”61. Pozostałe zdaniem autora funkcje rodziny są nieco
mniej ważne. Niemniej jednak ,,nie wypełnianie którejkolwiek
z nich prowadzi do licznych zaburzeń w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny”62.

M. Ruszkowska, Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo –
wychowawcze, Warszawa 2013, s. 32.
58 Tamże, s. 15.
59 Adhortacje Apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2006,
t. I, 1979 – 1995, s. 7.
60 M. Ruszkowska, Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo –
wychowawcze, Warszawa 2013, s.15.
61 Tamże, s. 16.
62 Tamże.
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Streszczenie:
Obecnie termin rodzina utożsamiamy z najstarszą grupą
społeczną. To właśnie rodzina występuje we wszystkich formacjach, etapach rozwoju społeczeństwa. Jest więc naturalnym i niezastąpionym elementem społeczeństwa. To rodzina
zaspokaja materialne potrzeby swoich członków. Wpływa na
jej jakość i jej egzystencje. Podejmuje szereg działań zmierzających do realizacji zasadniczej jej funkcji – funkcji ekonomicznej. Zatem jakie funkcje pełni rodzina? Czym jest funkcja ekonomiczna? Jaka jest sytuacja ekonomiczna polskich rodzin?
Jakie potrzeby realizują jej członkowie? Niniejszy artykuł mówi o ekonomicznej funkcji rodziny. Definiuje pojęcie rodziny.
Omawia jej funkcje. Przedstawia różnice między realizacją
funkcji a zadań. Dokonuje klasyfikacji funkcji rodziny. Charakteryzuje funkcje ekonomiczną. Omawia sytuację ekonomiczną polskich rodzin.
Słowa kluczowe: rodzina, społeczeństwo, funkcja, ekonomia, byt.
Summary:
Economic Functions of the Family
Nowadays, the term family identifies with the oldest social group. The family occurs in all formations, stages of society development. It is a natural and irreplaceable element of
society. The family meets the material needs of its members. It
affects its quality and its existence. The family undertakes a
series of activities aimed at realizing his essential function –
economic function. So what functions family? What is an economic function? What is the economic situation of Polish families? What are the needs of the members? This article discusses
the economic function of the family. Defines the concept of
family. It describes functions. Shows the difference between
the performance of the function and the task. It classifies fami-
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ly functions. Characterizes economic functions. Discusses the
economic situation of Polish families.
Keywords: family, society, function, economy, existence.
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Piotr Chmiel

Polityka społeczna jako integralny element
ekonomii człowieka
Wstęp
Polityka społeczna powinna sprawnie prowadzić do
prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa oraz przyczyniać się do usuwania wszelkich nieprawidłowości (patologii)
występujących w społeczeństwie, zapewnienie ładu społecznego, stabilizacji życiowej, zapewnić ochronę najsłabszym.
Polityka społeczna potrzebna jest do kształtowania odpowiednich warunków pracy i bytu ludności. Kształtuje prorozwojowe struktury społeczne, zapewnia poczucie bezpieczeństwa (ubezpieczenia społeczne), więzi emocjonalnych i uczuciowych. Zapewnia bezpieczeństwo socjalne i dochody w sytuacjach kryzysowych (zasiłki, renty)1.
Istotą polityki społecznej jest przede wszystkim pomoc
społeczna, której celem jest zaspokojenie potrzeb życiowych ze
środków publicznych. Jej zadaniem jest: tworzenie warunków
organizacyjnych, analiza i ocena zjawisk społecznych, przyznawanie i wypłacanie świadczeń, pobudzanie społecznej aktywności, opracowywanie programów pomocowych. Pomoc
społeczna udzielania jest osobom i rodzinom z powodu ubóstwa, bezdomności, ochrony macierzyństwa, bezrobocia upośledzenia fizycznego i umysłowego, długotrwałej choroby.
Prawo do świadczeń socjalnych (zasiłki pieniężne, renty socjalne, pokrycie wydatków na cele zdrowotne i koszty pogrzebu) przysługuje osobom, które nie mają żadnych źródeł

Por. J. Auleytner., Polityka społeczna: teoria i organizacja, Wyd. 2
uzup., Wydaw. WSP Tow. Wiedzy Powsz., Warszawa 2000
1
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utrzymania lub dochód na jednego członka rodziny nie przekracza uznanego minimum2.
Ponadto pomoc społeczna stanowi element ekonomii
człowieka i to nie tylko w wymiarze materialnym. Pomoc społeczna ma jeszcze szerszy wymiar, bowiem oddziaływuje na
sferę życia duchowego, kulturowego. Niejednokrotnie pomoc
ta stanowi podstawę a niekiedy źródło do nowego życia, którego celem jest nie tylko zaspokojenie potrzeb materialnych.
Warto więc na krótko spojrzeć na pomoc społeczną w wymiarze historycznym zatrzymując się przynajmniej na jednej z
epok - średniowieczu, a to dlatego, że w tym okresie najbardziej rozwinęła się pomoc społeczna, której formy w znacznej
części zostały podjęte w kolejnych okresach historii Polski3.
1. Pomoc społeczna w Polsce w okresie średniowiecza
W średniowieczu pomoc społeczna (jak opisuje to
Fromm) opierała się na zasadzie wzajemności - opieka wyższych warstw społecznych nad niższymi w zamian za wojowników, ręce do pracy; zagłodzeni biedacy byliby słabymi wojakami. Średniowieczna struktura społeczna opierała się na
własności ziemi, dochody opierały się na dochodach z ziemi.
Ani pańska opieka, ani własność nie rozwiązywała wszystkich
problemów ludzi zw. z uzyskaniem środków utrzymania;
osoby niezdolne do pracy, chore, kalekie - znajdowały pomoc
w instytucjach kościelnych. Te instytucje dźwigały wielki zakres pomocy społecznej. Św. Franciszek z Asyżu założył w
1208 r. zakon Braci Mniejszych, a misji tego zakonu przypisał
praktykowanie miłosierdzia jako radosnego poświęcenia w
imię miłości Boga. Zakon żebraczy. Św. Tomasz z Akwinu (żył
K. Głąbicka., Polityka społeczna w Unii Europejskiej: aspekty aksjologiczne i empiryczne, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie,
TWP, Warszawa 2001
3 Zob. S. Golinowska., Polityka społeczna : koncepcje - instytucje koszty. Wydaw. "Poltext", Warszawa 2000
2
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1225-1274) - chrześcijańska teoria miłosierdzia (Caritas); podstawą teorii uczynił zobowiązanie do dzielenia się własnością
stosownie do pozycji społecznej. Pomoc społeczną lub też jej
zalążki można odnaleźć w Polsce już w średniowieczu. W ówczesnych czasach powstawały już sławne fundacje, Władysława Hermana, Odrowążów. Dość wcześnie pojawiły się szpitale, za początek uznaje się utworzenie hospicjum we Włocławku. Rozkwit duchowieństwa przyczynił się do otwierania
szpitali. Kolejne lata a w szczególności wiek XIV był okresem
ustalenia nowego porządku, jak scalenie dopiero, co rodzącego się państwa. Istotnym novum jest wprowadzenie ciekawego zarządzenia dotyczącego opieki nad psychicznie chorymi,
śmiało można powiedzieć, iż było to początkiem interwencji
państwa w sferze socjalnej. Ustawa z 1496 roku była skutkiem
szerzącej się plagi żebractwa i łotrostwa nakazywała miastom,
parafiom czy też samodzielnym właścicielom wsi prowadzenie ewidencji żebraczych, sporządzania tzw. list i wydawaniu
świadectw pozwalających na uprawianie żebractwa. W wieku
XVI większą rolę zaczęły odgrywać bractwa, które zajmowały
się dobroczynnością, okres kontrreformacji to prawdziwy
rozwój bractw religijnych. Kolejne lata to dalszy rozwój szpitali, które zaczęły powstawać i było ich o wiele więcej niż szkół.
Fundatorami były zarówno osoby z hierarchii świeckiej, jak i
mieszczaństwo, magnaci a także szlachta. Nie były to szpitale
w dzisiejszym sensie, lecz tylko przytułki czasami bez żadnej
opieki lekarskiej. W praktyce jednak przytułki zatraciły swoje
miano i stały się miejscem pijaństwa i różnych ekscesów.
Opieka w tych placówkach w dużej mierze uzależniona była
od zamożności osób zarządzających. Powołanie do życia szpitali we współczesnym znaczeniu tej instytucji jest zasługą zakonu bonifratrów, zakonnicy ci oprócz składania ślubów kościelnych składali także ślub „służby chorym głównie w szpi-
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talach przyklasztornych”4.
Pomoc udzielona królowi Zygmuntowi III przez jednego
z zakonników sprawiła, że mieszczanie krakowscy ufundowali klasztor zakonowi. A w XVII wieku powstało kilkanaście
dalszych. I tak szpitale oprócz opieki na chorymi, dodatkowo
miały kształtować ich stan duchowy. Wiek siedemnasty doprowadza właściwie do wyodrębnienia, sierocińców, cuchthausów (domów poprawy) mających za zadanie realizacje
konkretnych zadań wychowawczych.
Zakres pomocy społecznej jaka występowała i była realizowana w średniowieczu stanowi szeroką problematykę.
Przedstawiony rys historii pomocy społecznej z okresu średniowiecza jest potwierdzeniem tezy, że forma troski o człowieka na terenie Polski stanowiła przedmiot działań wielu
osób, instytucji, organizacji na różnych szczeblach i w różnym
wymiarze. Pokazuje to, jak wielkie zatroskanie o drugiego
człowieka towarzyszyło człowiekowi niezależnie od epoki,
uwarunkowań społecznych, politycznych, kulturalnych. Pomimo perspektywy czasu cele i zadania polityki społecznej
były zbieżne z tymi jakie występują w czasach dzisiejszych5.

Por. T. Borkowski (red.), Polityka społeczna, rodzina, bezrobocie,
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Zarządzania. Kraków 1997; J. L.,
Goglin, Nędzarze w średniowiecznej Europie, Warszawa 1998.
5 K. Dola., Szpitale średniowiecznego Śląska, „Rocznik Teologiczny
Śląska Opolskiego”, 1968, t. 12, z. 1.l J. Drabina., Życie codzienne w
miastach śląskich XIV i XV wieku, Opole 1991; Jankowski J., Epidemiologia historyczna polskiego średniowiecza, Jawór 1990l Z. PodgórskaKlawe., Od hospicjum do współczesnego szpitala. Rozwój historyczny
problematyki szpitalnej w Polsce do końca XIX wieku, Wrocław 1981l J.
Rabęcka-Brykczyńska, Leprozoria w średniowiecznych miastach polskich,
[w:] „Studia z Historii i Kultury Materialnej”, t. 61, Warszawa 1989,
s. 41–58; M. Rehorski, Sprzęty przedstawione w miniaturach Kodeksu z
Brzegu z roku 1353, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 1957, t.
12, nr 2.
4
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2. Perspektywa polityki społecznej w kontekście jej
celów i zadań
Dostosowanie się systemu pomocy społecznej do nowych problemów i wyzwań są odpowiedzią na przeobrażenia
państw opiekuńczych oraz systemów polityki społecznej w
ostatnich latach, jak również zmian demograficznych, gospodarczych, kulturowych, systemach pracy. Mamy do czynienia
z jednej strony z nowymi problemami i ryzkiem socjalnym,
nieznanymi nam wcześniej, z drugiej zaś pogłębiają się problemy i deficyty już istniejące. Większa chęć obywateli do
współuczestniczenia w procesach społecznych i socjalnym,
chęci większej współodpowiedzialności za dobrobyt społeczny jest skutkiem procesu demokratyzacji. Polityka społeczna
jest traktowana jako sfera działania państwa oraz innych ciał
publicznych i sił społecznych, które zajmują się kształtowaniem warunków życia ludności oraz spełnienia ludzi we
wszystkiego rodzaju stosunkach społecznych generowanych
w środowisku życia i pracy. Swoje zadania z zakresu polityki
społecznej państwo realizuje za pomocą specjalnie utworzonego aparatu, wyróżnia się podmioty: ustawodawcze, wykonawcze, sądownicze oraz kontrolne6.
Jednym z następstw coraz większego zróżnicowania
ludności pod względem dochodów i dostępu do rynku pracy,
a także usług społecznych jest zagrożenie wykluczeniem społecznym. Stało się ono realną groźbą nie tylko dla osób długotrwale bezrobotnych oraz niesamodzielnych, ale nawet dla
pracujących, lecz osiągających niskie dochody, co zwykle wiąże się z niskim poziomem wykształcenia i niską mobilnością
zawodową. Co więcej, przyjmuje rozmaite, dawniej niewystępujące formy, np. wykluczenia cyfrowego czy finansowego.
Zwalczanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu wymaga nie tylko trafnej diagnozy i starannej prognozy procesów
W. Szubert. Studia z polityki społecznej. Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa 1973
6
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społecznych, ale i ze względu na coraz bardziej zróżnicowane
przejawy deprywacji i wykluczenia, identyfikacji środowisk
szczególnie narażonych na kumulację różnych form wykluczenia oraz dostosowania działań do ich specyfiki7.
Od jakiegoś czasu, poprzez system pomocy społecznej,
wdraża się działania aktywizacyjne skupiające się na przywróceniu zdolności do zatrudnienia zagrożonych wykluczeniem społecznym grup. Niebywały nacisk kładzie się włączanie nowych podejść polityki społecznej do systemu rozwiązywania problemów społecznych, w szczególności związanych z
polityką aktywizacji, obywatelską polityką społeczną, gospodarką społeczną, przedsiębiorczością społeczną.
Podmioty publiczne (państwowe i samorządowe) nie są
uważane za jedyne instytucje odpowiedzialne za redukcję kwestii społecznych, wskazuje się również na rozwój zatrudnienia
socjalnego oraz różnorodnych aktywizujących usług społecznych. Uznaje się, że tradycyjny, publiczny sektor tratuje beneficjentów jako biernych odbiorców świadczeń, w przeciwieństwie
do podmiotów obywatelskich i gospodarki społecznej, zorientowanych na działania aktywizacyjne i usamodzielnianie osób
wykluczonych społecznie; dostarczają również bardziej różnorodnych i kompleksowych usług , większe zorientowanie na
człowieka i jego problemy niż na biurokratyczne procedury charakterystyczne dla instytucji publicznych.
Poprzez zmiany w polskim ustawodawstwie socjalnym i
wprowadzenie wielu nowych aktów prawnych (dotyczących
systemu pomocy społecznej, aktywizacji społecznozawodowej, wykorzystania nowych instytucji i instrumentów
integracji społecznej i zawodowej) dąży się do zastąpienia dotychczasowego publicznego systemu opiekuńczego i ratownictwa społecznego (z rozbudowanym systemem świadczeń
finansowych), mieszanym systemem pomocniczym (z rozbu-

7
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Tamże.

dowanymi usługami aktywizacji i integracji społecznej)8.
Usługi reintegracji społeczno-zawodowej i aktywizacji
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspieranie
instytucji gospodarki społecznej mają aktualnie duże znaczenie. Następuje renesans pracy socjalnej, po latach prowadzenia
pasywnej polityki pomocy społecznej, która była oparta głównie na świadczeniach finansowych i usługach opiekuńczych,
upowszechnia się coraz bardziej system wsparcia oparty na
kontrakcie socjalnym (ustalone "zasady współdziałania" między pracownikiem socjalnym a beneficjentem) oraz specjalistycznym poradnictwie zawodowym. Skupiono się także na
kreowaniu aktywnych, bardziej zaangażowanych postaw osób
i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej i materialnej, służą temu nowe instrumenty aktywnej integracji społecznej i program aktywności lokalnej.
Jednym z najważniejszych procesów wymuszających
zmiany w zakresie i formach polityki społecznej są przeobrażenia struktury demograficznej, zwłaszcza wzrost odsetka
osób starszych w społeczeństwie. Demograficzne starzenie się
ludności wywiera coraz większy wpływ na hierarchię celów i
podmiotów polityki na poziomie lokalnym. Nowy obraz starości jest tworzony przez coraz większą i coraz bardziej wewnętrznie zróżnicowaną liczbę osób dożywających późnego
wieku. Stwarza to konieczność podejmowania działań, których adresatami są grupy ludności o odmiennych potrzebach i
oczekiwaniach, uwarunkowanych stanem zdrowia i poziomem sprawności. Wymusza to na podmiotach odejście od
rutynowych działań w stronę innowacji społecznych i coraz
większej indywidualizacji, ponadto odwołanie się do bardziej
pogłębionej diagnozy społecznej. Konsekwencją wzrostu odsetka ludzi starych w społeczeństwie jest wzrost wydatków na

M. Szylko-Skoczny., Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej
Rzeczypospolitej, Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, Warszawa 2004
8
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ochronę zdrowia, w tym na opiekę długoterminową. Organizacja i zapewnienie dostępu do nich, niezależnie od sposobu
finansowania, jest zadaniem lokalnych podmiotów polityki
społecznej. Stanowi to jedno z najtrudniejszych wyzwań polityki społecznej, ponieważ popyt na świadczenia zdrowotne i
opiekuńcze oraz pielęgnacyjne będzie wzrastał, a zapewnienie
opieki nad osobami niesamodzielnymi wymagać będzie solidnego obciążenia całego społeczeństwa. Świadczone w tym
zakresie usługi wymagają coraz większego zaangażowania
oraz sprzyjania rozwojowi organizacji pozarządowych, mogących przejąć część zadań w tym zakresie9.
Przedstawione wyżej wyzwania wymuszają przeorientowanie polskiej polityki społecznej. Kumulacja zmian społeczno-demograficznych i wzrost zapotrzebowania na usługi
świadczone przez instytucje publiczne tworzą sytuację, w której brak zmian w sposobie działania spowoduje pozostawienie
wielu środowisk bez niezbędnego wsparcia. Kierunek zmian
można określić w skrócie jako odejście od koncepcji welfare
state w kierunku APS, którego kluczowe elementy, w kontekście usług społecznych, to: orientacja na usługi prowadzące do
usamodzielnienia beneficjentów w miejsce preferowanych
wcześniej świadczeń materialnych zabezpieczających codzienne potrzeby; integracja służb społecznych i służb zatrudnienia; indywidualizacja wsparcia; nacisk na pracę środowiskową i aktywizację całych społeczności; wzrost znaczenia
organizacji pozarządowych oraz mechanizmów konkurencyjności w zakresie wyboru usługodawców oraz łączenie prawa
do wsparcia z obowiązkiem pracy10.
W czasach współczesnych jednym z najbardziej powszechnych zjawisk jest kwestia bezrobocia. Ta grupa społeczna wymaga szczególnej troski i pomocy. W wielu prograPor. W. Turnowiecki, Polityka społeczna, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk 2008
10 Tamże
9
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mach pomocnowych zagadnienie bezrobotnych stawiane jest
jako jedno z ważniejszych zadań. Wiemy, że ekonomia człowieka ściśle jest związana ze statusem materialnym. Drogą ku
lepszej egzystencji są działania „walki” z bezrobociem. Na ten
cel państwa przeznaczają wielki kapitał, by zmniejszyć zjawisko bezrobocia poprzez szkolenia, zmianę profesji, tworzenia
nowych miejsc pracy itp. Niejednokrotnie rola pomocy społecznej w tym względzie pozostaje istotą rzeczy w walce z
biedą, ubóstwem.
3. Rola pomocy społecznej wobec osób bezrobotnych.
Bezrobocie nie tylko samo jest problemem społecznym,
ale leży także u podstaw wielu innych kwestii społecznych. I
tak np. szczególnie długotrwałe bezrobocie związane jest z
obniżeniem standardu materialnego życia nie tylko samego
bezrobotnego, ale i całej jego rodziny. Stąd bardzo często obszary długotrwałego bezrobocia pokrywają się w danym społeczeństwie z obszarami ubóstwa. To z kolei może powodować rozprzestrzenianie się rozmaitych patologii społecznych:
rozpad rodziny, obniżenie zdrowotności społeczeństwa itp.
Nawet krótkotrwały okres bezrobocia nie pozostaje bez
wpływu na kondycję psychiczną osób dotkniętych tym problemem11.
Bezrobocie zaczyna być postrzegane i traktowane przez
coraz większą liczbę ludzi jako problem społeczny. Z chwilą pojawienia się takiej oceny, granice społecznej przestrzeni bezrobocia ulegają niepomiernemu rozszerzeniu. Rozwijają się instytucje
obsługi bezrobocia, powstają programy badawcze, mnożą się
publiczne dyskusje na temat bezrobocia. Kształtuje się instytucjonalna struktura obsługi bezrobocia. Zatrudnieni w niej ludzie
odpowiadają za skuteczność wysiłków zmierzających do ograniczenia skali zjawiska, za dystrybucję i wykorzystanie przeciw

11

Szylko-Skoczny., jw.
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bezrobociu pieniędzy podatników. Instytucje te stają się kolejnymi składnikami przestrzeni bezrobocia. Zjawisko to absorbuje
także społeczności lokalne, władze samorządowe, centralne instytucje państwa (rząd, sejm, senat)”12.
Istnieje rozbudowany system instytucji powołanych do
świadczenia pomocy osobom bezrobotnym lub zajmowania
się tym problemem. Najważniejsze z nich to instytucje rynku
pracy, pomocy społecznej, zatrudnienia socjalnego i ekonomii
społecznej oraz organizacje pozarządowe. Osoby bezrobotne
są jedną z kilku grup klientów pomocy społecznej, ale to też
bezrobocie jest przyczyną (np. ubóstwa) lub konsekwencją
(np. niepełnosprawności) innych problemów jednostki lub
rodziny. W porównaniu do instytucji rynku pracy, instytucje
pomocy społecznej widzą i biorą pod uwagę wszystkie problemy jednostki lub rodziny, a nie tylko brak pracy. Ich rolą
jest pomoc w rozwiązywanie podstawowych problemów, które uniemożliwiają podjęcie zatrudnienia.
Instytucje pomocy społecznej występują na wszystkich
poziomach samorządu terytorialnego i administracji rządowej.
Na każdym poziomie mają różne zadania i kompetencje. O
potencjale tych instytucji świadczą ich zasoby, czyli pracownicy, finanse oraz infrastruktura. Ważnym czynnikiem jest
współpraca zarówno pomiędzy samymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej (np. OPS między sobą oraz OPS
a PCPR), jak również pomiędzy nimi a innymi instytucjami
samorządowymi (np. PUP, policja, szkoły) oraz pozarządowymi. Głównym celem pomocy społecznej jest wspieranie
osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach
odpowiadających godności człowieka, a także ich usamodzielnienie. Zadaniem pomocy społecznej jest również zapo-

J. Biała., Wsparcie czy bezpośrednia pomoc rodzinom ryzyka - dylematy organizacji pomocy społecznej, Edukacja 2003, nr 2, s.97-102
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bieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie
działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i
rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem (profilaktyka).
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Ośrodki pomocy społecznej są jednostką usytuowaną na najniższym szczeblu administracji samorządowej,
czyli „najbliżej” zwykłego człowieka. Stąd też wynikają ich
liczne funkcje i zadania, które przejawiają się w wielości i
rozmaitości świadczeń13.
Gmina (która powołuje ośrodek pomocy społecznej do
wypełnienia tych obowiązków) jest zobowiązana do zapewnienia podstawowych warunków do życia dla mieszkańców z
jej terenu, którzy nie potrafią sami ich sobie zapewnić (funkcja
kompensacyjna). Chodzi tu przede wszystkim o zapewnienie
schronienia, ubrania oraz co najmniej jednego posiłku ciepłego
dziennie. Obowiązek ten może być spełniony poprzez zastosowanie różnych form pomocy. Formy te mogą mieć wymiar:
pieniężny, rzeczowy oraz usługowy.
W celu rozwijania aktywizacji społecznej i zawodowej
bezrobotnych osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej otrzymały możliwość realizowania od 2008 roku projektów systemowych, czyli projektów dedykowanych ośrodkom w ramach działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem tych projektów jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przeciwdziałanie wykluczeniu. W ramach projektów ośrodki mogą
planować i finansować działania z zakresu aktywizacji zawodowej, społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej skierowane
szczególnie do osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Obecnie większość ośrodków realizuje takie projekty. Co ważne w
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dokumentach programowych zapisana jest preferencja tego
typu projektów realizowanych we współpracy z powiatowym
urzędem pracy14.
W ramach projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego powstają też przy OPS-ach
Kluby Pracy, których działalność jest w dużej mierze przedłużeniem działalności urzędów pracy. Podstawowymi funkcjami, które spełnia ta komórka OPS, jest możliwość wyszukania
ofert pracy, skorzystania z pomocy przy sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych czy otrzymania bezpłatnych poradników dotyczących między innymi sporządzania dokumentów
aplikacyjnych, zakładania własnej firmy czy rozmowy kwalifikacyjnej. W niektórych klubach pracy prowadzone są grupowe zajęcia aktywizacyjne, szkolenia z zakresu umiejętności
poszukiwania pracy, a nawet kursy zawodowe15.
Zadania powiatowych centrów pomocy rodzinie są
mniej rozbudowane niż ośrodków pomocy społecznej, co wynika z większej specjalizacji ich funkcji i dostosowania do wybranych grup. Te grupy to przede wszystkim: dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej, cudzoziemcy, osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze. Większość działań jest nakierowanych na dzieci pozbawione opieki, gdzie zadaniem PCPR
jest zorganizowanie im opieki w placówkach opiekuńczowychowawczej, rodzinach zastępczych lub adopcyjnych. Pomoc jest udzielana również usamodzielnianym wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych. Główne typy pomocy (najczęściej stosowane) to
pomoc pieniężna na usamodzielnienie, na kontynuację nauki
oraz na zagospodarowanie. Każda z tych form pomocy ma
znaczenie dla aktywizacji społecznej i zawodowej młodych
ludzi, gdyż przynajmniej przez jakiś czas wspomaga w znaleM. Hirszowicz., E. Neyman., Nowa bieda w świecie obfitości, Kultura i Społeczeństwo 2004, nr 2, s. 121-141
15 Tamże
14
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zieniu miejsca do mieszkania oraz pozwala na zdobywanie
wykształcenia, co jest niezwykle ważne na rynku pracy.
Kolejnym zadaniem PCPR jest integracja cudzoziemców
(zarówno ze statusem uchodźców jak i z ochroną uzupełniającą). W tym zakresie pomoc polega na wypłacie świadczeń na
utrzymanie i na opłatę kursu nauki języka polskiego. Ta działalność PCPR-ów jest rozwinięta (lub rozwija się) szczególnie
w dużych miastach, gdzie jest największe skupisko cudzoziemców (obecnie jest to Warszawa, gdzie udziela się niemal
90% tego typu świadczeń). W takich Centrach powstają specjalne programy aktywności zawodowej dla cudzoziemców,
które uwzględniają ich specyficzną sytuację na rynku pracy
(m.in. nieznajomość języka polskiego, brak poświadczenia
kwalifikacji, przeżyte traumy z kraju pochodzenia, itp.)16.
Kolejną ważną grupą są osoby niepełnosprawne, gdyż
powiatowe centra pomocy rodzinie realizują również zadania
wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wszystkie te
działania w przypadku osób w wieku aktywności zawodowej,
mają doprowadzić do ich integracji społecznej i zawodowej,
tak, aby po rehabilitacji mogli na nowo podjąć pracę.
Do zadań PCPR należy również poradnictwo rodzinne
prowadzone w szczególności dla rodziców chcących zdobyć
lepsze umiejętności wychowawcze, rodziców niewydolnych
wychowawczo, bezradnych w sprawach opiekuńczowychowawczych, których aktualna sytuacja stwarza zagrożenie umieszczenia ich dzieci w placówce opiekuńczowychowawczej, osób samotnie wychowujących dzieci. Tego
rodzaju poradnictwo prawne, psychologiczne ma ogromne
znaczenie profilaktyczne, nie tylko ze względu na prawidłowe
pełnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczych, ale również na
przygotowanie (np. poprzez proces edukacji) do pełnienia ról

16

Borkowski, jw.
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społecznych, tj. roli ucznia, pracownika, co pozwoli młodym
osobom na samodzielne zaspokajanie swoich podstawowych
potrzeb, a w przyszłości potrzeb swojej rodziny17.
Regionalne ośrodki polityki społecznej to jednostki samorządowe działające na poziomie samorządu województwa.
Nie pełnią one zadań związanych z bezpośrednim świadczeniem pomocy dla mieszkańców poszczególnych województw,
a jedynie mają funkcje analityczno-strategiczne. Ich głównym
zadaniem jest prowadzenie analiz problemów społecznych
występujących na terenie województwa oraz analiz dotyczących stanu pomocy społecznej, co jest m.in. wykonywane
przez powoływane w ramach struktury ROPS-u Obserwatoriów Integracji Społecznej. Na podstawie tych analiz ROPS-y
opracowują wojewódzkie programy w szczególności: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania
szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz strategii polityki społecznej. W programach tych problem bezrobocia często jest identyfikowany jako główny problem społeczny warunkujący inne
problemy. Niestety proponowane rozwiązania w małym
stopniu dotyczą kreowania miejsc pracy w regionie, na co samorządy województw mają większy wpływ niż pojedyncze
gminy18.
Innym istotnym zadaniem ROPS-ów jest kształcenie kadry pomocy społecznej. W tym obszarze instytucje te mają
możliwość organizowania szkoleń, doradztwa dla pracowników, którzy na co dzieoń stykają się z problemami również
bezrobotnych klientów pomocy społecznej. Takie szkolenia
mogą obejmować zarówno metody aktywizowania świadcze17

E. Leśniak., Gdzie szukać pomocy? Niebieska Linia 2005, nr 4, s.

24-25
J. Koziorożec., Propozycja korekt i uzupełnień do ustawy o pomocy
społecznej, Pedagogika Społeczna 2005, nr 3, s. 31-45
18
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niobiorców, ale również wspieranie samych pracowników (np.
prowadzenie superwizji, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, itp.).
Pracownicy urzędów wojewódzkich, podobnie jak
ROPS-ów, nie kontaktują się bezpośrednio z klientami pomocy społecznej, a wypełniają zadania administracji rządowej na
poziomie województw. Głównym zadaniem tych instytucji
jest nadzór i kontrola działalności jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej oraz jakości świadczonych przez nie usług.
Innym zadaniem jest dokonywanie oceny stanu i efektywności
pomocy społecznej w regionie. Nie mniejsze znaczenie ma
zlecanie zadań z zakresu administracji rządowej i programów
rządowych oraz finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty
uprawnione. W tym zadaniu możliwe i stosowane jest ogłaszanie konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację poszczególnych zadań z zakresu pomocy społecznej19.
Ministerstwo pracy i polityki społecznej spełnia funkcje jedynie regulacyjno-strategiczne, co polega na wyznaczaniu trendów i kierunków prowadzenia bieżącej polityki społecznej oraz
projektowaniu zmian legislacyjnych. Do głównych zadań ustawowych Ministerstwa w zakresie pomocy społecznej należy:
 Opracowywanie i finansowanie programów osłonowych;
 Finansowe wspieranie programów w określonym
przez ministra obszarze pomocy społecznej, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty
uprawnione;
 Analiza skuteczności pomocy społecznej;
 Inspirowanie i promowanie nowych form i metod
działania, a także szkolenie kadr;
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Tamże

177

 Monitorowanie standardów;
 Tworzenie koncepcji i określanie kierunków rozwoju
w obszarze pomocy społecznej20.
Obecnie rynek pracy w Polsce obsługuje wiele instytucji,
które są elementem jego infrastruktury. Niektóre z nich mają
długą tradycję, a niektóre zostały formalnie powołane do tego
celu przez odpowiednie akty prawne w latach 90. ubiegłego
wieku czy na początku bieżącego stulecia. Dokumentem porządkującym klasyfikację instytucji działających na rzecz rynku pracy jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Bez względu na to, w
jakim przekroju klasyfikacyjnym się znajdują mają zawsze do
spełnienia taką sama rolę, czyli promować zatrudnienie, łagodzić skutki bezrobocia i zajmować się aktywizacją zawodową
ludności. Działania te są inicjowane i organizowane przez instytucje rynku pracy w celu osiągnięcia pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, osiągnięcia
wysokiej jakości specjalistów, wzmocnienia integracji oraz
solidarności społecznej21.
Zakończenie
Problem ubóstwa jest zagadnieniem, którym interesują
się różne dyscypliny naukowe, a także instytucje. Szczególnie
obszar ten bliski jest pedagogice społecznej współpracującej z
innymi dyscyplinami naukowymi. Od kilku lat w strukturze
społeczeństwa polskiego obserwuje się postępujące rozwarstwienie ekonomiczne i wzrost dezintegracji społecznej. Podziały te dotyczą już nie tylko dochodów, ale i faktycznego
uczestnictwa w życiu społecznym. Rozszerza się skala margiT. Uliasz., Komentarz do rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie,
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005, nr 6, s. 17-18
21 J. Starga-Piasek., O powiatowych centrach pomocy rodzinie, Świat
Problemów 1999, nr 10, s. 14-16
20
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nalności społecznej, w której część społeczeństwa nie korzysta
z formalnych praw dostępu do instytucji społecznych, takich
jak instytucje pracy, edukacji, kultury i rekreacji czy zabezpieczenia społecznego. Z tymi zjawiskami wiąże się postępująca
izolacja społeczna rodzin, które najdotkliwiej odczuwają niedostatek i brak środków do życia oraz ich marginalizacja na
skutek zamykania się dotychczasowych możliwości rozwoju
poprzez pracę czy edukację. W pomocy społecznej granicę
ubóstwa stanowi kryterium dochodowe czyli próg dochodowy. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej „pomoc społeczna
wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Streszczenie:
Polityka społeczna może być bardzo różnie rozumiana i
interpretowana. W zakres zainteresowań polityki społecznej
wchodzą zagadnienia prawne, polityczne, socjologiczne, ekonomiczne. Powszechnie mówi się, że życie człowieka i wszelkie jego wymiary czy aspekty jest polityką. W pewnym stopniu każdy człowiek kieruje się w swoim życiu własną polityką
opartą na określonych zasadach i wartościach. Dziś przez politykę społeczną rozumie się działanie państwa, które skierowane jest do wszystkich społecznych grup w społeczeństwie.
Ma ono na celu zabezpieczenie ich bytu oraz podstawowych
potrzeb niematerialnych oraz materialnych. Jednym z zadań
polityki społecznej jest sprawa troski o bezrobotnych, bezdomnych. Zagadnienie polityki społecznej wiąże się z gospodarką danego kraju, jej stanem ekonomicznym. Nie bez znaczenia w sferze polityki społecznej pozostaje kwestia bezrobocia, które jest wyzwaniem dla współczesnych pokoleń.
Słowa kluczowe: społeczeństwo, polityka, bezrobocie,
ekonomia,
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Summary:
Social policy can be very differently understood and interpreted. Social policy concerns include legal, political, sociological and economic issues. It is commonly said that human
life and all its dimensions or aspects are a policy. To a certain
extent, every person is guided by his own policy based on specific principles and values. Today, social policy is understood
as the action of the state, which is directed at all social groups
in society. It aims to secure their existence and basic intangible
and material needs. One of the tasks of social policy is the concern of the unemployed, the homeless. The issue of social policy is connected with the economy of a given country, its economic state. The issue of unemployment, which is a challenge
for today's generations, is of great importance in the sphere of
social policy.
Keywords: society, politics, unemployment, economy,
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Paweł Podolski

Analiza zjawiska manipulacji informacją
na rynkach finansowych
Wprowadzenie
Problem manipulacji, fałszerstw i oszustw w rynkach
wydaje się tak stary jak sama idea wymiany rynkowej. W toku
rozwoju rynków finansowych i instytucji nadzoru finansowego techniki manipulacji przyjmowały coraz bardziej wysublimowaną i trudniejszą do jednoznacznej penalizacji formę. W
niniejszej pracy podjęto problem manipulacji ceną instrumentów finansowych poprzez informację w ujęciu prawnoekonomicznym. Wiele miejsca poświęcono zdefiniowaniu pojęć informacji i manipulacji ze względu na powszechność ich
użycia w różnych dziedzinach, a w konsekwencji wielość
współistniejących i nie zawsze poprawnych definicji tych konstruktów.
1. Pojęcie informacji
Klasyczna definicja informacji jako redukcji niepewności1, a co za tym idzie redukcji ryzyka, w naturalny sposób
wskazuje jej istotną rolę w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji, w tym decyzji inwestycyjnych. Etymologia pojęcia informacji pochodzi bowiem od łacińskiego informare, oznaczającego nadawanie kształtu formy oraz informatio, będącego określeniem gotowego już przedstawienia czegoś2. Funkcją inforJ. Hintikka, On semantic information, [w:] J. Hintikka, P. Suppes
(red.), Information and Inference, Dordrecht, Reidel, 1970.
2 K. B. Wydro, Badania nad istotą informacji, jej właściwościami i stosowanymi technikami informacyjnymi – próba systematyzacji w obszarze
wiedzy o informacji, Instytut Łączności-Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2007.
1
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macji jest „zmniejszenie nieokreśloności sytuacji decyzyjnej”3.
Desygnat pojęcia informacji pozostaje zatem zawsze w związku z sytuacją podejmowania decyzji.
Pojęcie informacji należy rozważać w kontekście układu
komunikacyjnego, którego elementami są: źródło sygnałów, w
obrębie którego można wyróżnić układ nadający informację i
układ ją kodujący, kanał komunikacyjny oraz układ odbiorczy, który w sytuacji decyzyjnej może być utożsamiany z decydentem. Sygnał informacyjny stanowi nośnik wiadomości,
w odróżnieniu od fali nośnej.
W teorii informacji, informacja może być zatem ujmowana jako statystyka, będąca liczbą, określającą ile danych
zostało przeniesionych ze źródła do układu odbiorczego w
efekcie dostarczenia określonego komunikatu. Podstawą dokonania takiego rodzaju obliczeń jest założenie, iż dla każdego
komunikatu, który może być dostarczony, istnieje określone
prawdopodobieństwo jego dostarczenia, na podstawie którego możliwe jest określenie ilości danych przeniesionych przez
ten komunikat4.
Dokonanie rozróżnienia pomiędzy terminami „informacja”, „dane” i „wiedza” przypisuje się N.L. Henry’emu w 19745.
W roku 1987 M. Zelezny6 przedstawił koncepcję hierarchii
DIKW, obejmującej oprócz danych, informacji i wiedzy także
poziom mądrości. DIKW stanowi akronim pochodzący od
pierwszych liter angielskich nazw terminów wchodzących w

A. Biela, Informacja a decyzja, PWN, Warszawa 1976.
C. H. Coombs, R. M. Dawes, A. Tversky, Wprowadzenie do psychologii matematycznej, PWN, Warszawa 1977.
5 N. L. Henry, Knowledge Management: A New Concern for Public
Administration, “Public Administration Review”. 1974, 34(3), 189.
6 M. Zeleny, Management Support Systems: Towards Integrated
Knowledge Management, “Human Systems Management”, 1987, 7 (1):
59–70.
3

4
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skład hierarchii: data (dane), information (informacja), konwledge
(wiedza) i wisdom (madrość)7.
Dane mogą być przez różnych badaczy odmiennie definiowane, na przykład jako: zestawienie znaków zgodne z zasadami określonej składni; fakty, koncepcje lub wyniki w postaci, która może być komunikowana i interpretowana8; surowe fakty, które mogą być kształtowane i formowane by stworzyć informacje9. Cechą wspólną większości definicji jest ujmowanie danych jako nieustrukturyzowanych faktów10, które
mogą zostać przekształcone w informacje.
Za informacje uznaje się zazwyczaj bowiem dane, które
zostały skategoryzowane, skorygowane, skondensowane11, tak
aby były interpretowalne w określonym kontekście12. Kwestia
przetworzenia danych w adekwatny sposób, tak aby tworzyły
postać użyteczną i posiadającą znaczenie dla podmiotu w

Ze względu na cel artykułu, którym jest analiza problemu manipulacji kursem instrumentów finansowych poprzez informacje,
szczegółowo omówiony zostanie jedynie poziom danych i informacji. Wiedza może zostać zdefiniowana jako zorganizowany zbiór
informacji wraz z regułami ich interpretowania. Mądrość bywa natomiast traktowana jako umiejętność praktycznego wykorzystywania posiadanej wiedzy i doświadczenia.
8 F. J. Galland, Dictionary of Computing, John Wiley & Sons,
Chichester 1982.
9 K. C. Laudon, J. P. Laudon, Business Information Systems: a problem solving approach. Dryden Press, Chicago, 1991.
10 D. E. Avison, G. Fitzgerald, Information Systems Development:
methodologies, technologies, tools. 2nd Ed. McGrow-Hill, London 1995.
11 T. H. Davenport, L. Prusak, Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston
2000, s. 15
12 G. Probst, S. Raub , K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 21.
7
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konkretnej sytuacji stanowi kryterium definicyjne większości
definicji informacji13 14 15.
Jednak w najbardziej ogólnym ujęciu, proponowanym w
filozofii, informacja stanowi odwzorowanie różnorodności
cechującej rzeczywistość, obejmującej całe spektrum kategorii
takich jak: obiekty, zdarzenia, procesy czy zjawiska16 17. Informacja jest zatem odnoszona do otoczenia, w którym znajduje
się odbiorca. Ujęcie informacji w sposób przedstawiony w
powyższych definicjach wydaje się jednak niewystarczające,
gdyż nie pozwala bezpośrednio z definicji wywnioskować na
temat sposobu rejestracji i przetwarzania informacji, możliwych do przeprowadzenia operacjach czy cechach i właściwościach analizowanego konstruktu.
Z tego powodu użyteczna wydaje się infologiczna koncepcja informacji przedstawiona przez B. Stefanowicza18 na podstawie propozycji B. Sundgrena19 i B. Langeforsa20. W koncepcji tej
informacja jest opisem rzeczywistości (R), który może być traktowany jako model rzeczywistości R w umyśle odbiorcy (U).
Model powstaje w efekcie odebrania opisu rzeczywistości R,
poddanego analizie, interpretacji oraz ocenie na podstawie dotychczasowej wiedzy i doświadczenia odbiorcy – systemu odniesienia (frame of reference). Opis konkretnego obiektu, stanowiące-

J. O. Hicks, Management Information Systems: a user perspective.
3rd Ed. West Publishing, Minneapolis 1993.
14 C. Clare, P. Loucopoulos, Business Information Systems. Pardigm,
London 1987.
15 K. C. Laudon, J. P. Laudon, Business Information Systems...
16 B. Stefanowicz, Infomacja, wiedza, mądrość, GUS, Warszawa 2013.
17 A. D. Ursul, Informacija, Nauka, Moskwa 1971.
18 B. Stefanowicz, Infomacja, wiedza, mądrość...
19 B. Sundgren, An infological approach to data bases, Skriftserie Statistika Centralbyran, Stockholm 1973.
20 B. Langefors, Infological models and information users view, "Information Systems" 1980, 5, 17-32.
13
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go element rzeczywistości, może być przedstawiony w formie
komunikatu (K) złożonego z:
• O - obiektu, który może oznaczać między innymi: dowolny przedmiot materialny, pojęcie, konstrukt teoretyczny, proces czy zdarzenie;
• X - cechy, ze względu na którą obiekt O jest analizowany
przez odbiorcę U;
• x - wartości cechy;
• t – czas, w którym obiekt O przyjmuje wartość x cechy X;
• v – wektor dodatkowych charakterystyk związanych z
elementami O, X, x czy t;
w postaci układu:
K: <O, X, x, t, v>

Informacja jest więc relacją zdefiniowaną zgodnie z powyższą formułą na elementach komunikatu K. Komunikat,
wiążąc przedstawione elementy relacją, nazywaną w koncepcji infologicznej relacją informacyjną, nadaje im określony
sens. Zdefiniowana w ten sposób informacja I(K), dostarczona
przez komunikat K, jest obiektywna, gdyż istnieje niezależnie
od odbiorcy. Taka informacja jest określana przez B. Sundgrena informacją na poziomie datalogicznym, ze względu na
możliwość operowania nią w sytuacjach, kiedy nie zachodzi
konieczność interpretacji treści komunikatu K. Przykładem
takiej sytuacji może być gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji w systemach statystyki
publicznej zanim zostanie ona zinterpretowana i wykorzystana przez odbiorcę21.
W podejmowaniu decyzji o charakterze ekonomicznym
kluczową rolę odgrywa jednak informacja interpretowana
przez odbiorcę, decydenta. Aspekt pragmatyczny wymaga
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B. Stefanowicz, Infomacja, wiedza, mądrość...

zatem uwzględnienia procesu interpretacji, przetworzenia I(K)
przez odbiorcę U. Taką przetworzoną, pragmatyczną informację można oznaczyć poprzez I(K,U,Q), gdzie I oznacza informację dostarczoną w komunikacie K i odebraną przez U w
kontekście określonej sytuacji, kontekstu Q. W efekcie informacja I(K,U,Q) staje się subiektywna, zależna od odbiorcy.
Dane, aby były użyteczne i posiadały znaczenie dla podmiotu,
nie mogą być bowiem przetwarzane w oderwaniu od bieżącej
sytuacji oraz przetwarzającego podmiotu22. Informacja
I(K,U,Q) może być zatem przedstawiona jako:
„treść wiadomości przekazywanej od nadawcy do odbiorcy, wyrażona w odpowiednim języku lub kodzie. Informację można przenosić w czasie (zapamiętywanie) i przestrzeni (przesyłanie, przekazywanie, komunikowanie), powinna porządkować system, do którego się odnosi. Powinna
pozwolić odbiorcy na lepsze dostosowanie się do świata zewnętrznego, poprzez ukierunkowanie jego zachowań”23.
W zacytowanej definicji B. Meyer zawartych jest większość kluczowych własności informacji rozumianej jako treści
zawartej w komunikacie K, stanowiącym nośnik informacji24:
1) Informacja istnieje jedynie jako treść komunikatu.
2) Informacja I(K) – datalogiczna, obiektywna – istnieje
niezależnie od podmiotu odbierającego.
3) Informacja może zawierać opis jedynie części rzeczywistości. Uzyskanie wglądu w szerszy zakres analizowanej
rzeczywistości wymaga dostępu do kolejnych informacji. Nie
jest możliwe, na przykład, kompleksowe zweryfikowanie rzeczywistej sytuacji spółki giełdowej, jeśli do dyspozycji ma się
tylko pojedynczą informację prasową na jej temat.
P. Beynon-Davis, Inżynieria systemów informacyjnych. WNT,
Warszawa 1999.
23 B. Meyer, Informacja w procesie obsługi ruchu turystycznego,
„Ekonomiczne Problemy Turystyki”, 2006, 7, 225-229.
24 B. Stefanowicz, Infomacja, wiedza, mądrość...
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4) W odniesieniu do informacji zachodzi efekt synergii,
który polega na tym, że efekt jednoczesnego wykorzystania
dwóch lub więcej informacji jest większy niż uzyskany w wyniku zastosowania każdej z nich oddzielnie. Efekt jest uwarunkowany dostępem do wyników obserwacji obiektu O nie
tylko z jednej, ale z dwóch lub więcej perspektyw. Przykładem
może być dokonywanie oceny spółki w oparciu o informację
prasową uzupełnioną potwierdzającym ją raportem bieżącym
lub raportem agencji ratingowej, wydanymi niezależnie od
okoliczności przygotowania notatki prasowej.
5) Informacja o obiekcie I(K,U,Q) jest w procesie przetwarzania łączona z wcześniej dostępną odbiorcy wiedzą na
jego temat. W efekcie dostępu do informacji obraz tego obiektu u odbiorcy ulega zmianie. Ze względu na efekt synergii i
różny zakres wcześniejszej wiedzy, dostęp do tej samej informacji może u różnych odbiorców wywołać zróżnicowane
zmiany w obrazie obiektu. Inaczej na informację o odnotowaniu strat w bilansie rocznym spółki zareaguje inwestor analizujący raporty kwartalne i półroczne, a inaczej inwestor, który
pierwszy raz zapoznaje się z jej sytuacją.
6) Istnieje możliwość powielania oraz przenoszenia informacji w czasie (zapamiętywanie) i przestrzeni (przesyłanie,
przekazywanie, komunikowanie), co nie powoduje zużywania
informacji. Możliwe jest jednakże pojawianie się zniekształceń
w toku zachodzenia tych procesów ze względu na istnienie
różnych czynników zakłócających (szumów). Na rynku może
dochodzić do rozprzestrzeniania się plotek i pogłosek powstających zazwyczaj w oparciu o mniej lub bardziej wiarygodne
informacje.
7) Mimo, iż informacje można przetwarzać – modyfikować komunikaty, nie prowadząc do ich zniszczenia, to możliwe jest, podobnie jak w przypadku powielania i przenoszenia, pojawianie się deformacji i zniekształceń informacji w
efekcie inkluzji do komunikatu fałszywych elementów skła-
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dowych: obiektu, cech, wartości cech, czasu czy wektora.
Przykładem może być powstanie zmanipulowanego doniesienia medialnego powstałego w wyniku błędnego przeanalizowania treści raportu bieżącego wydanego przez spółkę.
8) Niejednakowy rozkład informacji w otoczeniu implikuje powstanie asymetrii informacyjnej, której efektem jest
nierównomierny dostęp do informacji dla różnych odbiorców.
Istnienie asymetrii informacyjnej ma istotne skutki dla funkcjonowania rynków, prowadząc między innymi do nieefektywnej alokacji zasobów.
Z własnościami informacji związane są przypisywane jej
funkcje jako: zasobu, kapitału, towaru, czynnika motywacyjnego czy kulturotwórczego25. Niezależnie od jej charakteru i
obszaru, którego dotyczy, spełnia określone, podstawowe
funkcje, do których zalicza się przede wszystkim odwzorowanie rzeczywistości poprzez prezentację obiektów, stanów, procesów czy zdarzeń z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości26.
Redukując stopień nieokreśloności, umożliwia identyfikacje i
antycypacje obiektów (O), a w efekcie tworzenie i zmianę rzeczywistości27 28.
Informacja pełni funkcję czynnika sterującego, umożliwiającego podejmowanie świadomych decyzji. Dostęp do informacji pozwala zidentyfikować i właściwie zdefiniować
przestrzeń problemową29, co ułatwia podjęcie decyzji na temat
wyboru strategii rozwiązania problemu. Sterująca funkcja informacji jest szczególnie widoczna w sferze gospodarczej,
gdzie dostęp do informacji rzetelnie opisujących rzeczywi25

ididem
J. Lyons, Semantyka, PWN, Warszawa 1984.
27 T. Wierzbicki, System informacji gospodarczej, PWE, Warszawa 1981.
28 Z. Gackowski, Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania, PWN, Warszawa 1974.
29 A. Newell, H. A. Simon, Human problem solving, Prentice Hall,
Englewoods Cliffs 1972.
26
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stość, redukujących niepewność w odniesieniu do podejmowanych działań, wywiera decydujący wpływ na osiągnięty
wynik finansowy. Należy jednak podkreślić, iż znaczenie ma
nie tyle ilość dostępnej informacji, co jej jakość30, gdyż nadmiar
informacji może prowadzić do przeciążenia zdolności poznawczych decydenta.
2. Informacja na rynkach finansowych
Ze względu na coraz większą złożoność i integrację
współczesnych rynków finansowych szybki dostęp do rzetelnych i prawdziwych danych odgrywa dla inwestorów coraz
większą rolę. Wymaga to efektywnego identyfikowania, pomiaru i przekazywania informacji o treści ekonomicznej,
umożliwiających dokonywanie ocen i podejmowanie decyzji
przez użytkowników tych informacji31, co stanowi istotę rachunkowości.
Informację finansową można zdefiniować jako „wgląd w
rzeczywistość finansową”32, którą można ujawnić dzięki posiadanym informacjom. Do zaklasyfikowania komunikatu jako informacji, a nie jedynie ciągu danych, jego użytkownicy muszą
umieć „zredukować niepewność i mieć lepsze pole do podejmowania decyzji” na podstawie uzyskanego komunikatu. Uzyskanie wglądu w rzeczywistość finansową jest bowiem uwarunkowane jakością informacji, którą posługuje się podmiot.
Informacja finansowa stanowi element szerszego zbioru
informacji o treści ekonomicznej, który może zostać zdefiniowany za pomocą takich kryteriów jak: stanowienie integralnej
części systemu gospodarczego, powodowanie skutków dla
30 Jakość informacji zostanie zdefiniowana w następnym rozdziale niniejszej pracy.
31 Amercian Accounting Association, A Statement of Basic Accounting Theory, Amercian Accounting Association, Evanston 1966.
32 R. Patterson, Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i
angielsku, Zielona sowa, Kraków 2010, s. 168.
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tego systemu, jej przedmiot stanowią zjawiska gospodarcze,
informacja jest wyrażona w języku ekonomicznym, użytkownikiem jest osoba fizyczna lub prawna33. Informacje o treści
ekonomicznej, ze względu na wpływ na efektywność podejmowanych decyzji o charakterze gospodarczym, a także zarazem empiryczny, jak i społeczny charakter, są narażone na
szybką dezaktualizację34, uwarunkowane kontekstem interpretacje, nieścisłości35 oraz manipulacje i fałszerstwa36 37.
3. Jakość informacji finansowych
Jakość informacji bywa definiowana jako zbiór wszystkich jej właściwości, które czynią ją zdolną do zaspokajania
stwierdzonych lub domniemywanych potrzeb jej użytkowników38. W szerszym ujęciu jakość informacji może być określana poprzez takie atrybuty jak: dostępność, dokładność, aktualność, kompletność, spójność, odpowiedniość formy prezentacji, obiektywność czy wiarygodność39 40.
J. Oleński, Ekonomika informacji, PWE, Warszawa 2001.
B. Stefanowicz, Informacja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
35 J. Krasodomska, Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
36 Komisja Nadzoru Finansowego, Wzmocnienie ochrony uczestników rynku kapitałowego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011.
37 S. Huczek, Manipulacja instrumentami finansowymi, „eBiuletyn
NewConnect”, 2013, 8.
38 G. Idzikowska, Wiarygodność danych a bezpieczeństwo zasobów w
środowisku informatycznym rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
39 Z. Martyniak, Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa 1996.
40 J. Stoner, E.R. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 1996.
33
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Cechą informacji, która w większości analiz była pożądana przez inwestorów, jest przejrzystość określana także jako
transparentność41 42 43. Prawie połowa (48%) inwestorów indywidualnych deklarowała gotowość zapłacenia dodatkowej
premii za przejrzystość dostępnych informacji. Wśród analityków odsetek ten był jeszcze wyższy – taką gotowość deklarowało 9 na 10 analityków. Grupa ta najwyżej oceniała także
spółki, które „w uporządkowany sposób prezentują znacznie
więcej informacji, niż wynikałoby to tylko z obowiązków informacyjnych”44.
Forma prezentacji informacji może w sposób istotny
wpływać na prawdopodobieństwo ich uwzględnienia w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Wykazano, że wydawane systematycznie sprawozdania finansowe spółek, stanowiące jedno z bardziej wiarygodnych źródeł informacji, wywierają
mniejszy wpływ na wycenę akcji spółki niż późniejsze, mniej
wiarygodne rekomendacje czy komentarze medialne, oparte
na tych samych danych45. Wynika to najprawdopodobniej z
mało przystępnej dla przeciętnego uczestnika rynku – numerycznej i tabelarycznej – formy prezentacji danych w sprawozdaniach. Wykazano bowiem, że przy zachowaniu tej samej zawartości informacyjnej raportu inwestorzy w większym
stopniu uwzględniają przy podejmowaniu decyzji informacje
o charakterze opisowym niż pozbawione komentarza dane

D. Dziawgo, Relacje inwestorskie. Ewolucja-funkcjonowaniewyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
42 P. Tomczuk, K. Gajda, Od czego zależą rekomendacje analityków,
„Harvard Business Review Polska”, 2013, 129.
43 J. Krasodomska, Informacje niefinansowe...op.cit.
44 P. Tomczuk, K. Gajda, Od czego zależą rekomendacje... op.cit.
45 R. Bloomfeld, R. Libby, M. Nelson, Underreactions and Overreactions and Moderated Confidence, “Journal of Financial Markets”, 1998,
3, 113-137.
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statystyczne46 47. W badaniach prowadzonych przez G. Gigerenzera i U. Hoffrage’a48 nad przyswajaniem reguły Bayesa
wykazano, że operowanie obrazowymi przedstawieniami
prawdopodobieństwa ułatwia osobom badanym poprawne
uwzględnianie proporcji podstawowej. Zgodnie z teorią podwójnego kodowania49 obrazy są przetwarzane szybciej niż
dane prezentowane w formie werbalnej, co może przyczyniać
się do ich częstszego uwzględniania w trakcie podejmowania
decyzji inwestycyjnych.
Stwierdzono także, iż informacje złożone (zgodne z prawdą), wymagające przeprowadzenia dodatkowych operacji umysłowych, są częściej traktowane jako fałszywe niż te same informacje przekazywane w bardziej przystępny sposób50. Zjawisko
to, określane jako iluzja nieprawdy, może stanowić jedną z przyczyn konserwatyzmu poznawczego w stosunku do informacji
wiarygodnych (np. sprawozdań finansowych) a nadmiernej reakcji na informacje mało wiarygodne (np. plotki czy doniesienia
medialne). Konserwatyzm poznawczy może być także wynikiem
błędu kotwiczenia w odniesieniu do dotychczasowego poziomu
notowań. Wpływ konserwatyzmu poznawczego jest szczególnie
widoczny w przypadku efektu momentum51. Ponadto inwestorzy
D. Kahneman, A. Tversky, On the psychology of prediction, “Psychological Review”, 1973, 80(4), 237-251.
47 D. Griffin, A. Tversky, The Weifhing of Evidence and the Determinants of Overconfidence, “Cofnitive Psychology”, 1992, 24, 411-435.
48 U. Hoffrege, G. Gigerenzer, How to improve Bayesian Reasoning
Without Instruction: Frequency Formats, “Psychological Review”, 1995,
102(4), 684-704.
49 A. Pavio, Mental representations. A dual coding approach, Oxford
University Press, New York 1986.
50 A. Szyszka, Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania
na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, Poznań 2009.
51 L. Chan, N. Jegadeesh, J. Lakonishok, Momentum strategies,
“Journal of Finance”, 1996, 51, 16781-1713.
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zwykle zbyt intensywnie reagują na dane dotyczące poszczególnych spółek, natomiast niedoszacowują wartości informacji systemowych – dotyczących kondycji gospodarki52. Wydaje się zatem, że zjawisko przeszacowywania wartości informacji dotyczących pojedynczych spółek i niedoszacowywania danych systemowych jest przede wszystkim uwarunkowane konserwatyzmem poznawczym wobec sygnałów o wysokiej jakości53.
W kontekście efektywności informacyjnej rynków i podejmowania decyzji inwestycyjnych szczególnie istotny wydaje się problem dostępności informacji. Brak dostępu do informacji, występowanie barier przekazywania informacji, celowe
utrzymywanie asymetrii informacyjnej oraz istnienia kosztów
pozyskania informacji54 stanowią przesłanki niedoskonałości
wiedzy posiadanej przez podmioty uczestniczące w wymianie
rynkowej55. Należy zwrócić uwagę, że informacja, jeśli stanowi
pewną całość, może być użyteczna dla podmiotu tylko w sytuacji, gdy posiądzie on niezbędny jej zakres. Zdaniem J.E.
Stiglitza56 może to stanowić przyczynę niewłaściwego działania niektórych mechanizmów rynkowych, na przykład prawa
malejących przychodów. W nurcie badań poświęconych
utrudnieniom w dostępie do informacji wyróżnia się zazwyczaj informację:

N. Jegadeesh, S. Titman, Overreaction, delayed reaction, and contrarian profits, “Review Of Financial Studies”, 1995, 8(4), 973-993.
53 R. Bloomfeld, R. Libby, M. Nelson, Underreactions and Overreactions and Moderated Confidence, “Journal of Financial Markets”, 1998,
3, 113-137.
54 A. Szyszka, Bahavioral finance and capital market, Palgrave Macmillian, New York 2013.
55 P. Zielonka, Giełda i psychologia. Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa 2011.
56 J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
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1) niedoskonałą – gdy przynajmniej jeden z podmiotów
nie zna decyzji podjętych przez innych uczestników rynku, w
efekcie czego nie jest w stanie określić swojej sytuacji na rynku;
2) niepewną – gdy podmiot nie może określić rozkładu
prawdopodobieństw wystąpienia możliwych rozwiązań;
3) asymetryczną – gdy każda ze stron transakcji posiada
inną ilość informacji, co może zostać wykorzystane w celu
uzyskania wyższego dochodu57;
4) niepełną – gdy uczestnicy wymiany rynkowej nie posiadają zakresu informacji niezbędnego do podjęcia racjonalnych decyzji.
Należy zwrócić uwagę, że informacja niepełna może być
uważana za informację nieprawdziwą, zmanipulowaną. Przykładem może być sytuacja nieujawniania przez spółkę danych,
które powinny zostać zawarte w informacjach przekazywanych inwestorom zgodnie z przewidzianym w prawnych regulacjach obowiązkiem.
4. Manipulacja kursem instrumentów finansowych
poprzez informację58
Manipulacja może być ogólnie rozumiana jako wywieranie na kogoś wpływu i celowe wprowadzanie go w błąd, a
także aranżowanie sytuacji zwiększających prawdopodobieństwo podjęcia przez manipulowany podmiot z góry przewidzianych przez manipulatora działań, zachowań, przyjęcia
określonych opinii, poglądów czy postaw59, które nie muszą i
N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej, PWN, Warszawa 2002.
Rozdział przygotowany na podstawie artykułu Pawła Podolskiego Rola informacji finansowych i niefinansowych na rynku kapitałowym: ryzyko manipulacji informacjami jako jednej z zakazanych
form manipulacji instrumentami finansowymi, [w:] K. Barczyk
(red.), Finanse i rachunkowość oraz dyscypliny pokrewne w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej, GWSH, Katowice 2017.
59 M. Bańko, Wielki słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 2005.
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często nie są zgodne z interesem osoby manipulowanej. Celem
zastosowania manipulacji, opartej na technikach wpływu,
środkach werbalnych i pozawerbalnych, może być również
wykorzystanie naturalnie zachodzącego zjawiska, procesu czy
sytuacji w sposób niezgodny z ich pierwotnym, społecznie
zdefiniowanym celem. Generalnie manipulacja oznacza wyzyskanie zaufania lub niewiedzy podmiotu, w celu zdobycia
kontroli nad jego zachowaniem i osiągnięcia w związku z tym
korzyści przez manipulatora60.
Manipulacje na rynku finansowym można ogólnie zdefiniować jako „wywieranie wpływu na osobę lub grupę osób
w wyniku oddziaływania informacjami po to, by podmiot
manipulacji, nieświadomy genezy całego procesu, formalnie z
własnej woli realizował zamierzone cele podmiotu dopuszczającego się manipulacji”61. Celem manipulacji na rynku finansowym jest zazwyczaj osiągnięcie korzyści poprzez wywołanie zmiany ceny instrumentu finansowego, powstałe w wyniku wprowadzenia inwestorów w błąd.
Manipulacja może następować z wykorzystaniem komunikatów werbalnych – rozpowszechnianie fałszywych informacji lub poprzez niewerbalne formy przekazu – składanie
zleceń czy zawieranie transakcji. Formalnie, w obowiązującym
od 3 lipca 2016 roku rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, określanym jako Market Abuse Regu-

60 C. B. Martysz, Manipulacje instrumentami finansowymi i insider
trading. Analiza prawno-ekonomiczna, Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
61 A. Stokłosa, S. Syp, MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz, Wolters Kluwer,
Warszawa 2017.
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laton (MAR) wymieniony jest katalog działań uznawanych za
manipulacje62:
1) „zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które:
a. wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do
podaży lub popytu na instrument finansowy, powiązany kontrakt towarowy na rynku kasowym lub sprzedawany na aukcji produkt oparty na uprawnieniach do emisji, lub co do ich
ceny; lub
b. utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub
kilku instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu
towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji
produktu opartego na uprawnieniach do emisji na nienaturalnym lub sztucznym poziomie;
2) zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące wpływać na
cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do
emisji, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi lub innych
form wprowadzania w błąd lub podstępu;
3) rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w
tym internetu, lub przy użyciu innych środków, informacji,
które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, powiązany kontrakt towarowy na rynku kasowym lub sprzedawany na aukcji produkt oparty na uprawnieniach do emisji, lub co do ich
ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić
62 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku
(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy
Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Tekst mający
znaczenie dla EOG.
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utrzymanie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na
uprawnieniach do emisji na nienaturalnym lub sztucznym
poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w przypadku
gdy osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub
powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub
wprowadzające w błąd;
4) przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w
błąd informacji, lub dostarczanie fałszywych lub wprowadzających w błąd danych dotyczących wskaźnika referencyjnego,
jeżeli osoba przekazująca informacje lub dostarczająca dane
wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i
wprowadzające w błąd, lub każde inne zachowanie stanowiące manipulowanie obliczaniem wskaźnika referencyjnego”63.
Rozporządzenie MAR stanowi pierwszy instrument
prawny na szczeblu Unii Europejskiej ujednolicający prawodawstwa krajowe państw członkowskich w zakresie tak zwanych nadużyć na rynku64. W związku z powyższym uchylone
zostały między innymi oddziały: 2, 3, 4 w rozdziale 2 w dziale
II ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, których zakres tematyczny był tożsamy z MAR. Między innymi zgodnie
z uchylonym art. 39. formą manipulacji było „rozpowszechnianie fałszywych lub nierzetelnych informacji albo pogłosek,
które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd w zakresie
instrumentów finansowych”. Zgodnie z MAR manipulację
stanowi natomiast rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym internetu, lub przy użyciu innych środków każdego rodzaju informacji, które „wprowadzają lub mogą
wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu”.
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ibidem, s. 30-31.
A. Stokłosa, S. Syp, MAR. Rozporządzenie Parlamentu...

Za formę manipulacji uznaje się zatem między innymi
przekazywanie informacji nieprawdziwej lub niepełnej, kształtowanie przekazu w sposób utrudniający poznanie na jego podstawie rzeczywistości lub czyniący informację nierzetelną czy
tworzenie szumu informacyjnego. Manipulacja instrumentami
finansowymi poprzez informacje może następować z wykorzystaniem wszelkich dostępnych inwestorom komunikatów: od
sprawozdań finansowych, przez analizy i rekomendacje65, po
doniesienia medialne66 oraz plotki i pogłoski67.
4.1. Raporty okresowe i bieżące
Raporty roczne stanowią jedno z najistotniejszych źródeł
informacji o wynikach spółki. W skład raportu, mającego charakter informacji długoterminowej i złożonej, wchodzą zarówno retrospektywne informacje finansowe – wyrażone w
mierniku pieniężnym oraz informacje niefinansowe, które
mogą mieć charakter prospektywny – stanowiące uzupełnienie, rozwinięcie lub ujęcie w inny sposób informacji wyrażonych w wartościach liczbowych68.
Obowiązki informacyjne spółek giełdowych, do których
zalicza się między innymi publikowanie raportów okresowych
czy raportów bieżących, stanowią jedno z podstawowych narzędzi kształtowania relacji inwestorskich69. Właściwe prowadzenie

B. Barber, R. Lehavy, M. McNichols, B. Treuman, Ressessing the
Returns to Analysts’ Stock Recommendations, “Financial Analysts’Journal”, 2003, 59(2), 16-18.
66 S. Mullainathan, A. Shleifer, The Market for News, “American
Economic Review”, 2005, 95(4), 1031-1053.
67 N. DiFonzo, P. Bordia, Rumor and prediction: Making sense (but
losing dollars) in the stock market, “Organizational Behavior and Human Decision Processes”, 1997, 71(3), 329-353.
68 J. Krasodomska, Informacje niefinansowe...op.cit.
69 G. Łukasik (red.), Relacje inwestorskie spółek kapitałowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
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przez spółkę relacji inwestorskich jest związane ze: wzrostem
zaufania do spółki, poprawą jej wizerunku wśród interesariuszy,
wzrostem płynności akcji czy obniżeniem kosztów pozyskiwania
kapitału na rynku. Troska o relacje inwestorskie prowadzi niektóre zarządy spółek do podporządkowywania polityki informacyjnej celom marketingowym. Może to prowadzić, przede
wszystkim w odniesieniu do pozbawionych audytu informacji
niefinansowych, do publikowania danych subiektywnych, niewiarygodnych, w celu manipulowania wynikami osiąganymi
przez przedsiębiorstwo.
Publikacja informacji finansowych podlega określonym
regulacjom prawnym, co warunkuje jednolity charakter tych
ujawnień zarówno w odniesieniu do treści, jak i formy. Informacje finansowe są jednak z natury retrospektywne – dostarczają historycznych danych na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa. Charakter prospektywny mogą mieć natomiast
informacje niefinansowe, stanowiące bardzo zróżnicowaną
grupę danych.
Brak obowiązkowej zewnętrznej weryfikacji informacji
niefinansowych oraz mniejszy stopień sformalizowania może
z większym prawdopodobieństwem narażać te dane na manipulacje, ograniczony obiektywizm, porównywalność i wiarygodność. Wśród takich obszarów działalności przedsiębiorstw, których mogą dotyczyć informacje niefinansowe, jak:
zewnętrzne warunki działania, działalność operacyjna, przewidywany rozwój, akcjonariat i akcje, ład korporacyjny czy
społeczna odpowiedzialność70, wskazuje się, że największe
ryzyko manipulacji zachodzi w przypadku informacji na temat rodzajów ryzyka, na jakie narażona jest spółka oraz strategii zarządzania ryzykiem (działalność operacyjna)71, a także

J. Krasodomska, Informacje niefinansowe...op.cit.
M. Mikołajek-Gocejna, Otwartość informacyjna spółki jako źródło
wzrostu jej wartości, [w:] Value Based management. Koncepcja, narzędzia,
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odnoszące się do przewidywanego rozwoju72. Wydaje się to
być uwarunkowane z jednej strony trudnością dokonywania
przewidywań w zmiennym otoczeniu mikro- i makroekonomicznym, a z drugiej nadmiernym optymizmem nie zawsze
mającym podstawy w sytuacji finansowej. Na rozbieżności
pomiędzy wnioskami płynącymi z informacji prezentowanych
w sprawozdaniu finansowym i sekcji opisowych sprawozdania rocznego zwracali uwagę P. Balata i G. Breton73. Problematyka przewidywanego rozwoju jest także, zdaniem inwestorów, prezentowana w najmniej zrozumiały i przystępny sposób w porównaniu do pozostałych obszarów ujawnień informacji niefinansowych74.
Przykład manipulacji mogą stanowić komunikaty wydawane przez prezesa zarządu spółki Bioton S.A., który bezpodstawnie podawał do wiadomości publicznej znacznie zawyżone wartości planowanych przychodów przedsiębiorstwa75. Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na prezesa
zarządu karę pieniężną 100 tys. zł za „rozpowszechnianie w
okresie luty - listopad 2007 r. nierzetelnych, wprowadzających
w błąd inwestorów, informacji na temat rozwoju spółki Bioton
SA, oczekiwanych wyników finansowych i planów ekspansji
zagranicznej, które nie znajdowały odzwierciedlenia w nastę-

przykłady, Szablewski A., Pniewski K. i Bartoszewicz B. (red.), Poltext, Warszawa 2008.
72 J. Krasodomska, Informacje niefinansowe...op.cit.
73 P. Balata, G. Breton, Narratives vs Numbers in the Annial Report:
Are They Givinr the Same Message to the Investors?, “Review of Accouting & Finance”, 2005, 4(2).
74 J. Krasodomska, Informacje niefinansowe...op.cit.
75 A. Kazimierczak, Bioton Adam Wilczęga zapłaci 100 tys. zł kary,
„Parkiet”, 2009, http://www.parkiet.com/artykul/794500.html z
dnia 25.03.2009.
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pujących po nich wydarzeniach i rzeczywiście osiąganych
przez spółkę wynikach finansowych”76.
4.2. Analizy i rekomendacje analityków
Szczególne znaczenie dla funkcjonowania rynku wydają
się mieć rekomendacje i analizy, ze względu na silne reakcje
rynku na ich publikacje77, co wydaje się być między innymi
uwarunkowane przekonaniem inwestorów, że są one wydawane, przynajmniej w pewnej mierze, w oparciu o informacje
niepubliczne78.
Wykazano jednak, że niektóre analizy i rekomendacje
analityków mogą zawierać informacje fałszywe, sprzyjające
wzrostowi rozbieżności między ceną waloru a wartością fundamentalną79. Do zniekształceń prognoz może dochodzić
m.in. na skutek popełniania systematycznych błędów w ocenie sygnałów analizy technicznej – uleganiu inklinacjom poznawczym oraz przejawianiu nadmiernego optymizmu przy
dokonywaniu prognoz80.
Dowodem potwierdzającym ograniczoną trafność prognoz analityków mogą być wyniki analiz B. Barbera, R. Lehavy’ego, M. McNicholsa i B. Truemana81, którzy wykazali, że
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego Uchwała Nr 63/2009 z
dnia 24 marca 2009 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Adama Wilczęgę
77 N. Jegadeesh, J. Kim, S.D. Krische, C.C. Lee, Analyzing the Analysts: When Do Recommendations Add Value?, “Journal of Finance”,
2004, 59(3), 1083-1124.
78 B. Corgnet, P. Kujal, D. Porte, The effect of reliability, content and
timing of public announcements on asset trading behavior, „Journal of
Economic Behavior & Organization”, 2010, 76(2), 254-266.
79 T. Lim, Rationality and Analysts’ Forecast Bias, “Journal of
Finance”, 2001, 56, 369-385.
80 P. Zielonka, Giełda i psychologia...op.cit.
81 B. Barber, R. Lehavy, M. McNichols, B. Treuman, Ressessing the
Returns...op.cit.
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utrzymywanie portfeli zgodnie z zaleceniami analityków w
latach 1986-1996 oraz 1996-1999 nie pozwoliłoby na uzyskanie
dodatniej stopu zwrotu (przy uwzględnieniu kosztów transakcyjnych). W sytuacji narastania i pęknięcia bańki (dot-com
bubble) w latach 2000-2001 inwestowanie zgodnie z zaleceniami analityków przyczyniłoby się nawet do odnotowania wysokich strat przez inwestorów82. Fakt, iż inwestowanie w akcje
rekomendowane do sprzedaży pozwoliłoby na uzyskanie ponadprzeciętnych zysków83 zdaje się potwierdzać, że prognozy
dostarczane przez analityków mogą zawierać całkowicie fałszywe informacje.
Przykładem manipulacji może być analiza z 24 listopada
2008 roku przygotowana przez UniCredit CAIB Securities UK
Ltd., w której akcje spółki Lotos S.A. bezpodstawnie wyceniono
na 0zł, gdyż jak podano w uzasadnieniu „grupa Lotos chyli się
ku upadkowi i istnieje ponad 50-proc. prawdopodobieństwo, że
może nie przetrwać w obecnej strukturze”84. W efekcie ogłoszenia rekomendacji akcje Lotosu straciły prawie 6%, a handel nimi
został nawet zawieszony na pewien czas. W dniu 18 lutego 2011
roku KNF ukarał grzywną UniCredit CAIB Securities UK Ltd. w
związku z wydaniem rekomendacji bez zachowania należytej
staranności i bez zapewnienia rzetelności.
4.3. Informacje poufne, plotki i pogłoski
Informacje przekazywane w zamkniętym gronie, w tym
także plotki, mogą stanowić podstawę decyzji inwestycyjnych
inwestorów prywatnych, jak i instytucjonalnych85. Wskazuje
82

ibidem
ibidem
84 W. Iwaniuk, Miażdżąca opinia o analizie UniCredit, „Parkiet”,
2010,
http://www.parkiet.com/artykul/885034.html
z
dnia
7.01.2010.
85 W. Fung, D. A. Hsieh, A Primer on hedge Funds, “Journal of Empirical Finance”, 1999, 6, 309-331.
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się bowiem, iż jedynie ograniczona część zmienności stóp
zwrotu akcji może być wyjaśniona za pomocą dostępnych
publicznie informacji86 87.
Odmianę bezpośredniej komunikacji stanowi plotka, definiowana jako informacja rozpowszechniana stopniowo, w
wybranym gronie o niezweryfikowanej prawdziwości88 89.
Plotki bywają przekształcane w niemal pewne wiadomości
oraz zniekształcane przez przekazujące je osoby zgodnie z ich
wcześniejszymi przekonaniami90.
Pomimo, że tylko około połowa plotek funkcjonujących
na rynku znajduje potwierdzenie91, wywołują one takie same
zmiany cen jak potwierdzone informacje. Funkcją plotek jest
porządkowanie lub upraszczanie złożonej struktury rynku za
pomocą tworzenia związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy jego elementami, które nie muszą być ze sobą związane. Eksperymentalnie wykazano, że plotki są traktowane
przez inwestorów jak sprawdzone informacje i mogą stanowić
podstawę podejmowania decyzji inwestycyjnych, mimo świadomości, że informacje w nich zawarte są fałszywe92.
Przykładem może być gwałtowny wzrost notowań spółki Gensis Insurance and Financial Services w 1996 roku z 0,8
J. H. Lorie, P. Dodd, M. H. Kimpton, The Stock Market: Theory
and Evidence, Dow-Jones-Irwin 1985.
87 D. M. Cutler, J. Poterba, L.H. Summers, What Moves Stock Prices?, “Journal of Portfolio Management”, 1989, 15(3), 4-12.
88 R. L. Rosnow, On rumor, “Journal of Communication”, 1974,
24(3), 26–38.
89 R. L. Rosnow, Inside rumor: A personal journey, “American Psychologist”, 1991, 46(5), 484–496.
90 K. E. Warneryd, Stock-Market Psychology. How People Value and
Trade Stocks, Edward Elgar Publishing, Cheltenhan 2001.
91 J. Pound, R.J. Zeckhauser, Clearly Heard on the Street: The Effect of
Takeover Rumors on Stock Prices, “Journal of Business”, 1990, 63(3),
291-308.
92 N. DiFonzo, P. Bordia, Rumor and prediction...
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dolara do 6 dolarów za akcję, w wyniku publikacji na forum
inwestycyjnym rzekomo poufnej informacji o bardzo korzystnym nabyciu przez spółkę określonych aktywów. Informacja
okazała się całkowicie fałszywa. Kiedy US Securities and Exchange Commission (SEC) wycofywała spółkę z giełdy, cena
akcji wynosiła już tylko 0,51 dolara.
4.4. Doniesienia medialne
Doniesienia medialne są obok raportów finansowych
spółek, rekomendacji i prognoz analityków oraz bezpośredniej
komunikacji międzyludzkiej głównym źródłem informacji dla
inwestorów. Stanowią przede wszystkim źródło informacji o
charakterze krótkoterminowym. W środkach masowego przekazu, umożliwiających szybki obieg informacji, rozpowszechniane mogą być zarówno informacje prawdziwe, jak i zasłyszane plotki czy treści w istotny sposób zniekształcone. S.
Mullainathan i A. Shleifer93 wyróżniają dwa główne rodzaje
zniekształceń: kontekst ideologiczny oraz przerysowanie, które polegając na nadawaniu nadmiernego znaczenia przedstawianej informacji, może sprzyjać popełnieniu błędu dostępności przez inwestorów. Z przerysowywaniem wiąże się także
obecna w mediach tendencja do wybiórczego prezentowania
jedynie nadzwyczajnych informacji – dotyczących niezwykłych wzrostów lub spadków notowań. Przeciętne spółki
rzadko bywają przedmiotem uwagi mediów, w związku z
tym przyciągają mniejszą uwagę potencjalnych inwestorów,
mimo, iż mogą stanowić okazję inwestycyjną.
Przerysowane lub całkowicie fałszywe informacje podane w mediach mogą wywoływać u wielu odbiorców jednocześnie takie same zniekształcenia w postrzeganiu rzeczywistości
na rynku, co może stanowić podstawę do wytwarzania się na
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rynku euforii94, overtradingu związanego z zachowaniami
stadnymi i procesami follow-the-leader, świadczącymi o powstaniu bańki spekulacyjnej. Zdaniem A. Szyszki95 informacje
rozpowszechniane przez media stanowiły jeden z czynników
wystąpienia boomu internetowego (dot-com bubble) w latach
2000-2001.
Podsumowanie
Na podstawie prowadzonych systematycznie ogólnopolskich badań inwestorów wskazuje się, że przestępstwa
mające miejsce na rynku kapitałowym są postrzegane jako
istotna słabość polskiego rynku96. W efekcie manipulacji cena
przestaje być kształtowana przez siły popytu i podaży. Zaburza to spełnianie przez rynek jego podstawowych funkcji. Manipulacje informacyjne, w przeciwieństwie do manipulacji
transakcyjnych, nastręczają zdecydowanie mniej trudności
interpretacyjnych co do penalizacji poszczególnych technik
czy działań. Rozpowszechnianie jakichkolwiek informacji,
które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, negatywnie wpływa na efektywność rynku. Konieczne jest zatem podejmowanie wszelkich możliwych czynności, w celu ochrony przed
manipulacjami i wykorzystywaniem informacji poufnych.

H. Minsky, Can ‘it’ happen again? Essays on instability and finance,
M.E. Skarpe, New York 1982.
95 A. Szyszka, Bahavioral finance...op. cit.
96 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Inwestorzy indywidualni na polskiej giełdzie, Wyniki Ogólnopolskiego Badania 2016,
Warszawa
2016
http://www.sii.org.pl/10487/edukacja-ianalizy/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-badanie-inwestorow-obi2016.html
94
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Streszczenie:
W artykule, na podstawie konceptualnej analizy literatury przedmiotu, podjęto próbę przeprowadzenia analizy zjawiska manipulacji ceną instrumentów finansowych poprzez informację. W pierwszej części pracy przedstawiono pojęcia informacji i manipulacji w kontekście pełnionych funkcji na rynku finansowym. W drugiej części przeprowadzona została
analiza znaczenia jakości informacji finansowej dla efektywności rynku w odniesieniu do najważniejszych źródeł komunikatów wykorzystywanych przez inwestorów, takich jak:
raporty okresowe i bieżące, analizy i rekomendacje analityków, doniesienia medialne czy informacje poufne, plotki i pogłoski. Przedstawione zostały także konkretne przykłady manipulacji informacją na polskich oraz zagranicznych rynkach
finansowych.
Słowa kluczowe: manipulacja, rynek finansowy, informacja, Market Abuse Regulaton (MAR)
Abstract:
The Analysis of Market Manipulation by Disseminating False
Information
In the article, based on a conceptual analysis of the literature on the subject the analysis of market manipulation made
by disseminating false information has been conducted. In the
first part of the study the idea and functions of information
and manipulation on financial markets have been shown. In
the second part the importance of quality of information for
financial markets efficiency has been analyzed. The analysis
has been conducted on a sample of the most important for
investors sources of announcements: financial reports, analysis
and recommendations, media reports and rumors. The examples of manipulations form polish and international financial
markets there have been also presented.
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Keywords: manipulation, financial market, information,
Market Abuse Regulaton (MAR)
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Iwona Bachórz

Znaczenie transportu we współczesnej gospodarce
Wstęp
W literaturze przedmiotu spotyka się szereg definicji
transportu. W znaczeniu czynnościowym transport można
określić jako „proces technologiczny wszelkiego przenoszenia
na odległość, czyli przemieszczanie osób przedmiotów lub
energii”1. W aspekcie podmiotowym transport określany jest
jako „technicznie, organizacyjnie i ekonomicznie wydzielone z
innych czynności, celowe przemieszczanie wszelkich ładunków i osób”2. Z definicji tej wynika, iż transport ściśle związany jest z wykorzystaniem określonych środków transportu
oraz infrastruktury i suprastruktury transportowej, występowaniem określonych podmiotów gospodarczych, które świadczą usługi transportowe oraz uzyskują wynik finansowy
związany z prowadzeniem działalności transportowej3.
Transport jest nieodłącznym elementem w gospodarce
narodowej. Obejmuje oraz obsługuje wiele sektorów zarówno
w sferze gospodarczej, jak i społecznej. Poszczególne rynki
zbliżają się do siebie wraz z rozwojem transportu. Podstawowymi zadaniami transportu jest zapewnienie i zaspokojenie
potrzeb przewozowych, potrzeb produkcyjnych oraz zagwarantowanie integracji społeczeństwa poprzez usługi komunikacyjne. Funkcję jaką oferuje transport, czyli pokonywanie
przestrzeni nie jest w stanie zapewnić nam żadna działalność.
1 I. Tarski, Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego,
PWE, Warszawa 1993, s. 11.
2 M. Madeyski, E. Lissowska, J. Marzec, Wstęp do nauki o transporcie, SGPiS, Warszawa 1971, s. 10.
3 A. Koźlak, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza,
WUG, Gdańsk 2008, s. 11
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Możemy go identyfikować zarówno jako dawcę, ale i biorcę.
Biorcą nazywamy w momencie kiedy korzysta i jest obsługiwany przez inne sektory gospodarki, natomiast każda czynność związano z świadczeniem usług przewozowych daje mu
miano dawcy. Rozróżniamy wiele rodzajów transportu w
zależności jakim kryterium chcemy się posługiwać. Transport
możemy podzielić zarówna wg przedmiotu przewozu, jak i
środka którym odbywa się transport.

Rys. 1. Klasyfikacja pozioma transportu
Charkterystyka transportu
Transport odgrywa w każdej gospodarce narodowej
znaczącą rolę. Wynika to z faktu, iż Pełni on wobec innych
działów funkcje usługowe. Działalność transportowa umożliwia Funkcjonowanie innych sektorów gospodarki narodowej i
przyczynia się do rozwoju państwa. Transport często porównuje się do „krwioobiegu”4. Istnieje ścisła zależność między

W. Grzywacz, J. Burnewicz, Ekonomika transportu, WKiŁ, Warszawa 1989, s. 41.
4
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rozwojem systemów transportowych a rozwojem gospodarczym. Sprawny transport warunkuje wzrost gospodarczy,
natomiast jego niedorozwój staje się barierą rozwoju gospodarczego. Transport w gospodarce narodowej pełni następujące funkcje:5
• czynnik wzrostu PKB oraz rozwoju innych działów
gospodarki;
• instrument wymiany dóbr i usług – oznacza to, iż
warunkuje przemieszczanie towarów będących przedmiotem
handlu;
• instrument realizujący cele społeczne– np. zaspokaja
potrzeby komunikacyjne, zwiększa dostępność sfer życia
gospodarczego, np. oświaty, kultury, sportu
Transport można klasyfikować w układzie pionowym i
poziomym. W układzie pionowym transport dzielony jest na
gałęzie, a podstawowym kryterium jest środowisko, w którym
porusza się środek transportu. W związku z tym kryterium
transport dzielony jest na lądowy, wodny i powietrzny. Dokonując dalszego podziału ze względu na środek transportu
oraz drogę przewozową, wyróżnia się następujące podstawowe gałęzie:6
• transport samochodowy,
• transport kolejowy,
• transport morski,
• transport lotniczy,
• transport wodny – śródlądowy.
Transport miejski to sfera działalność gospodarczej polegająca na wykonywaniu usług przewozowych na terenie
miasta oraz obszarach podmiejskich. Termin ten często stosowany jest zamiennie z terminem komunikacja miejska, gdyż
Szerzej: ibidem, s. 43-44
A. Koźlak, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza,
WUG, Gdańsk 2008
5
6
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jego problematyka dotyka głównie problemów związanych z
transportem pasażerskim.
Ze względu na rodzaj wykorzystywanych środków komunikacji wyróżnia się:
miejski
transport
drogowy
(autobusowy,
trolejbusowy i indywidualny),
miejski transport szynowy (tramwajowy, kolejowy),
miejski transport wodny (promy).
Transport miejski w sensie technicznym nie stanowi
wyodrębnionej gałęzi transportu na zasadzie tzw. pionowej
klasyfikacji transportu, opartej na kryterium drogi. Do tego
terminu możemy dojść dopiero na drodze poziomej klasyfikacji transportu, kiedy przyjmiemy za kryterium podziału miejsce, teren występowania operacji transportowych. Określenie
go mianem miejski nie precyzuje go jednak w sposób jednoznaczny, gdyż jego działanie wykracza zwykle poza granice administracyjne miasta7.

Rys.2. Podział środków transportu8

W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król K. Transport, PWN, Warszawa 2005
8 www.scholaris.pl (24-05-2016)
7
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Znaczenie transportu dla gospodarki narodowej wynika
z wielostronnych powiązań między wszelkimi formami działalności gospodarczej, wytwórczej, kulturalnej i osadniczej a
transportem i jest wynikiem zgłaszania potrzeb, których realizatorem może być właśnie transport. Potrzeby transportowe
(utożsamiane często z potrzebami przewozowymi zawężonymi wyłącznie do procesu przewozowego) powstają w
związku z nierównomiernym rozmieszczeniem sił przyrody i
niedostosowaniem geograficznym miejsca ich powstawania z
miejscem ich użytkowania9.
Źródła powstawania potrzeb transportowych
Według definicji klasycznej, potrzeba jest wynikiem braku jedności miejsca i czasu elementów niezbędnych dla działalności lub do osiągnięcia celu. Potrzebę można zdefiniować
także jako "zgłoszoną przez gospodarkę narodową i społeczeństwo potencjalną, wyodrębnioną ofertę przemieszczania
osób, ładunków i wiadomości w danym okresie na określoną
odległość"10
Kryteria podziału potrzeb przewozowych:
1. Przewozy pasażerskie
a) Cel podróży
b) Siła oddziaływania środków komunikacji
2. Przewozy towarowe
a) Dział gospodarki
b) Faza procesu produkcyjnego
c) Podatność przewozowa
Potrzeby sklasyfikowane według podanych kryteriów
charakteryzują się tym, że powstają one w obrębie układów
osadniczych (przemieszczanie ludności wynikające z realizacji
potrzeb bytowych, socjalnych, oświatowych itp.), w obrębie
Małek P., Ekonomika transportu. PWE, Warszawa 1997.
Transport, Red. W. Rydzkowski i K. Wojewódzka-Król. PWN,
Warszawa.
9

10
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układów produkcji dóbr i usług (przewozy surowców, prefabrykatów itp.) oraz na styku tych układów (dostarczanie wytworzonych dóbr do finalnych odbiorców-konsumentów, ruchliwość komunikacyjna ludności związana z wykonywaniem
zawodu). Ponieważ zgłaszane potrzeby są wynikiem organizacji życia społecznego oraz wynikają z procesów gospodarczych, oznacza to, że transport realizując potrzeby zgłaszane
przez społeczeństwo i gospodarkę narodową, zapewnia osiągnięcie jedności miejsca i czasu przedmiotów oraz narzędzi
pracy, pracowników, a także materiałów pomocniczych wykorzystywanych przez działy gospodarki narodowej przy
tworzeniu produkcji globalnej11.
Aspekty organizacyjne transportu
Pod względem organizacyjnym przedsiębiorstwa transportowe mogą oferować usługi przewozowe w sposób regularny
i nieregularny. Podział przemieszczania na transport regularny i
nieregularny związany jest z aspektem funkcjonalności.
Transport regularny polega na stałym świadczeniu
usług przewozowych na określonym szlaku, pomiędzy wyznaczonymi punktami transportowymi. Przewóz odbywa się
na podstawie przedstawionego rozkładu jazdy, który jest
ogłoszony i podany do publicznej wiadomości. W rozkładzie
podaje się informacje dotyczące godzin odjazdów, dni tygodnia lub częstotliwości kursowania. Sposób konstruowania
rozkładów wynika ze specyfiki danego rynku oraz zapotrzebowania, a także specyfiki rozwiązań przyjętych w poszczególnych gałęziach transportu. Przykładowo w pasażerskim
transporcie kolejowym i lotniczym podaje się godziny odpowiednio odjazdów i przyjazdów do poszczególnych stacji oraz
odlotów i przylotów. Z kolei w morskiej żegludze kontenero-

M. Madeyski, E. Lissowska, J. Marzec, Ekonomika transportu.
Wstęp do nauki o transporcie. SGH, Warszawa 1971.
11
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wej przewoźnicy ogłaszają odejścia statków z poszczególnych
portów, podając dni tygodnia lub daty.
Transport nieregularny odnosi się do sytuacji, gdy
przewozy odbywają się na podstawie wcześniej zawartej
umowy, która wynika z zapotrzebowania zgłaszanego przez
klienta. Warunki umowy, w tym ceny, są negocjowane między
przewoźnikiem i klientem. Przewozy te cechuje duża zmienność kierunków realizowanych przewozów. Przewozy regularne i nieregularne występują we wszystkich gałęziach transportu, zarówno w transporcie ładunków, jak i osób.
Pod względem organizacyjnym przewóz może odbywać
się w sposób bezpośredni i pośredni. W pierwszym przypadku
transport odbywa się od nadawcy do odbiorcy bez dokonywania
przeładunków w punktach transportowych. Do przewozów
bezpośrednich najbardziej predysponowany jest transport samochodowy. W przypadku innych gałęzi nadawca i odbiorca musi
mieć bezpośredni dostęp do infrastruktury liniowej, np. w transporcie kolejowym własne bocznice kolejowe, w żegludze śródlądowej własne porty (terminale). Transport pośredni polega na
wykorzystaniu co najmniej dwóch środków transportu (jednej
lub różnych gałęzi), taka organizacja wymaga przeładunku w
punktach transportowych.
Transport pośredni występuje w transporcie morskim i
lotniczym, które z racji swej specyfiki (dostępności) wymagają
współpracy z innymi gałęziami transportu. W transporcie kolejowym i żegludze śródlądowej również przeważają przewozy pośrednie, chyba że spełnione są podane wyżej warunki.
Rozwój przewozów ładunków w jednostkach ładunkowych, postępująca integracja w aspekcie technicznym, organizacyjnym, dokumentacyjnym i prawnym spowodowała wykształcenie się systemów transportowych – kombinowanych,
intermodalnych i multimodalnych. Pojęcia te w praktyce są
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rozumiane niejednoznacznie, zgodnie z przyjętą w Unii Europejskiej nomenklaturą przyjmuje się:12
• transport multimodalny – przewóz towarów przez co
najmniej dwie gałęzie transportu;
• transport intermodalny – przewóz towarów w jednej i
tej samej jednostce ładunkowej lub pojeździe, przy użyciu –
następujących po sobie różnych gałęzi transportu, bez
przeładunku samych towarów;
• transport kombinowany – transport intermodalny, w
którym główna część przewozu jest wykonywana przez kolej,
żeglugę śródlądową lub transport morski, a początkowy i
końcowy odcinek przez transport drogowy tak krótko, jak to
możliwe.
Koszty w transporcie
Koszty można określić jako: „wysokość wydatków pieniężnych, poniesionych w trakcie produkcji konkretnej ilości
dóbr lub usług”13. Koszty przedsiębiorstwa transportowego nazywane są kosztami własnymi produkcji, koszty drugiej grupy,
które obciążają społeczeństwo i państwo w związku z działalnością transportową, określane są jako koszty społeczne transportu.
W związku z powyższym, możemy wyróżnić:
• koszty wewnętrzne – koszty ponoszone przez
przedsiębiorstwo transportowe jako koszty własne oraz
koszty infrastruktury;
• koszty zewnętrzne – koszty środowiskowe
Koszty własne przedsiębiorstwa transportowego klasyfikuje się według różnych kryteriów. Jednym z nich jest tzw.
układ rodzajowy. „W układzie tym wyróżnia się składniki

J. Wronka, Transport kombinowany/intermodalny – teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
2009, s. 16.
13 A. Koźlak, op. cit., s. 295.
12
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syntetyczne, identyczne dla przedsiębiorstw wszystkich działów gospodarki, ustalone w Ustawie o rachunkowości” oraz
pozycje, które są uzależnione od specyfiki przedsiębiorstwa, w
tym przypadku transportowego. Głównymi składnikami w
układzie rodzajowym są następujące koszty:
• amortyzacja,
• zużycie materiałów i energii,
• usługi obce,
• wynagrodzenia,
• ubezpieczenia społeczne,
• podatki i opłaty,
• pozostałe koszty rodzajowe.
Drugim sposobem podziału kosztów to układ kalkulacyjny, według którego koszty dzielą się na:
• koszty bezpośrednie,
• koszty pośrednie.
Koszty bezpośrednie definiowane są jako „wydatki, które można indywidualnie przypisać do poszczególnych miejsc
powstawania lub do nośników kosztów”.W przedsiębiorstwie
transportowym koszty te obejmują przykładowo koszty paliwa, koszty ogumienia, bezpośredniej robocizny. W transporcie
koszty bezpośrednie dodatkowo dzieli się na koszty zależne
od przebiegu środka transportu i koszty zależne od czasu.
Koszty pośrednie to grupa kosztów obejmująca wydatki odnoszące się do całego przedsiębiorstwa lub wydziału, np.
koszty administracji i zarządu (wynagrodzenia pracowników
tej grupy, koszty biurowe), amortyzację budynków, zużycie
energii.
Analizując dane odnoszące się do generowania kosztów
zewnętrznych przez wszystkie gałęzie transportu, najwyższy
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udział we wszystkich kategoriach zajmuje transport drogowy
– od 85 do 97% kosztów zewnętrznych14.
Ceny w transporcie
Przedsiębiorstwo transportowe za świadczone usługi
pobiera określone wynagrodzenie, którym jest przewoźne
(fracht). Każda usługa transportowa posiada określoną cenę,
czyli wartość wyrażoną w jednostce pieniężnej. Cena rynkowa
na danym rynku cząstkowym odchyla się od wartości w zależności od relacji popytui podaży, co oznacza, iż w przypadku dużego zapotrzebowania na usługi w stosunku do podaży,
cena przekracza wartość usługi, natomiast w sytuacji odwrotnej (nadpodaży usług) cena spada poniżej jej wartości. Ostatecznie cena usługi oscyluje wokół ceny rynkowej.Ceny na
rynku transportowym odnoszą się więc do opłat za usługi
świadczone przez przewoźników, spedytorów, za korzystanie
z infrastruktury oraz za wynajem środków transportu. W
praktyce ceny usług transportowych ustalane są w drodze
umowy (ceny umowne) lub na podstawie taryfy przewozowej
(ceny taryfowe).
Ceny umowne ustalane są na podstawie negocjacji między
przewoźnikiem a gestorem ładunku lub pasażerem. Podstawą
ustalenia ceny jest przeprowadzenie kalkulacji przez przewoźnika, która dokonywana jest na podstawie kosztów usługi, notowania stawek przewozowych (np. giełdy frachtów morskich),
lub też frachtów kwotowanych za podobne przewozy.
Ceny taryfowe polegają na kwotowaniu opłat na podstawie taryfy przewozowej. Taryfę można określić jako zbiór
stawek, które pobiera przewoźnik za wykonanie usługi przewozowej wraz z podaniem warunków ich stosowania oraz
sposobem naliczania przewoźnego (np. fracht liczony od 1

E. Mendyk, Ekonomika transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009
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tony przewiezionego ładunku, przejechania 1 km, od wartości
przewożonego towaru).Niezależnie od przyjętego sposobu
budowy stawek taryfowych, dolną ich granicę wyznaczają
koszty bezpośrednie przewozu. Koszty pośrednie natomiast
rozliczane są albo w postaci narzutu, który jest proporcjonalny
do kosztów bezpośrednich (system naturalny), albo proporcjonalny do wartości ładunku (system wartościowy)15.
Rynki transportowe
Rynek usług transportowych określa się „jako całokształt stosunków handlowo-gospodarczych zachodzących w
procesie wymiany usług transportowych”16. Współczesny rynek obejmuje funkcjonowanie firm transportowych, a także
spedycyjnych i logistycznych, które świadczą usługi na rzecz
użytkowników transportu zainteresowanych zakupem usług.
Rynek usług transportowych charakteryzuje się swoistą
specyfiką. Rynek przewozów ładunków jest wtórny i komplementarny w stosunku do rynków towarowych, które kreują
zapotrzebowanie na przewozy. Kolejna cecha to substytucyjność usług transportowych, co oznacza możliwość wyboru
technologii przewozu, gałęzi transportu, przewoźnika. Podaż
usług charakteryzuje się występowaniem zróżnicowanych co
do wielkości i rodzaju świadczonych usług przedsiębiorstw.
Rynek transportowy charakteryzuje się występowaniem tzw.
rynków cząstkowych, które odnoszą się do przedmiotu i relacji przewozowej.
Na rynku usług transportowych wyodrębnia się następujące jego formy: konkurencję doskonałą, konkurencję monopolistyczną, oligopol i monopol. W praktyce rynki transportowe
ukazują różne modele. Najczęściej występują rynki o strukturze
W. Grzywacz, J. Burnewicz, Ekonomika transportu, WKiŁ, Warszawa 1989
16 R. Tomanek, Funkcjonowanie transportu, Wyd. AE, Katowice
2004,
15
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oligopolu i konkurencji monopolistycznej. Niektóre rynki mogą
odbiegać od przyjętych modeli charakterystycznych dla danej
gałęzi transportu. Przykładowo na danym rynku cząstkowym
monopolistą może być lokalny przewoźnik autobusowy obsługujący linie podmiejskie, towarzystwo lotnicze obsługujące terminal lotniczy w danej aglomeracji, przewoźnik promowy
świadczący usługi na danej linii promowej.
Podsumowanie
Rozwój transportu jest niezwykle ważny dla współczesnej gospodarki, która w coraz większym stopniu staje się globalna. W takiej gospodarce niezwykle ważne znaczenie ma cena
transportu towarów, jaka bezpośrednio wpływa na ceny poszczególnych produktów. W krajach rozwiniętych najważniejszym środkiem to transportowania towarów jest kolej. Wynika
to z jednej strony z możliwości przewożenia dużych ilości towarów w krótszym czasie, a z drugiej strony z walorów ekologicznych kolei, która obecnie działa na prąd, co jest bezpieczniejsze dla środowiska w stosunku do używania paliwa przez
samochody, jakie nadal głównie korzystają z benzyny.
Na dużą skalę znacznie ważniejszy jest transport morski.
Jest on wykorzystywany do przewożenia surowców, ale również
towarów pomiędzy bardzo odległymi krajami. Znaczenia nabiera również transport lotniczy, choć w przypadku przewozu towarów nie jest on tak popularny przede wszystkim na ograniczenia gabarytowe oraz koszty. W Polsce nadal w znacznym
stopniu wykorzystywany jest transport samochodowy, co wynika z niskiego poziomu rozwoju kolei. Budowane są przede
wszystkim nowe drogi oraz autostrady, a także działa duża liczba firm transportowych nie tylko z kraju, ale również z krajów
wschodnich. Gospodarka nie mogłaby sprawnie rozwijać się bez
udziału transportu. Przemieszczanie ładunków jest niezbędne
przy wciąż rosnących oczekiwaniach konsumentów. Globalizacja
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doprowadziła do tego, że klienci chcą uzyskać zakupione produkty w jak najkrótszym czasie i po najniższej cenie.
Streszczenie:
W artykule omówiono następujące zagadnienia: źródła
powstawania potrzeb transportowych, wpływ transportu na
efektywność gospodarki, wpływ infrastruktury oraz innych
elementów na zależność między gospodarką a transportem.
Transport jest tym obszarem, gdzie dochodzi do wzajemnych
relacji między gospodarką i jej wymaganiami, a swoim - nie
zawsze pozytywnym - oddziaływaniem na otoczenie. Jednocześnie, to właśnie transport wyznacza kierunki rozwoju infrastruktury, a więc po części całej gospodarki.
Słowa kluczowe: transport, usługa transportowa, potrzeby transportowe, infrastruktura transportu, polityka gospodarcza.
Summary:
The following issues have been discussed in the article:
the sources of transport needsarising, the influence of transport on the economy efficiency, the influence of the infrastructure and other elements on the relationship between the economy and transport. The authorem phasizes, that transport becomes the area where the mutual relations hips between the
economy, its requirements and its, not always positive, influence on the environment. appear. Simultaneously, transport
determines the infrastructure development directions, influencing the directions of the whole economy.
Keywords: transport, forwarding service, forwarding
needs, transport infrastructure, economic policy
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ks. Marek Paszkowski

Subwencje państwowe na renowacje zabytków sakralnych
w Polsce
Problematyka ochrony zabytków została dostrzeżona w
prawie polskim już na początku istnienia II Rzeczypospolitej.
Wówczas wydane zostały pierwsze akty normatywne, które
miały za zadanie chronić zabytki ukazujące nie tylko piękno
kulturalne, ale także budujące tożsamość historyczną narodu
polskiego1. W późniejszym okresie wydane zostały ustawy i
rozporządzenia, które w czasach najnowszych, przy zmieniającej się sytuacji prawnej regulowały kwestię ochrony dóbr
kultury2.
Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadza kategoryzację dotyczącą ochrony nad zabytkiem, który należy do
władztwa państwa i opieki nad zabytkiem, do której zobowiązany jest właściciel lub dzierżyciel3.
Różne podmioty (unijne, rządowe, samorządowe, kościelne, pozarządowe) angażują się na rzecz uregulowania
prawnego ochrony dóbr kultury. Dzięki ich trosce zachowało
się wiele dzieł i innych zabytków. Bez wątpienia konieczne
jest także wspieranie finansowe w dziedzinie sztuki, literatury, muzyki i architektury.

Dekret Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego o opiece nad zabytkami sztuki i kultury, 08.11.1918 r. (Dz. Praw. z 1918 r. Nr 16, poz. 36).
2 Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach
(Dz. U. z 1962 r. Nr 10, poz. 48); Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1963 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków i
centralnej ewidencji zabytków (Dz. U. z 1963 r. Nr 19, poz. 101).
3 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.).
1
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1. Pojęcie zabytku sakralnego
Nieobowiązujący już Dekret Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury rozróżniał zabytki nieruchome oraz zabytki ruchome. Do
pierwszej kategorii zaliczamy: cmentarze, mogiły, nagrobki,
kapliczki, prezbiteria, kaplice, malowidła ścienne, zaś wśród
drugiej kategorii możemy wymienić: ołtarze, ambony,
chrzcielnice, stalle, wota, szaty i naczynia obrzędowe, dzwony, obrazy, rzeźby, sztandary, świeczniki.
Niestety brakuje definicji legalnej pojęcia „zabytek sakralny”4. Należy je rozumieć w sensie potocznym, jako zabytek będący we własności lub posiadaniu danego związku wyznaniowego, który służy wiernym do sprawowania kultu religijnego. Podział na zabytki nieruchome i ruchome ma znaczenie praktyczne. Istnieje bowiem wiele przepisów regulujących
oddzielnie obie te kategorie zabytków. Warunkiem uznania za
zabytek jest posiadanie choć jednej z trzech wartości: historycznej, artystycznej lub naukowej, dzięki której zachowanie
tego obiektu leży w interesie społecznym5. Zabytek nieruchomy powinien posiadać wpis do księgi wieczystej. Zabytki sakralne stanowią w Polsce najliczniejszą grupę zabytków.
Ochrona ich leży w interesie państwa i związków wyznanio-

Oprócz pojęcia obiekt sakralny, istnieje także pojęcie obiekt kościelny, przez który rozumie się budynki towarzyszące obiektom
sakralnym, np. budynki stanowiące mieszkanie proboszcza i wikariuszy, kancelarię parafialną.
5 „Do rejestru zabytków wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego
lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy. Do rejestru może być również wpisane otoczenie
zabytku wpisanego do rejestru zabytków, a także jego nazwa geograficzna, historyczna lub tradycyjna” - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 8, art. 9 pkt. 1, 2.
4
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wych, a zabytki te pełnią funkcje sakralne służąc rozwojowi
kultu Bożego oraz funkcje kulturalne przekazując treści
świadczące o dziedzictwie kulturowym przeszłości.
2. Przepisy prawne regulujące ochronę zabytków
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r.6 określa, że jednym z zadań państwa jest strzeżenie i
ochrona dziedzictwa kulturowego, a także zapewnienie obywatelom dostępu do dóbr kultury. Ustawa zasadnicza wyznacza w tym zakresie zadania dla kościołów i innych związków
wyznaniowych, wskazując na równouprawnienie wspólnot
religijnych w zakresie ochrony zabytków, a także na współdziałanie państwa z nimi, aby dziedzictwo kulturowe zostało
zachowane na przyszłość7.
Z Konstytucji RP wynikają następujące obowiązki władz
publicznych: po pierwsze muszą one stwarzać odpowiednie
ustawodawstwo do upowszechniania dóbr kultury; po drugie,
organy władzy publicznej powinny gwarantować równy dla
wszystkich zainteresowanych dostęp do dóbr kultury; po trzecie władze publiczne mają obowiązek udzielania pomocy Polakom przebywającym na emigracji w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym.
Zawarty w dniu 28 lipca 1993 r. Konkordat między Rzeczypospolitą Polską a Stolicą Apostolską8 uwzględnia także
zagadnienia ochrony dóbr kultury. Zobowiązaniem wynikającym z tej ratyfikowanej przez Polskę umowy międzynarodowej jest to, że „w każdej diecezji komisja powołana przez biskupa diecezjalnego będzie współpracować z właściwymi
władzami państwowymi w celu ochrony znajdujących się w
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,
art. 5, art. 6 oraz art. 73 (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
7 Tamże, art. 25.
8 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską,
28.07.1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318 ze zm.).
6
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obiektach sakralnych i kościelnych dóbr kultury o ogólnonarodowym znaczeniu oraz dokumentów archiwalnych o wartości historycznej i artystycznej” (art. 25 ust. 1). Strony zobowiązały się do negocjacji w celu ustalenia zasad „udostępniania
dóbr kultury będących własnością lub pozostających we władaniu Kościoła” (art. 25 ust. 2).
Ponadto, jak stanowi art. 22 ust. 4 Konkordatu: „Rzeczpospolita Polska w miarę możliwości udziela wsparcia materialnego w celu konserwacji i remontowania zabytkowych
obiektów sakralnych i budynków towarzyszących, a także
dzieł sztuki stanowiących dziedzictwo kultury”.
Sferę ochrony dóbr kultury obejmują także przepisy
prawa administracyjnego9, dotyczące takich kwestii, jak: publicznoprawne ograniczenie prawa własności, pozwolenia w
ochronie zabytków, decyzje administracyjne związane z wywozem zabytków za granicę.
Natomiast zgodnie z obowiązującym w Polsce prawie karnym ustawodawca spenalizował następujące przestępstwa: niszczenie lub uszkodzenie zabytku, wywożenie zabytku bez pozwolenia za granicę, podrabianie lub przerabianie zabytku w
celu użycia go w obrocie zabytkami, zbywanie rzeczy podrobionych lub przerobionych, poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia, niezabezpieczanie w należyty sposób zabytku przez właściciela lub posiadacza, naruszenie zakazów lub ograniczeń
obowiązujących na terenie parku kulturowego, niepowiadomienie przez właściciela lub posiadacza odpowiednich władz o
uszkodzeniu, bądź zagrożeniu dla zabytku, niepowiadomienie
odpowiednich władz w trakcie prowadzenia robót budowlanych
lub ziemnych o znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje
przypuszczenie, że jest on zabytkiem, prowadzenie bez pozwoM. in. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
1994 r. Nr 89, poz. 414); Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741).
9
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lenia albo wbrew warunkom pozwolenia prac konserwatorskich
i restauratorskich, bezprawne umieszczenie na zabytku tablicy
reklamowej lub urządzenia technicznego, niewykonywanie zaleceń pokontrolnych, nieprowadzenie księgi ewidencyjnej lub
prowadzenie jej w sposób nierzetelny i niezgodny z prawdą10.
Odpowiedzialność karna za przestępstwa wymierzone przeciwko dobrom kultury została zawarta w art. 108 ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, jak w i kodeksie karnym11.
Niestety obecny stan zabezpieczenia zabytków sakralnych jest
niezadawalający. Problem stanowi brak systemów alarmowych,
a z roku na rok nasila się zjawisko kradzieży chociażby poszczególnych elementów architektonicznych zabytkowych obiektów12.
Na temat zabytków mowa jest w także w dokumentach
kościelnych13. Chociaż najważniejszym dokumentem jest Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.14, to nie bez znaczenia dla
Kościołów partykularnych są umowy dwustronne jakim są
konkordaty, ale także statuty synodów diecezjalnych i plenarnych15. Za podstawową normę kodeksową w zakresie kościelnej ochrony zabytków uznaje się kan. 1292 dotyczący alienacji:
10 M. Gołda-Sobczak, W. Sobczak, Ochrona zabytków w polskim
prawie karnym, [w:] Prawna ochrona dóbr kultury, red. T. Gardocka, J.
Sobczak, Toruń 2009, s. 193.
11 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1137 - tekst jednolity).
12 K. Dutkowska, K. Pacewska, P. Szpanowski, J. Zielak, Ochrona
ruchomych dóbr kultury przed nielegalnym wywozem, Warszawa 2000,
s. 14-18.
13 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, AAS 58 (1966) 1025-1115.
14 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus,
25.01.1983, AAS 75 II (1983) 1-317. Kodeks Prawa Kanonicznego.
Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984.
15 J. Bączkowicz, J. Baron, W. Stawinoga, Prawo Kanoniczne, t. 1,
Opole 1957, s. 91-97.
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„(…) gdy wartość dóbr, których alienacja jest zamierzona,
mieści się w ramach między najniższą i największą sumą,
określoną dla własnego kraju przez Konferencję Episkopatu,
kompetentną władzę, jeśli idzie o osoby prawne nie podlegające biskupowi diecezjalnemu, ustalają własne statuty. W innym razie kompetentną władzą jest biskup diecezjalny, za
zgodą Rady do spraw ekonomicznych i kolegium konsultorów, jak również zainteresowanych osób. Ich także zgodę musi uzyskać biskup diecezjalny w wypadku alienacji dóbr diecezji. Jeżeli natomiast chodzi o rzeczy, których wartość przekracza najwyższą sumę, lub chodzi o rzeczy darowane Kościołowi na podstawie ślubu, a także o rzeczy kosztowne z racji
artystycznych lub historycznych, do ważności alienacji potrzebne jest ponadto zezwolenie Stolicy Świętej. Gdy rzecz
alienowana jest podzielna, w prośbie o zezwolenie na alienację
trzeba wyszczególnić części już wcześniej alienowane. W
przeciwnym razie zezwolenie jest nieważne. Ci, którzy winni
mieć udział w alienowaniu dóbr przez wyrażenie zdania lub
zgody, nie powinni wyrażać zdania lub zgody, dopóki nie
zapoznają się dokładnie ze stanem materialnym osoby prawnej, której dobra mają być alienowane, jak również z alienacjami już dokonanymi”16. Alienującego bezprawnie dobra kościelne można – zgodnie z kan. 1377 Kodeksu Prawa Kanonicznego – ukarać sprawiedliwą karą.
Jak podkreśla ustawodawca kodeksowy odpowiedzialność za stan obiektów sakralnych spoczywa na proboszczach i
rektorach kościołów, którzy wypełniają swoje obowiązki pod
nadzorem ordynariusza miejsca17. Zgodnie z kan. 381 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II prace konserwatorskie mogą być rozpoczęte przez administratora dopiero po
Alienacja to akt prawne wskutek którego następuje przeniesienie
prawa własności na inną osobę fizyczną lub prawną. T. Pawluk, Kodeks
Prawa Kanonicznego według Jana Pawła II, t. 4, Olsztyn 1990, s. 28-30.
17 KPK 1983, kan. 562.
16
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otrzymaniu pisemnej zgody ordynariusza lub wyższego przełożonego zakonnego. Ponadto Kodeks na zarządców kościoła
nakłada obowiązek sporządzenia szczegółowego inwentarza
przed objęciem urzędu18. Ponadto zarządcy sanktuariami
winni zadbać o to, aby wota i dokumenty pobożności były
bezpieczne19.
3. Subwencje państwowe
Istotną misją związków wyznaniowych jest sprawowanie kultu religijnego. Ta forma działalności wspólnot religijnych nie jest finansowa przez państwo polskie. Istnieje jednak
możliwość finansowania bądź współfinansowania takiej działalności instytucji kościelnych, która służy dobru ogółu, czyli
jest analogiczna do celów realizowanych przez instytucje
świeckie. Podstawą prawną takiej postawy państwa jest art. 10
ust. 2 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania20.
Dochody pochodzące z budżetu państwa i przeznaczone
na kościoły i inne związki wyznaniowe określane są mianem
subwencji. Do subwencji bezpośrednich zaliczamy: Fundusz
Kościelny, dotacje na działalność społeczną instytucji kościelnych oraz dotacje na konserwację zabytków. Z kolei do subwencji pośrednich należą: darowizny na kult religijny, darowizny na kościelną działalność charytatywną-opiekuńczą,
przeznaczenie 1% na rzecz organizacji kościelnej mającej status organizacji pożytku publicznego, jak również zwolnienia
podatkowe i celne.
Podstawę Funduszu Kościelnego stanowi art. 8 ustawy z
dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej
ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rol-

KPK 1983, kan. 1283, n. 2.
KPK 1983, kan. 123 § 2.
20 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i
wyznania (Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz. 155).
18
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nych i utworzeniu Funduszu Kościelnego21. Jego środki w
całości pochodzą z budżetu państwa i stanowią rekompensatę
dla kościołów za przejęte przez Państwo nieruchomości ziemskie. Z Funduszu Kościelnego mogą korzystać te związki wyznaniowe, które mają uregulowany status prawny w Rzeczypospolitej Polskiej, a więc działają na podstawie ustawy indywidualnej lub widnieją w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Fundusz Kościelny stanowi wyodrębnioną pozycję w części 43 budżetu
państwa – wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i
etniczne, w dziale 758 – różne rozliczenia, w rozdziale 75822 –
Fundusz Kościelny, której dysponentem jest Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji22.
Jeśli chodzi o dotacje z Funduszu Kościelnego na remonty i konserwację zabytkowych obiektów o charakterze sakralnym, to dotyczą one jedynie wykonania podstawowych prac
zabezpieczających sam obiekt: remonty dachów, stropów,
ścian i elewacji, osuszanie i odgrzybianie, izolację, remonty i
wymianę zużytej stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, odgromowej, przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej. Warto podkreślić, że z Funduszu Kościelnego nie finansuje się remontów i konserwacji obiektów towarzyszących
(np. dzwonnice, krzyże), ruchomego wyposażenia obiektów
sakralnych (np. obrazy, stalle, szaty i naczynia liturgiczne,
instrumenty muzyczne, dzwony), jak również otoczenia świątyni, a także stałych elementów wystroju wnętrz (np. freski,
witraże i posadzki).
Ponadto, zarówno Konkordat23, jak i ustawodawstwo
polskie przewidują dotację na remont i konserwację zabytków
Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego (Dz. U. z 1950 r. Nr 9, poz. 87 ze zm.).
22 P. Kaleta, Kościelne prawo majątkowe, Lublin 2014, s. 123.
23 Konkordat RP, art. 22 ust. 4.
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sakralnych24. Przepisy te nie określają wysokości tej pomocy.
Na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami dotacji udziela minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
bądź wojewódzki konserwator zabytków, i może ona wynieść
do 50% nakładów koniecznych25.
Państwo Polskie przewiduje korzystne rozwiązania prawne w kwestii pozyskiwania środków finansowych przez kościelne osoby prawne, np. parafie26, jak np. darowizny na rzecz kultu
religijnego, czy przeznaczenie 1% na rzecz organizacji kościelnej
mającej status organizacji pożytku publicznego.
Darowiznę na rzecz kultu religijnego, w postaci wpłaty
na konto bankowe kościelnej osoby prawnej, może przekazać
każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych i
od osób prawnych27. Odliczenie od dochodu przysługuje od
kwoty poczynionej darowizny, jednak nie wyższej niż 6 %
rocznego dochodu podatnika (10% w przypadku osób prawnych). Darowizny z przeznaczeniem na kult religijny (np. remont kościoła, zakup szat liturgicznych) nie mogą przekazywać osoby odprowadzające podatek w formie karty podatkowej lub ryczałtowego opodatkowania przychodów od osób
duchownych.
Przywilejem podatkowym jest możliwość przeznaczenia
1% na rzecz organizacji pożytku publicznego, która prowaUstawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, art. 43 ust. 3 oraz art. 51 (Dz. U. z
1989 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.).
25 Gdy zabytek ma szczególną wartość artystyczną, historyczną
lub naukową, wysokość dotacji może wynosić do 100% nakładów.
26 P. Kaleta, Kościelne prawo majątkowe, dz. cyt., s. 129-143.
27 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350 ze zm.); Ustawa z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1992 r.
Nr 21 poz. 86 ze zm.).
24

235

dzona jest przez osoby prawne i jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego28. O przyznaniu kościelnej jednostce organizacyjnej statusu organizacji pożytku publicznego decyduje
wpis Krajowego Rejestru Sądowego. W deklaracji rocznej podatnik samodzielnie wybiera, na czyją konkretnie rzecz przekazana zostanie kwota pochodząca z jego zeznania rocznego.
Prawo, by przekazać 1% podatku dotyczy wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające
opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione.
Istotnym elementem posługi duszpasterskiej w Kościele
katolickim jest działalność na rzecz społeczeństwa, które szeroko rozumiane jest jako dobro wspólne. Działalność tę docenia ustawodawca państwowy, stąd kościelne osoby prawne
zwolnione są od podatku dochodowego, od nieruchomości,
darowizn, spadku i należności celnych. Taka postawa państwa
jest pośrednim wsparciem finansowym kościelnych osób
prawnych29.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego30 w art. 55 ust. 2 zwalnia kościelne osoby
prawne z płacenia podatku od działalności niegospodarczej.
Zwolnienie to wiąże się z brakiem konieczności prowadzenia
dokumentacji w tym względzie. Kościelne osoby prawne
zwolnione są również od podatku dochodowego od działalności gospodarczej. W tym drugim jednak wypadku należy
spełnić dodatkowe wymagania. Dochód z tej działalności powinien być przeznaczony w całości na: „cele kultowe, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, działalność charytatywno-opiekuńczą, punkty katechetyczne, konserwację zabytków oraz na inwestycje sakralne, (…) i inwestycje kościelne
(…), których przedmiotem są punkty katechetyczne i zakłady
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
29 P. Kaleta, Kościelne prawo majątkowe, dz. cyt., s. 135.
30 Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154.
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charytatywno-opiekuńcze, jak również remonty tych obiektów”31. Jeżeli jest inaczej, to od części dochodu, które została
przeznaczona na inne, niż wyżej wymienione cele, należy zapłacić podatek32. Zwolnienie podatkowe, o których wyżej,
odnoszą się też do spółek, których jedynymi udziałowcami są
kościelne osoby prawne. Odnośnie działalności gospodarczej,
zarówno kościelne osoby prawne, jak i spółki, których jedynymi udziałowcami są kościelne osoby prawne, mają obowiązek prowadzenia dokumentacji przewidzianej przez Ordynację podatkową33.
4. Wnioski
Z pewnością zasada współdziałania państwa i związków wyznaniowych w zakresie ochrony zabytków sakralnych
funkcjonuje w polskim porządku prawnym. Świadczą o tym
omówione dokumenty państwowe i kościelne. Sama ustawa
zasadnicza gwarantuje możliwość subwencji państwowych na
renowację zabytków kościelnych tych związków wyznaniowych, które mają uregulowaną sytuację prawną w Rzeczpospolitej Polskiej. Należy podkreślić, że właściciele i dzierżyciele zabytków sakralnych otrzymują większe wsparcie ze strony
instytucji państwowych i samorządowych, niż od instytucji
kościelnych. Państwo nie tylko wspiera ich merytorycznie, ale
również finansowo. Opieka ze strony instytucji kościelnych
dotyczy głównie wsparcia merytorycznego od diecezjalnego
konserwatora zabytków. Istnieje potrzeba powołania specjalistów w zakresie sporządzania wniosków do instytucji państwowych o dotacje na ratowanie zabytkowych obiektów. W
interesie państwa jest dbanie o zabytki sakralne, ponieważ

Tamże, art. 55 ust. 3.
Tamże.
33 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z
1997 r. Nr 137, poz. 926).
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stanowią one mechanizm rozwoju turystyki i przyczyniają się
do ożywienia gospodarczego.
Streszczenie:
Ochrona dóbr kultury stanowi ważny aspekt współpracy instytucji państwowych i kościelnych. Jednym z rodzajów
dóbr kultury jest zabytek. W niniejszym artykule omówione
zostały kwestie finansowe dotyczące renowacji zabytków sakralnych. Jeżeli instytucja kościelna prowadzi działalność służącą całemu społeczeństwu, to wówczas ma możliwość finansowania bądź współfinansowania takiej działalności z budżetu
państwa. Podstawą prawną takiej możliwości jest Ustawa z
dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i
wyznania, która dotyczy wszystkich związków wyznaniowych działających legalnie na terytorium Polski. Dochody
pochodzące z budżetu państwa i przeznaczone na renowacje
zabytków sakralnych określane są mianem subwencji. Do
subwencji bezpośrednich zaliczamy: Fundusz Kościelny oraz
dotacje na konserwację zabytków. Z kolei do subwencji pośrednich należą: darowizny na kult religijny, przeznaczenie
1% na rzecz organizacji kościelnej mającej status organizacji
pożytku publicznego, jak również zwolnienia podatkowe.
Summary:
Public subsidies for renovation of sacral monuments in Poland
The protection of cultural property is an important aspect
of the cooperation of state and ecclesiastical institutions. One of
the types of cultural property is a monument. The article discusses financial issues related to the renovation of sacral monuments. If the church institute conducts activities for the whole
society, then it has the possibility of financing or co-financing
such activity from the government budget. The legal basis for
this possibility is the Act of 17 May 1989 on guarantees of freedom of conscience and religion, which applies to all religious
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associations legally operating in Poland. Revenue from the government budget and destined for restoration of religious monuments are referred to as subsidies. Direct subsidies include: the
Church Fund and subsidies for preservation of monuments. In
turn, indirect subsidies include donations to religious worship,
1% donation to a church organization that has the status of public
benefit organization, and tax exemptions.
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Natalia Habik

Analiza teorii umysłu u dzieci ze zdiagnozowanym
zespołem Aspergera
Wstęp
Życie społeczne człowieka opiera się na komunikacji
oraz zdolności do rozumienia innych. W toku ontogenezy nabywamy zdolności rozumienia intencji innych osób, ich pragnień oraz emocji. Złożone zachowania takie jak: współpraca,
konkurowanie, oszukiwanie czy negocjowanie z innymi jest
możliwe dzięki posiadaniu teorii umysłu, czyli rozumieniu, że
inne osoby posiadają przekonania, pragnienia oraz wiedzę
czasem podobną lecz niekiedy odmienną od naszej. Zasady
teorii umysłu wymagają tworzenia skomplikowanych form
wtórnych reprezentacji, takich jak „Krzysztof wie, że Jan wie,
że Monika lubi grać na komputerze”, albo „Julia wie, że Paweł
wie, że Konrad go okłamał” i wielu innych, które pozwalają
funkcjonować w złożonym świecie społecznym. Rozwój teorii
umysłu to najczęściej badane zagadnienie w ramach psychologii rozwojowej. Pojęcie teorii umysłu może być odmiennie
rozumiane w zależności od koncepcji, z jakiej ona pochodzi.
Cechą Mechanizmu Teorii Umysłu jest referencyjna nieprzezroczystość, czyli zawieszenie normalnych relacji pomiędzy
twierdzeniami. Można podać taki przykład: „Maciek wie, że
Juliusz Słowacki napisał Kordiana” jest zdaniem prawdziwym, podczas gdy zdanie: „Maciek wie, że Józef Domanowski
napisał Kordiana” może być fałszywe, nawet gdy Józef Domanowski to pseudonim Juliusza Słowackiego jest to ta sama
osoba. Jednakże Maciek może nie wiedzieć, że Juliusz Słowacki to Józef Domanowski dlatego zdanie drugie jest fałszywe.
Założenie zdania o referencyjnej nieprzejrzystości jest złożone,
jednakże dzieci w wieku czterech lat zaczynają rozumieć bajki
wymagające odczytania nieporozumień będących skutkiem
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oszustwa lub kłamstwa. Drugą funkcją mechanizmu Teorii
Umysłu jest łączenie wszystkich pojęć dotyczących stanów
umysłu- wolicjonalnego, percepcyjnego oraz epistemicznego
w spójną koncepcję. Osoba, u której prawidłowo funkcjonuje
teoria umysłu, potrafi rozpoznawać i rozróżniać własne stany
umysłowe oraz obserwować własną aktywność umysłową.
Wie, kiedy i o czym myśli, czego pragnie i do czego zmierza.
Potrafi określić czynniki, które wpływają na jego motywację,
myślenie i działanie oraz wnioskować o analogicznych stanach umysłowych, które występują u innych ludzi oraz przewidywać zachowania ludzi w określonych okolicznościach1.
To, co dzieje się w umyśle drugiego człowieka na pozór jest
niewidoczne, natomiast można o tym wnioskować na podstawie zachowania, wyglądu mimiki i postawy. Zachowanie innych osób można przewidzieć również na podstawie werbalnych oraz niewerbalnych aspektów komunikacji i doświadczeń dotyczących własnych stanów umysłów oraz kontaktu z
innymi ludźmi2.
Teoria umysłu jest jedną z wiodących teorii, próbująca
wyjaśnić mechanizm i model zaburzenia autystycznego. Dzięki niej, komunikując się z innymi możemy odczytywać z ich
stanów umysłów właściwe intencje oraz na tej podstawie
umieć przewidzieć ich zachowanie. Mechanizm Teorii Umysłu
przekształca wiedzę mentalistyczną w teorię na temat umysłów innych osób, co jest niezbędne do elastycznej i skutecznej

1 T. Torralva, E. Gleichgerrcht, M. Roca, et al., Impaired theory of
mind but intact decision-making in Asperger syndrome: implications for
the relationship between these cognitive domains, Psychiatry Res NR 205
(3)/2013, s. 282–284.
2 M. Brüne, “Theory of mind” in schizophrenia: a review of the
literaturę, Schizophr. Bul, nr 31(1)/ 2005, s. 21–42.
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interpretacji zachowań społecznych co w przypadku osób ze
zdiagnozowanym zespołem Aspergera jest zaburzone3.
Rozwój teorii umysłu
Wczesne oznaki teorii umysłu pojawiają się już w okresie
dzieciństwa. Rozwój społeczny wymaga poznania siebie i rozróżnienia od innych osób. Bardzo często wykorzystywanym w
psychologii rozwojowej testem sprawdzającym czy dziecko ma
poczucie własnego Ja jest test rozpoznania siebie w lustrze. Polega on na tym, że dzieciom umieszcza się bez ich wiedzy znaczek na czole a następnie pokazuje się im lustro. Jeśli dziecko
próbuje zdjąć znaczek z czoła oznacza to, że jest świadome tego,
że w lustrze znajduje się ono samo. Test ten wykonują prawidłowo już dzieci w wieku około 18 miesiąca życia. Młodsze zaś
dzieci zwykle zamiast własnego czoła dotykają odbicia w lustrze, nie uświadamiając sobie przy tym, że obrazy w lustrze to
one same. Poczucie własnego Ja rozwija się stopniowo w wieku
przedszkolnym. Wcześniej dzieci z większym opóźnieniem
czasowym rozpoznają siebie na zdjęciach i filmach wideo. Jednak zanim nauczą się, że inni mają inne przekonania niż one
same, muszą wcześniej uzyskać umiejętność rozpoznawania
pragnień innych osób. Oznaką rozumienia innych jest zdolność
do zdawania sobie sprawy, że inni ludzie mogą czasem posiadać inne pragnienia niż dziecko. Kolejnym etapem teorii umysłu jest zdolność zauważania przez dzieci, że inne osoby mogą
dostrzegać otaczającą rzeczywistość całkiem inaczej niż one
same. Jednakże dopiero pomiędzy 9. a 14. miesiącem życia
dzieci wykształcają mechanizm dzielenia uwagi, który polega
na tym, ze dzieci podążają za wzrokiem lub wskazaniem dorosłych a także same zaczynają używać gestów wskazujących w
celu przekierowania uwagi innych osób. Według większości
badaczy dzielenie uwagi z innymi osobami to rewolucja w
W. Maciarz, M. Biadasiewicz, Dziecko autystyczne z zespołem
Aspergera, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000.
3
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rozwoju społecznym dziecka, gdyż dzieci zaczynają rozumieć,
iż inni ludzie są sprawcami intencjonalnymi podobnie jak one
same. Jest to też pierwszy moment, gdy dziecko zaczyna budować reprezentacje triadycznie, angażujące ich samych, dorosłego oraz sytuację bądź obiekt w otoczeniu. Dziewięciomiesięczne dzieci zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że inni
mają jakieś intencje. Jednak pomimo tego, że już około 9. miesiąca życia dzieci zaczynają dzielić uwagę z innymi, kierując
wzrok tam gdzie oni, to nie posiadają jeszcze umiejętności rozumienia, że przedmioty mogą być widziane przez różnych
ludzi z różnej perspektywy. Następstwem zdolności do wspólnego dzielenia uwagi jest dostrzeganie, że inni ludzie mogą
widzieć co innego niż ja, lub dostrzegać to samo jednakże z
innej perspektywy. Taka umiejętność pojawia się dopiero około
3. roku życia. Dzieci w wieku trzech lat potrafią rozpoznawać
takie stany umysłu jak: pragnienia, spostrzeżenia oraz emocje.
Jednakże rozpoznawanie przekonań innych osób pojawia się u
dzieci dopiero w 4. roku życia. Teoria umysłu nie pojawia się u
czterolatków nagle i znikąd gdyż jest ona konsekwencją występowania wczesnych mechanizmów poznania społecznego u
niemowląt. To, że człowiek jest gatunkiem wybitnie społecznym widać od wczesnych faz dzieciństwa. Już kilka godzin po
narodzeniu noworodki chętniej spoglądają na twarze i schematyczne przedstawienia twarzy niż na inne bodźce percepcyjne.
W pierwszych miesiącach życia wykształca się u dzieci detektor
kierunku patrzenia, który spełnia trzy zasadnicze funkcje. Jest
odpowiedzialny za detekcję oczu, detekcję nakierowania oczu
oraz interpretowanie spojrzenia jako „widzenia”4.
Badania nad teorią umysłu pokazują, że podczas myślenia na temat przekonań innych osób aktywizują się trzy istotne obszary mózgu, tj. styk skroniowo- ciemieniowy, środkowa
A. Oldershaw, D. Hambrook, K. Tchanturia, et al., Emotional
theory of mind and emotional awareness in recovered anorexia nervosa
patients, Psychosom. Med., nr 72(1)/ 2010; s. 73–79.
4
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kora przedczołowa oraz tylny zakręt obręczy. Do badań nad
neuronalnym podłożem teorii umysłu wykorzystuje się zadania zawierające historyjki do czytania, oglądanie rysunków
lub prostych animacji. Niektóre testy na teorię umysłu u dzieci
wymagają zaangażowania funkcji wykonawczych, czyli zdolności poznawczych takich jak planowanie, realizowanie i hamowanie działań. Interesujący jest szczególnie związek teorii
umysłu u dziecka ze zdolnością do hamowania pewnych myśli i zachowań w określonych momentach. Jest to umiejętność
społeczna niezwykle cenna, gdyż umożliwia między innymi
opieranie się pokusom i odraczanie gratyfikacji5. Psychologowie rozwojowi zgadzają się, że zdolność do hamowania jest
niezbędna dla wykonania wielu zadań angażujących teorię
umysłu. Teorię umysłu u dzieci bada się za pomocą kilku wariantów testu na fałszywe przekonania. Dzieci przyglądają się
jak badacz chowa smakołyk w pudełku. Druga osoba -Maxi
jest obecna w trakcie chowania smakołyku, jednakże zaraz
potem wychodzi, wówczas wtedy badacz przekłada smakołyk
z pudełka w inne niewidoczne miejsce. Pytanie testowe brzmi:
gdzie Maxi będzie szukała smakołyku po powrocie do pokoju? Trzyletnie dzieci odpowiadają, że Maxi będzie szukała
smakołyku w nowym miejscu. Zadanie to natomiast wykonują
poprawnie dzieci czteroletnie, odpowiadając, że Maxi będzie
szukała smakołyku w pudełku. Dzieci w wieku 3 lat nie zdają
sobie sprawy z tego, że ich własna wiedza różni się od wiedzy
Maxi, która nie była w pokoju podczas przekładania smakołyku. Czterolatki natomiast wiedzą, że Maxi ma inne przekonania niż one same. Kolejnym sposobem na sprawdzenie czy
dziecko posiada teorię umysłu, jest zadanie wykorzystujące
znajome dziecku pudełko po ciastkach. Kiedy dziecko je widzi, myśli, że w środku są ciastka. Kiedy jednak otworzy je,

R. Adolphs, The neurobiology of social cognition, Curr. Opin. Neurobiol, nr 11/ 2001, s. 231–239.
5
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okazuje się, że w środku są mazaki. Można następnie zadać
kilka pytań dziecku, dotyczące tego zdarzenia: Jak myślałeś,
co jest w środku? Jeśli ktoś będzie chciał dostać ciastko to będzie zdziwiony się gdy zajrzy do środka? Znajome pudełko po
ciastkach sprawia, że u dzieci pojawia się fałszywe przekonanie, że w środku są ciastka. W tej sytuacji tworzą sobie wyobrażenie czegoś, co okazuje się nieprawdziwe. Natomiast
wówczas kiedy orientują się, że w środku są kredki, a nie cukierki, dzieci zachowują się różnie w zależności od wieku.
Dzieci przed 4. rokiem życia bardzo często uważają, że każdy
pojmuje świat w taki sam sposób i że nikt nie ma różnych
przekonań w stosunku do tej samej rzeczy. Według tych maluchów ludzie nigdy nie zmieniają zdania na temat tej samej
rzeczy czy sytuacji. Jednakże najnowsze wyniki badań pokazują, że młodsze dzieci zdają testy na fałszywe przekonania,
jednak nie w standardowej wersji werbalnej ale w nowej wersji niewerbalnej. Niewerbalne testy polegają na zaprezentowaniu dzieciom zdarzenia, np. dotyczącego zmiany lokalizacji
przedmiotu pod nieobecność osoby x, oraz sprawdzaniu spontanicznego zachowania dziecka, podczas gdy osoba x kieruje
się do nowej lokalizacji obiektu. Zadania na spontaniczną
niewerbalną odpowiedź mogą testować naruszenie oczekiwań
dziecka, podczas gdy oczekiwania są naruszone wówczas
niemowlę patrzy dłużej na dane zdarzenie. Można również
zaobserwować pojawienie się antycypacyjnego spojrzenia jeśli
dziecko rozumie, że osoba x będzie działała na podstawie fałszywych przekonań- wówczas wtedy będzie patrzeć na pierwotną lokalizację obiektu. Już 15 -miesięczne niemowlęta patrzą dłużej na sytuację, w której osoba x kieruje się do nowej
lokalizacji obiektu. Ta dłuższa fiksacja wzroku niemowląt interpretowana jest w kategoriach teorii umysłu, tj. niemowlę
jest zaskoczone tym, że osoba x podchodzi do nowej lokalizacji, a zatem przypisuje osobie x fałszywe przekonania i oczekuje, że będzie się on kierował tam gdzie obiekt został scho-
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wany przed jego wyjściem. Natomiast już 25- miesięczne niemowlęta antycypują wzrokiem miejsce, do którego powinna
skierować się osoba x – kierują wzrok na pierwotnej lokalizacji, tak, jakby wiedziały, że osoba x będzie działała na podstawie fałszywego przekonania.
Dorośli również czasem podlegają podobnym złudzeniom, jednakże dzięki sprawnie funkcjonującej teorii umysłu
są w stanie szybko uświadomić sobie swoje błędne przekonania. Teoria umysłu umożliwia zrozumienie, że inne osoby
mogą posiadać inne zdanie niż my.
Teoria umysłu u dzieci z zespołem Aspergera
Istotę problemów występujących u dzieci z zespołem
Aspergera (ZA) stanowią trudności w komunikacji z innymi
ludźmi, rozumieniu społecznego kontekstu zarówno na poziomie werbalnym, jak i pozawerbalnym, a szczególnie trudności w budowaniu mapy stanów umysłowych innych osób.
U osób neurotypowych na podstawie elementów pozawerbalnych, takich jak kontakt wzrokowy, postawa ciała, ton głosu,
tworzą się obrazy stanów umysłowych innych ludzi. Natomiast w przypadku dzieci ze zdiagnozowanym zespołem
Aspergera występują deficyty procesów empatii oraz teorii
umysłu, które zaburzają umiejętność niewerbalnego komunikowania się, utrudniają interpretowanie sygnałów społecznych oraz niewerbalne okazywanie emocji. Zespół Aspergera
jest zaburzeniem, które utrudnia dziecku nawiązanie relacji
społecznych. Do kryteriów diagnostycznych charakteryzujących zachowania społeczne dzieci z ZA należą: brak umiejętności nawiązania kontaktu z rówieśnikami, nieumiejętność
odczytywania znaczenia zachowań innych, występowanie
nieadekwatnych do sytuacji zachowań społecznych. Do podanych powyżej należy dodać kryteria dotyczące komunikacji
niewerbalnej, tj. uboga gestykulacja, nieadekwatna do kontekstu sytuacyjnego ekspresja emocjonalna, ograniczona mimika
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twarzy, trudności rozumienia emocji i uczuć innych osób,
osłabiony kontakt wzrokowy. Dzieci z zespołem Aspergera
wykazują trudności w nawiązaniu kontaktów z rówieśnikami.
Często nie wykazują chęci zabawy i rozmów z innymi dziećmi
albo też dążą do nawiązania kontaktu w sposób nieprawidłowy, tj. nawiązują kontakt poprzez gryzienie lub uderzenie.
Zabawy najczęściej mają charakter odtwórczy, brak zabaw
tematycznych. Dziecku z ZA brak empatii, nie potrafi wczuć
się w emocje innych osób, ma trudności w rozumieniu sygnałów społecznych, jest bardzo skoncentrowane na sobie. W
okresie szkolnym dzieci z ZA bardzo często charakteryzują się
występującą obojętnością na naciski grupy rówieśniczej, izolują się. Dla młodszych dzieci nie stanowi to problemu natomiast starsze dzieci uświadamiają sobie swoją izolację. Wówczas wtedy próbują aktywnie włączyć się w rozmowy, grupowe zabawy jednakże poprzez występujący deficyt umiejętności społecznych są odrzucane przez swoich rówieśników. U
dzieci z ZA można zaobserwować brak zainteresowania rywalizacją, grami zespołowymi. Co w okresie adolescencji przejawia się w postaci występowania następujących cech, tj. słabo
rozwinięte umiejętności komunikacyjne, wąskie, wysepkowoobsesyjne zainteresowania, preferowanie sytuacji i wydarzeń
przewidywalnych, problemy z przystosowaniem się, często
egocentryzm. Brak posiadania wyżej wymienionych umiejętności może prowadzić do występowania zachowań ekscentrycznych o charakterze sytuacyjnie nieadekwatnym6.
Osoby ze zdiagnozowanymi całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi ze spektrum autyzmu nie posiadają umiejętności przewidywania emocji innych osób. Bardzo często nie mają
świadomości występujących własnych procesów myślowych,
nie potrafią wyobrazić ani zrozumieć, co może dziać się w
D. Williams., J. Boucher, S. Lind, Time-based and event-based memory
in autism spectrum disorder: the roles of executive function and theory of mind,
and time-estimation, J. Autism Dev. Disord, nr 43(7)/ 2013, s. 1555–1567.
6
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umyśle drugiego człowieka. Założenie, że ludzie posiadają
teorię umysłu, stało się punktem wyjścia dla prac i badań psychologicznych dotyczących spektrum zaburzeń autystycznych. Na tym założeniu została również oparta jedna z najbardziej znanych metod badania rozwoju teorii umysłu u
dzieci, zwana próbą lub metodą Sally–Anne oraz test niespodziewanej zmiany autorstwa lub inaczej zwodniczego pudełka, autorstwa Heinza Wimmera i Josefa Pernera. Oba te testy
wykorzystywane są diagnozy zespołu Aspergera. W pierwszym zadaniu badanym dzieciom prezentowana była historyjka z udziałem laleczek Sally i Anne, gdzie Sally i Anne razem
się bawią. Sally ma kulkę do gry, którą wkłada do koszyczka,
a potem wychodzi z pokoju. Pod nieobecność koleżanki, Anne
przekłada kulkę z koszyczka do pudełka. Gdy Sally wraca do
pokoju, zagląda do koszyczka i zdziwiona stwierdza, że kulki
w koszyczku nie ma. Na zadawane dzieciom pytanie, gdzie
Sally będzie szukała swojej kulki, większość dzieci, które zbliża się do czwartych urodzin życia, odpowiada prawidłowo,
mówiąc, że poszuka kulki w koszyczku, rozumując, że Sally
myśli, że tam jest, bo tam ją zostawiła. Taka odpowiedź oznacza, że dzieci są w stanie zrozumieć istotę błędnego, fałszywego, przekonania. W drugim zadaniu, dzieci w wieku około
czterech lat również prawidłowo je rozwiązują. Pokazywany
jest im pojemnik lub opakowanie po jakimś produkcie, np. po
cukierkach, i stawiane jest im pytanie: „(…) co znajduje się w
pudełku?” Gdy dziecko odpowie na zadane pytanie, pudełko
jest otwierane i okazuje się, że w środku znajduje się zupełnie
inny przedmiot niż można się było spodziewać, tj. w pudełku
po cukierkach znajdują się np. ciastka. Wtedy zadawane jest
dziecku kolejne pytanie: „(…) co odpowie kolega na pytanie,
co jest w tym pudełku, gdy je zobaczy po raz pierwszy?”Aby
udzielić prawidłowej odpowiedzi na oba pytania, dziecko musi rozumieć, że nasze wewnętrzne przekonania są przyczyną
naszych zachowań, lecz aby to zrozumieć konieczne jest po-
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siadanie teorii umysłu, której dziecko z ZA nie posiada7. U
dzieci z zespołem Aspergera bardzo często obserwuje się obniżony stopień rozwoju semantyki rozumianej jako umiejętność rozpoznawania znaczenia słów oraz sposobu ich interpretacji. Słowa i ich znaczenia są ze sobą powiązane, choć nie
są tym samym, co potwierdza między innymi zjawisko niedokładnego odwzorowania lub elastyczności. Niedokładne odwzorowanie odnosi się do tzw. wieloznaczności, czyli występowania wielu znaczeń dla jednego słowa (np. zamek jako
budowla i zamek jako zamknięcie drzwi), oraz tzw. synonimii,
czyli istnienia wielu słów odpowiadających jednemu znaczeniu (np. jarzyny, warzywa). Z kolei elastyczność oznacza, że
słowa mogą mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu,
w jakim występują8. U dzieci z ZA dochodzi również do występowania deficytów kompetencji komunikacyjnej, definiowanej jako zdolność spostrzegania oraz kategoryzowania sytuacji społecznej i dostosowywania do niej sposobu mówienia.
Pozwala ona na wyróżnienie tzw. kompetencji pragmatycznej,
koniecznej do pełnego władania językiem i mającej właściwości uniwersalne, a nie jedynie uzależnione od indywidualnych
zdolności9. Problemy komunikacyjne widoczne w obrazie klinicznym zespołu Aspergera (ZA) powiązane są przede
wszystkim z deficytami semantyczno-pragmatycznymi oraz
zaburzeniami prozodii, czyli niezwykłym akcentem, rytmem,
intonacją i modulacją mowy (mowa nadmiernie pedantyczna i
formalna). Deficyty pragmatyczne przejawiają się między in7 P. Jaśkowski, Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł, Vizja
Press & it, Warszawa 2009.
8 Tine M., Lucariello J., Unique theory of mind differentiation in children with autism and Asperger syndrome, Autism Res. Treat, 2012.
9 C. Best, V. Moffat, M. Power, et al., The boundaries of the cognitive
phenotype of autism: theory of mind, central coherence and ambiguous
figure perception in young people with autistic traits, J. Autism Dev. Disord, nr 38(5)/ 2008, s. 840–847.
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nymi trudnościami w zakresie dopasowania formy wypowiedzi do kontekstu społecznego, zaś zaburzenia semantyczne
skutkują nieumiejętnością rozumienia różnic w znaczeniu
słów w zależności od kontekstu, rozumienia żartów, przysłów
oraz przenośni. Zauważalny problem, będący konsekwencją
mylnego interpretowania znaczenia sformułowań oraz deficytów prozodycznych, to prezentowane przez osoby z ZA trudności w zakresie dostrzegania ironii czy też rozumienia żartów
słownych. Rozpoznawanie ironii ma złożoną reprezentację
umysłową, odbiorca takiego komunikatu musi pojąć, że rozmówca nie miał zamiaru przekazać dokładnego znaczenia, a
także że nie oczekiwał, iż jego wypowiedź będzie traktowana
dosłownie, co w praktyce oznacza umiejętność rozpoznawania
intencji drugiej osoby. Umiejętność rozumienia znaczeń ironicznych typowo rozwija się między 7. a 8. roku życia. Obecność występowania prozodycznych wskazówek, takich jak
najczęściej stosowane obniżenie wysokości głosu i jego większe natężenie oraz wydłużone tempo wypowiedzi, ułatwia
ironiczną interpretację znaczenia10. Obserwuje się, że istnieje
znaczący związek pomiędzy umiejętnościami wynikającymi z
„teorii umysłu” a posiadaniem umiejętności rozumienia ironii.Za przykład może posłużyć przypadek małego dziecka ze
zdiagnozowanym spektrum autyzmu, które nie wyróżnia głosu matki i preferuje niewerbalne i echolaliczne formy komunikacji. Natomiast u starszego dziecka będzie ten deficyt ujawniał się w postaci wykazywania trudności w zakresie identyfikowania emocji wyrażanych tonem głosu oraz tendencją do
idiosynkratycznego wymawiania wyrazów o identycznej pisowni, ale różniących się wymową, znaczeniem oraz pochodzeniem zamiast modulacji adekwatnej do znaczeń przenośnych. Dzieci rzadziej używają informacji kontekstualnych w
T. Bennett, P. Szatmari, S. Bryson, et al., Theory of mind, language
and adaptive functioning i ASD: a neuroconstructivist perspective, J. Can.
Acad. Child Adolesc, Psychiatry, nr 22(1)/ 2013, s. 13–19.
10
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celu nadania specyficznego charakteru opowiadanej historii
lub określenia własnych intencji. Deficyty pragmatyczne są
widoczne u wszystkich pacjentów z zespołem Aspergera niezależnie od ich poziomu funkcjonowania i wyrażają się przede
wszystkim w postaci nieadekwatnej do kontekstu sytuacyjnego konwersacji, monologowaniu na tematy zainteresowań bez
uwzględniania reakcji otoczenia, braku reakcji na komentarze
innych osób. Obserwuje się również podczas komunikacji u
dzieci z ZA brak uwzględniania punktu widzenia innych
rozmówców11. Występująca nadmiernie dosłowna interpretacja znaczeń dokonywana przez osoby z zespołem Aspergera
jest źródłem nie tylko problemów w zakresie rozumienia ironii, humoru, przenośni, ale także zauważania różnic wypowiedzi oraz pośrednio wyrażanych próśb innych osób. Dzieci
z zespołem Aspergera mają wyraźne problemy w zakresie
odnajdywania i wykorzystywania wskazówek ogólnych lub
kontekstualnych, potrzebnych w procesie interpretowania
znaczeń, formułowania pośrednich oraz ogólnych wniosków.
Powyżej wymienione deficyty wskazują nie tylko na samą
obecność zaburzeń pragmatycznych, ale także dowodzą, że
deficyty językowe są pochodną zaburzeń funkcji poznawczych co pośrednio związane jest również z występowaniem
trudności w zakresie „teorii umysłu”12.
Podsumowanie
Teoria umysłu pozwala na nawiązywanie relacji z innymi
ludźmi, ale także umożliwia rozwijanie niezbędnych umiejętności dla przetrwania w złożonym środowisku społecznym,
rozumianych jako mechanizm negocjowania, konkurowania
M. Młynarska, Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym. Terapia
dyskursywna a teoria umysłu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.
12 C. Gillberg, A guide to Asperger Syndrome, Cambridge University
Press, Cambridge 2002.
11
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czy też rozpoznania kłamstwa. Zdolność do czytania umysłów
innych osób jest niezbędna do rozwijania zdolności społecznych. Umiejętność ta przychodzi wraz z rozwojem teorii umysłu około 4. roku życia, co powiązane jest z rozwojem funkcji
wykonawczych. Idea funkcjonowania społecznego oparta na
założeniu, że w u dzieci z zespołem Aspergera występuje defekt rozwoju teorii umysłu, przez brak którego nie posiadają
umiejętności „czytania w ludzkich umysłach” jest jedną z podstawowych hipotez dotyczących przyczyn występowania trudności w nawiązywaniu relacji społecznych. Dzieci z zespołem
Aspergera nie posiadają wrodzonej zdolności pozwalającej zrozumieć stan umysłu innych ludzi, mają wielkie trudności w
zrozumieniu podstępu czy oszustwa. Wobec braku zdolności
do wyobrażenia sobie stanów psychicznych innych ludzi. Dzieci neurotypowe przebywając w swoim środowisku, na początku w domu, potem przedszkolu i szkole, poznają sposoby porozumiewania się z otoczeniem, uczą się tych zachowań wchodząc w różne relacje z innymi ludźmi. W przypadku dzieci ze
zdiagnozowanymi zaburzeniami autystycznymi nie jest to takie
proste, większość z zachodzących pomiędzy ludźmi relacji, jest
po prostu dla nich niemożliwa. Dziecko, a potem dorosły z ZA,
który ma zapewnioną właściwą opiekę, jest w stanie „wyuczyć”
się określonych sposobów zachowań, ale nigdy nie będzie potrafił w pełni emocjonalnie uczestniczyć w relacjach z innymi
osobami. Niezdolność do wyobrażenia sobie stanu mentalnego
innych ludzi skutkuje niemożnością zrozumienia uczuć innych
i ich emocji, a bez tych czynników nie jest możliwa empatia.
Dlatego dzieci, a później również osoby dorosłe z ZA nie potrafią odczuwać empatii, ani też nie mają wewnętrznej potrzeby jej
okazywania.
Streszczenie
Mechanizm teorii umysłu jest jedną z wiodących teorii,
próbującą wyjaśnić model funkcjonowania osób z zespołem
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Aspergera. Dzięki tej teorii, komunikując się z innymi możemy odczytywać z ich stanów umysłów właściwe intencje oraz
na tej podstawie umieć przewidzieć ich zachowanie. Osoby
autystyczne nie posiadają tej umiejętności. Nie mając świadomości własnych procesów myślowych, nie potrafią sobie wyobrazić ani zrozumieć, co może dziać się w umyśle drugiego
człowieka. Według współczesnych poglądów poznania społecznego człowiek tworzy sobie teorie na temat odczytywania
emocji i przeżyć innych osób. Teoria umysłu pozwala na wzajemne porozumiewanie się ludzi, pomaga zrozumieć ich motywację, intencję oraz znaczenie wypowiadanych przez nich
słów. Dzieci z zespołem Aspergera nie posiadają wrodzonej
zdolności pozwalającej zrozumieć stan umysłu innych ludzi.
Słowa kluczowe: zespół Aspergera, teoria umysłu, kontakt społeczny, emocje
Abstract
Analysis of the mind theorety in children with the asphalding
asheros team
Mechanism of mind theory is one of the leading theories,
trying to explain the model of functioning of people with Asperger syndrome. Through this theory, communicating with
others, we can read the minds of their minds from the minds
of their minds, and on the basis of their ability to predict their
behavior. Autistic people do not have this ability. Not aware
of their own thought processes, they can not imagine or understand what might happen in the mind of another person.
According to contemporary views of social cognition, man
creates theories about reading emotions and experiencing others people. Theory of mind allows people to communicate
with one another, helps them to understand their motivation,
intentions and the meaning of the words they say. Children
with Asperger's syndrome have no innate ability to understand the state of mind of other people.
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