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Wstęp 
 

Problematyka pracy jest ze swojej natury zagadnieniem złożo-
nym i stanowi przedmiot refleksji podejmowanej przez szereg dys-
cyplin naukowych. Dla refleksji teologicznej i etyczno-społecznej 
istotne znaczenie posiada odniesienie do pracy jako kategorii antro-
pologicznej. Czyni to zwłaszcza powstała w połowie ubiegłego wie-
ku teologia rzeczywistości ziemskich. Spojrzenie na pracę jako kate-
gorię antropologiczną wskazuje z jednej strony na to, że pierwszą 
podstawą wartości pracy ludzkiej jest sam człowiek. Praca jest aktem 
człowieka i jej wartość przedmiotową mierzy się miarą godności 
samego podmiotu pracy, czyli osoby. Także nadrzędnym celem pra-
cy pozostaje zawsze człowiek. Z drugiej zaś strony ta sama praca 
bywa przedstawiana jako jedno z podstawowych źródeł alienacji 
człowieka i możliwych dróg jego deprecjacji.  

Zagadnienie pracy ludzkiej jest obecne w Kościele od jego po-
czątków. Jednak dopiero wiek XIX, ze swoimi zagrożeniami dla 
systemu pracy, wymusił podjęcie systematycznej refleksji nad pracą 
Społeczną wykładnię nauki Kościoła o pracy, jej miejscu w życiu 
jednostki i społeczeństwa, ze względu na palące kwestie społeczne, 
podjął Leon XIII w encyklice Rerum novarum. Papież przypomniał 
w niej naukę o godności człowieka, równości wszystkich ludzi i 
godności pracy ludzkiej. Godność człowieka ma swe źródło nie tylko 
w godności osobowej, ale również w fakcie doskonalenia przez pracę 
świata, w którym żyje i na którym wyciska niejako swe znamię.  

Myśl Leona XIII kontynuował Pius XI. Praca nie tylko zaspoka-
ja bieżące potrzeby człowieka i jego najbliższych, ale winna także 
zabezpieczać przyszły los pracującego. Pius XI wzywał do przywró-
cenia pracy jej społecznego znaczenia. Pius XII natomiast, w duchu 
personalizmu, apelował, „by ocalić i uwzględnić jej charakter osobi-
sty, czy to gdy chodzi o zasadę, czy też o granice możliwości w tym, 
co się tyczy wykonania”.  

Jan XXIII w encyklice Pacem in terris pisał: „prawo do pracy 
łączy się z prawem do podejmowania decyzji w dziedzinie gospo-
darczej, rozumiejąc je szerzej. Z jednej strony w kontekście humani-
zacji pracy, z drugiej – potrzeb rodziny i warunków społecznych”. 
Konstytucja soborowa Gaudium et spes podkreśla, że nie tylko sam 



6 
 

proces pracy, ale także jej wytwory i postęp techniczny winny czło-
wiekowi służyć i być mu poddane. Panowanie, w tym zakresie, win-
no należeć do człowieka jako podmiotu pracy, a nie odwrotnie. Pra-
ca, co wyraźnie akcentuje Vaticanum II, chociaż ma charakter i cele 
doczesne, została objęta dziełem odkupienia i powinna „być dopro-
wadzona do doskonałości w tajemnicy paschalnej”.  

Z kolei Jan Paweł II określa jako „pracę” każdą działalność, 
jaką człowiek spełnia, bez względu na jej charakter i okoliczności, 
tzn. każdą działalność człowieka, którą za pracę uznać można i uznać 
należy pośród całego bogactwa czynności, do jakich jest zdolny i 
dysponowany poprzez samą swoją naturę, poprzez samo człowie-
czeństwo, jak twierdzi we wstępie do Laborem exercens. Tak więc 
za pracę należy uznać właściwie każde aktywne zachowanie się 
człowieka wobec świata, każdą działalność, jaką człowiek podejmu-
je, bez względu na jej okoliczności, z podkreśleniem, że ta działal-
ność nosi na sobie znamię osoby, która ją podejmuje we współdzia-
łaniu z innymi. Dzięki pracy człowiek ma możność świadomego 
czerpania ze swoich duchowych i fizycznych zdolności i możliwości, 
ukierunkowując je na urzeczywistnienie pewnych wartości, zarówno 
w odniesieniu do własnego życia, jak i określonej społeczności ludz-
kiej. Ostatecznie działalność ta ma na celu doskonalenie człowieka i 
świata.  

Dla Papieża czynnikiem, który powoduje stałą konieczność re-
fleksji nad pracą, zwłaszcza refleksji etycznej, jest jej ciągły kryzys, 
a raczej kryzys jej rozumienia i – konsekwentnie – kryzys jej urze-
czywistniania. W centrum tego kryzysu znajduje się przede wszyst-
kim człowiek, którego godność zostaje przez to w różny sposób na-
ruszona. Współczesne procesy alienacji związane z pracą ludzką – 
wbrew temu, co pisał Karol Marks – nie łączą się z konkretnymi 
rozwiązaniami ustroju społeczno-ekonomicznego, lecz są zjawiskami 
ponadsystemowymi i wynikają z niewłaściwego rozumienia czło-
wieka w świecie oraz w procesach gospodarczych. W zakresie pracy 
ludzkiej podstawowym obszarem zagrożeń pozostaje to wszystko, co 
prowadzi do utraty jej osobowego charakteru. Przyczyny te mogą 
mieć charakter strukturalny. Mogą być także związane z postawą 
pracodawców i pracobiorców lub uwarunkowane zatraceniem pod-
stawowego sensu i celu pracy.  
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Nauczanie Papieża stoi na gruncie personalistycznego charak-
teru pracy, jej godności i ludzkiej osobowości. Podkreśla miejsce i 
znaczenie pracy w realizacji powołania człowieka oraz dzieła zba-
wienia. Zwraca uwagę na wszystkie elementy, które kształtują tech-
niczny, ekonomiczny i społeczny system pracy we współczesnym 
świecie. Zdaniem Papieża problematyka ludzkiej pracy sprowadza 
się nie tylko do techniki i ekonomii, ale do jej kategorii podstawowej 
– do człowieka. 

Coraz częściej w opracowaniach, dyskusjach, polemikach 
używa się określenia holistyczne ujęcie pracy. Wprost wielu powia-
da, że mówić o pracy, zdrowiu, należy mówić i mieć na uwadze wła-
śnie spojrzenie, traktowanie holistyczne pracy. Mówiąc w dużym 
skrócie o ujęciu holistycznym – mamy na uwadze traktowanie czło-
wieka jako całości, jako systemu ściśle powiązanych ze sobą elemen-
tów związanych z pracą, które wzajemnie wpływają na swoje funk-
cjonowanie. I co istotne – na cały ten system składa się nie tylko 
nasze ciało, ale i psychika, stan emocjonalny. Naszym celem powin-
na być pełna równowaga pomiędzy tymi częściami składowymi, 
dlatego to tak ważne, aby nie tylko mieć na uwadze aspekt ekono-
miczny, fizyczny, ale traktować pracę jako integralna całość czło-
wieka. To, że człowiek jest właśnie taką całością, wydaje się dość 
oczywiste. A jednak współczesna nauka zdaje się czasami tego nie 
zauważać. Owszem, bywa że problem faktycznie dotyczy jednego 
elementu i to ten jeden słaby punkt wymaga niekiedy naprawy. Tyl-
ko, że czasami skupiając się na tym punkcie, szkodzimy innym ele-
mentem.  

Współczesna epoka pracownicza bazuje na nowym paradyg-
macie człowieka holistycznego. W myśl tego paradygmatu ludzie są 
podmiotami, a nie przedmiotami, oczywiście są istotami czterowy-
miarowymi, mającymi: ciało, serce, umysł i ducha. Te cztery uni-
wersalne aspekty życia ludzkiego: fizyczny/ekonomiczny, umysło-
wy, emocjonalny/społeczny i duchowy odzwierciedlają cztery klu-
czowe potrzeby i motywy działania człowieka, a są nimi: żyć (prze-
trwanie), uczyć się (wzrost i rozwój), kochać (związki międzyludz-
kie) i pozostawić spuściznę (znaczenie i wkład). Zasadniczo zależy-
my od swoich wyborów, nie od natury (genów) czy kultury (wycho-
wanie, otoczenie). To dzięki własnym wyborom sami siebie determi-
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nujemy. Pamiętajmy więc, że między bodźcem a reakcją nań istnieje 
zawsze przestrzeń na wolność i możność dokonania wyboru, i że od 
trafności tej decyzji zależy rozwój człowieka i jego prawdziwe 
szczęście. Bez poznania swobody wyboru niemożliwe jest odpo-
wiednie kierowanie własnym życiem. Jednak dokonywanie wyborów 
winno odbywać się na podstawie uznanych wartości. Wszak mądre 
życie to życie w zgodzie z prawami i pryncypiami naturalnymi. Pra-
wa i zasady te warunkują konsekwencje naszych wyborów i później-
szych zachowań, a na ich straży stoi człowiecze sumienie - nieza-
wodny nawigator dla wizji, dyscypliny i pasji - umożliwia odróżnie-
nie dobra od zła i wnoszenie wartościowego wkładu czy to w życie 
własne, czy też dobro wspólne, nie kolidując z dobrem jednostki. 

W erze przemysłowej człowiek traktowany jest jak przedmiot. 
Era ta wiedzie ku mierności i totalnemu ograniczeniu czy wręcz za-
blokowaniu potencjału człowieka. Prym w niej wiodą: wydajność (za 
wszelką cenę), kierowanie się li tylko wytycznymi, szefowanie lu-
dziom, ścisła kontrola i nadzór oraz dyscyplinowanie ich metodą 
wzmocnień raczej negatywnych.  

Dobrze się składa, że w kontekście dyskusji nad pracą i jej 
wartością, a jednocześnie z pochyleniem się nad człowiekiem jako 
istotną wartością została przygotowana niniejsza monografia na te-
mat holistycznego ujęcia pracy.  

Publikacja składa się z dwóch rozbudowanych w teksty roz-
działów. Pierwszy rozdział zatytułowany „Praca jako wartość” uka-
zuje nam zagadnienie pracy wieloaspektowo ukazując jej różne Ob-
licza. Praca w tej części opracowania ukazana została także w ujęciu 
polskiej literatury łącznie z formami jej realizacji. Rozdział drugi 
zatytułowany: „Praca a społeczeństwo” przedstawia relacje występu-
jące pomiędzy pracą za daną grupą społeczną lub jej znaczeniem dla 
danej grupy. Podjęto w nim także kwestie patologii oraz elementy 
związane z wykonywaniem pracy. 

Należy wyrazić serdeczne podziękowanie wszystkim Autorom 
zamieszczonych tekstów za pozytywną odpowiedź i zaangażowanie, 
które zaowocowało powstaniem niniejszej publikacji.  

Ks. Jan Zimny 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rozdział I 

Praca jako wartość ludzka 
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Małgorzata Kołecka 
 

Praca – jej oblicza i aspekty 
 

„W naszym społeczeństwie 
ludzie dążą do określenia własnej tożsamości, 

poczucia wartości i osobistych kompetencji 
na podstawie tego, czym się zajmują”. 

O´Brien G.E. 
 
1. Wprowadzenie w tematykę 
Konotacja terminu „praca” ulegała w historii stopniowej ewo-

lucji, zmieniając się od prostego oznaczenia „zajęcia”, aż do opisu 
jednej z konstytutywnych cech człowieka, co wyraża termin „świat 
pracy”. W tym znaczeniu „praca” to wykonywany zawód, zajęcie, 
zatrudnienie, robota.  

Pracę najczęściej określa się jako „świadomą, celową działal-
ność człowieka zmierzającą do wytworzenia, wyprodukowania okre-
ślonych dóbr materialnych lub kulturowych”. Trzeba jednak rozsze-
rzyć pojęcie pracy tak, by objęło wszelką działalność, która zmierza 
do tego, by być środkiem samorealizacji człowieka w świecie. Dla-
tego obok gospodarczego oblicza pracy (podtrzymywanie życia) 
trzeba dostrzec jej oblicze społeczne (działanie na rzecz wspólnoty z 
innymi), kulturowe (doskonalenie rzeczy stworzonych) i religijne 
(łączenie się z dziełem zbawczym Jezusa Chrystusa)1. 

Ponadto pracę uznaje się za jedną z kluczowych form działal-
ności człowieka dorosłego, określając ją jako „działalność celową, 
skierowaną na przekształcanie dóbr przyrody i przystosowanie ich do 
zaspokajania potrzeb jednostki”2. Pracę uznaje się także za podsta-
wową formę aktywności człowieka, wyznaczającą jego pozycję za-
wodową i społeczną. Ważny jest też ekonomiczny wymiar pracy 
gdyż praca stanowi dla jednostki źródło dochodów umożliwiających 
zaspokojenie i rozwój potrzeb. Według innych znawców tej proble-
matyki, praca to „aktywność ukierunkowana na osiąganie cenionych 

                                                 
1 http://www.siemieniewski.archidiecezja.wroc.pl?q=node/132 - 06.03.2017 
2 Z. Wołk, Kultura pracy, Sulechów 2000, s.10. 
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celów, wykraczających poza przyjemność płynącą z samej aktywno-
ści jednostki”3. 

Na temat pracy wypowiadał się również Papież Jan Paweł II 
twierdząc, że praca jest dobrem człowieka - dobrem jego człowie-
czeństwa - przez pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca przy-
rodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia 
siebie jako człowieka, a także poniekąd bardziej „staje się człowie-
kiem” (…) Człowiek bowiem pracując nie tylko przemienia rzeczy i 
społeczeństwo, lecz doskonali też samego siebie4. Praca jest jedną z 
ważniejszych wartości w życiu człowieka. Stwarza możliwość wyko-
rzystania podmiotowych zasobów, reguluje ludzką aktywność, wy-
znacza zakres podejmowanych wysiłków, określa społeczną i eko-
nomiczną pozycję jednostki, daje poczucie bezpieczeństwa i stabili-
zacji życiowej. Ponadto posiadanie pracy zapewnia jednostce odpor-
ność psychiczną i życiowy optymizm Zakres szans i perspektyw, 
jakie daje praca zawodowa, jest bardzo rozległy.  

Współczesna rzeczywistość ujawnia liczne egzemplifikacje za-
grożeń obecnych w sytuacji pracy. Dla niektórych praca staje się nad-
rzędną kategorią ich codziennej egzystencji. (lokuje się bowiem najwy-
żej w ich hierarchii wartości). Dla innych praca jest źródłem cierpień, 
żalu, straty i ponoszonych wysokich kosztów psychologicznych. Roz-
bieżność doświadczeń wynikających z pełnienia ról zawodowych spo-
wodowała rozwinięcie wątku optymalnych i dysfunkcjonalnych warun-
ków pracy. Świadomość ich obecności pozwala szerzej, z większym 
zrozumieniem i wrażliwością spojrzeć na otaczający nas świat pracy, 
dostrzegając jego różne przejawy i oblicza5.  

Warto zaznaczyć, że środowisko pracy jest miejscem, w któ-
rym większość ludzi spędza znaczną część swojego życia. Dla wielu 
z nich praca stanowi nie tylko źródło utrzymania, ale wręcz swoiste 
centrum życiowe. Budowanie więc prawidłowej atmosfery w miej-
scu pracy, wolnej od strachu i upokorzeń, w poszanowaniu dóbr 
                                                 

3 P. Warr, Praca, [w:] A. Manstead, M. Hewstone, S. Fiske, M. Hogg, 
H. Reis, G. Semin (red.), Encyklopedia Blackwella. Psychologia Społeczna, 
Warszawa 2001, s. 410. 

4 Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens. 
5 A. Lubrańska, Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia, 

Warszawa 2008, s. 33.  
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osobistych stron stosunku pracy, leży w interesie nie tylko praco-
dawców, ale również samych pracowników6. 

Niniejszy artykuł koncentruje się na problematyce funkcjono-
wania człowieka w świecie pracy, charakteryzuje najważniejsze zja-
wiska towarzyszące współczesnemu człowiekowi w wielowymiaro-
wym środowisku i sytuacji pracy. Szczególną uwagę zwraca na war-
tości pracy i jej miejsce w jednostkowej hierarchii różnych celów i 
oczekiwań uwzględniając aspekt dysfunkcjonalności (widoczny pod 
postacią różnego rodzaju zakłóceń, zagrożeń i doświadczeń streso-
wych). Artykuł ma na celu zaprezentowanie takich zagadnień, jak: 
wypalenie zawodowe, pracoholizm i mobbing. Ponadto artykuł jest 
próbą udzielenia odpowiedzi na kilka pytań, a mianowicie: jak jest 
definiowane wypalenie zawodowe? Pracoholizm i mobbing? Jakie są 
następstwa i skutki tych zjawisk? Oraz jakie można prowadzić dzia-
łania zaradcze bądź interwencyjne w przypadku tych problemów? 

 
2. Sytuacje trudne i stres w pracy 
Świadomość pozytywnych aspektów aktywności zawodowej 

zostaje zakłócona różnymi faktami zagrożeń, negatywnych konse-
kwencji oraz obecnością czynników sprzyjających dysfunkcjonalno-
ści pracy. Istotnym elementem większości zakłóceń procesu pracy 
jest pozostawanie przez jednostkę w sytuacji trudnej. Zdaniem T. 
Tomaszewskiego sytuacje trudne występują wtedy, „gdy wewnętrzna 
równowaga sytuacji normalnej zostanie zakłócona, tak że normalny 
przebieg aktywności podstawowej zostanie zakłócony i prawdopo-
dobieństwo realizacji zadania na poziomie normalnym stanie się 
mniejsze”7. 

T. Tomaszewski wyróżnia pięć rodzajów sytuacji trudnych, 
które zostaną przedstawione i kolejno omówione: 

- sytuacje deprywacji; 
- sytuacje przeciążenia; 
- sytuacje utrudnienia; 

                                                 
6 A. Roguska-Kikoła, M. Piwowarska-Reszka, Mobbing i dyskryminacja 

w stosunkach pracy, Warszawa 2014, s. 13. 
7 T. Tomaszewski, Człowiek i otoczenie, [w:] T. Tomaszewski (red.), 

Psychologia, Warszawa 1976, s. 32. 
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- sytuacje konfliktowe; 
- sytuacje zagrożenia8. 
Sytuacja deprywacji występuje wtedy, gdy jakaś podstawowa 

potrzeba człowieka nie zostaje zaspokojona. Sytuacje przeciążenia 
mają miejsce, gdy trudność zadania znajduje się na granicy możliwo-
ści podmiotu, na granicy jego sił fizycznych, umysłowych lub wy-
trzymałości nerwowej. Natomiast sytuacje utrudnienia pojawiają się 
wtedy, gdy możliwość realizacji zadania zostaje zmniejszona w 
efekcie pojawienia się w sytuacji jakiś elementów zbędnych lub nie-
obecności jakiś elementów potrzebnych (w pierwszym przypadku 
mówi się o przeszkodach, a w drugim o brakach). Kolejne sytuacje 
konfliktowe powstają wtedy, gdy człowiek znajduje się w polu dzia-
łania sił przeciwstawnych (fizycznych, sprzecznych nacisków spo-
łecznych czy moralnych). Ostatnią zaś grupę sytuacji trudnych sta-
nowi sytuacja zagrożenia, która z kolei dotyczy okoliczności, w któ-
rych istnieje zwiększone prawdopodobieństwo naruszenia jakiejś 
podmiotowej wartości9. 

Nawiązując do sytuacji trudnych należy też wspomnieć o za-
wodach trudnych i niebezpiecznych, które również przysparzają 
jednostce wiele poważnych problemów i różnorodnych jednostko-
wych doświadczeń. Pokrótce zostaną scharakteryzowane zawody 
trudne i niebezpieczne. 

Zdaniem znawców problematyki pracy, zawody trudne i nie-
bezpieczne to zawody i stanowiska wymagające szczególnej spraw-
ności psychofizycznej, w wypadku których praca wiąże się z naraże-
niem życia lub zdrowia osoby ją wykonującej i z zagrożeniem dla 
innych ludzi10. O zagrożeniu życia lub zdrowia decyduje udział ta-
kich czynników, jak: charakter wykonywanych czynności, obecność 
w środowisku pracy zagrożeń fizycznych (materiały wybuchowe, 
prąd elektryczny, praca na wysokości), wysoki poziom obciążenia 
psychicznego oraz konieczność obsługi urządzeń wymagających 
szczególnych predyspozycji psychofizycznych. 

                                                 
8 Tamże, s. 32-35.  
9 Tamże, s. 33-35. 
10 A. Łuczak, Wymagania psychologiczne w doborze osób do zawodów 

trudnych i niebezpiecznych, Warszawa 2001, s. 9-10. 
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T. Tyszka wyróżnia trzy źródła zagrożeń występujących w 
pracy: 

- czynniki technologiczne; 
- czynniki organizacyjne; 
- czynniki związane z pracownikiem11. 
Do pierwszej kategorii czynników należy zaliczyć: niebez-

pieczne materiały, substancje toksyczne, czynniki fizycznego środo-
wiska pracy (m.in. hałas, zanieczyszczenia, wilgoć niewłaściwe 
oświetlenie) oraz wykorzystywane w procesie pracy urządzenia i 
rozwiązania technologiczne. Do kolejnej grupy zagrożeń zalicza się: 
nieodpowiednią organizację procesu produkcji, brak dbałości o 
współpracę, zaniedbanie właściwego nadzoru i kontroli. Z kolei do 
ostatniej już grupy czynników należą: pośpiech, nieuwaga, zanie-
dbania w wykonywaniu czynności na stanowisku pracy, czyli inaczej 
mówiąc wszelkie czynniki związane z pracownikiem12. 

Stres jest nieodłącznym czynnikiem towarzyszącym człowie-
kowi w pracy. To właśnie miejsce pracy należy uznać za jedno z 
głównych źródeł stresu. Co bardziej niepokojące, zauważalny jest 
wzrost oddziaływania stresorów psychologicznych, brak zadowole-
nia z pracy, przy jednoczesnym obniżeniu jakości życia.  

Zdaniem M. Łobody czynniki stresu w miejscu pracy mogą 
być zlokalizowane w różnych źródłach. Jednym z nich jest sama 
istota pracy (jej technologia lub warunki, w jakich jest ona realizo-
wana). Za znaczące źródło stresorów uznaje się również organizację 
(konieczność podporządkowania się obowiązującym regułom i róż-
nym regulacjom). O wystąpieniu stresu decyduje także jednoczesne 
działanie człowieka w różnych systemach społecznych (przymus 
pełnienia w nich odmiennych ról czy przyjęcie narzuconych przez 
nie odmiennych systemów wartości)13. Wyróżnia on następujące 
źródła stresu w miejscu pracy: 

                                                 
11 T. Tyszka, Praca. Bezpieczeństwo w pracy, [w:] W. Szewczuk (red.) 

Encyklopedia Psychologii, Warszawa 1998, s. 437- 438. 
12 Tamże, s. 438. 
13 M. Łoboda, Czynniki stresogenne w organizacji, [w:] A. Biela (red.), 

Stres w pracy zawodowej, Lublin 1990, s. 71. 
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- Złe fizyczne warunki pracy tj. hałas, złą widoczność, wibra-
cje, zbyt niską temperaturę otoczenia, za dużą lub za małą wilgot-
ność, zanieczyszczenie powietrza, nieodpowiednie ciśnienie atmos-
feryczne, nadmierne zatłoczenie w miejscu pracy; 

- Stresory związane ze sposobem wykonywania pracy – są po-
chodną warunków pracy i zalicza się do nich presję czasu pracy, 
wynikającą z narzucanych terminów realizacji zadań, zmiany sposo-
bu realizacji zadań, niedogodne godziny pracy; 

- Stresory związane z pełnieniem roli organizacyjnej tj. wielo-
znaczność roli, konflikt ról, przeciążenie roli oraz niedociążenie roli, 
które może skutkować spadkiem motywacji, apatią i zwiększeniem 
absencji14; 

- Stresory związane z relacjami interpersonalnymi mogą przy-
bierać formę złych relacji z przełożonymi i współpracownikami. 
Powszechny bowiem jest pogląd, że dobre stosunki między pracow-
nikami są istotnym warunkiem zdrowia i dobrego samopoczucia 
jednostki oraz sprawnego funkcjonowania organizacji. Złe relacje 
prowadzą do braku zaufania, niechęci do wzajemnego wspierania 
się, obojętności wobec problemów i trudności innych osób. Istotnymi 
czynnikami stresogennymi, związanymi z relacjami interpersonal-
nymi w zawodach społecznych, są – obok relacji z przełożonymi – 
także stosunki z podwładnymi. Ich podłoże może mieć różny charak-
ter, zawsze jednak zakłócają tok pracy, przyczyniają się do poczucia 
dyskomfortu pracownika i obniżają satysfakcję zawodową15; 

- Stresory związane z funkcjonowaniem jednostki jako ele-
mentu organizacji (zbyt mały udział pracownika w podejmowaniu 
decyzji, niedostateczne okazywanie uznania za rzetelną pracę oraz 
nadmierne ograniczenie aktywności); 

- Stresory związane z rozwojem zawodowym tj. niezadowole-
nie z dotychczasowego przebiegu kariery, braku możliwości dalsze-
go rozwoju czy braku poczucia stałości pracy; 

- Stresory związane z równoczesnym funkcjonowaniem jed-
nostki w organizacji i poza nią tj. równoległe pełnienie przez jed-

                                                 
14 Tamże, ss. 72-78. 
15 Zob. S. Tucholska, Wypalenie zawodowe u nauczycieli, Wydawnictwo 

KUL, Lublin 2003, s. 65. 
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nostkę licznych ról (zawodowych i pozazawodowych) oraz wystę-
powania konfliktu między nimi16.  

Ponadto do kolejnych stresogennych czynników pracy można 
zdaniem A. Łobody zaliczyć zmianowość pracy. Wśród następstw 
pracy zmianowej wymienia się m.in. deficyt i zaburzenia snu, zmę-
czenie, mniejszą efektywność wykonywanej pracy, dolegliwości 
somatyczne, spadek ogólnego zadowolenia, mniej satysfakcjonujące 
życie rodzinne i gorszą jakość funkcjonowania życia społecznego17. 

Nieco inną klasyfikację źródeł stresu w pracy podaje A. Mar-
czyńska. Do źródeł stresu w pracy zalicza ona: 

• szeroko rozumiane środowisko materialne (np. występowa-
nie szkodliwości fizycznych, chemicznych czy biologicznych, prze-
ciążenie bądź niedociążenie pracą, ryzyko wypadkowe, estetyka 
miejsca pracy, nisko satysfakcjonujące dochody); 

• środowisko psychospołeczne (np. zakłócenia w procesie re-
alizowania roli zawodowej, niewłaściwy styl kierowania, bariery 
komunikacyjne, stresory związane z rozwojem zawodowym)18. 

Z literatury przedmiotu wynika, że przedłużający się stres za-
wodowy oraz przekroczenie poziomu optymalnego dla jednostki 
może skutkować następstwami w zakresie funkcjonowania emocjo-
nalno-poznawczego i sprawności intelektualnej (m.in. lęk, obniżone 
samopoczucie, depresja, dekoncentracja uwagi, problemy w podej-
mowaniu decyzji, niezadowolenie z siebie i wykonywanej pracy, 
zakłócenia w samokontroli emocjonalnej), zmianami w zachowaniu 
(m.in. obniżenie efektywności pracy, podatność na wypadki, skłon-
ność do agresji, przemocy i uzależnień) oraz pojawianiem się dole-
gliwości i chorób somatycznych19. 

Na zakończenie warto podkreślić, że sytuację bezrobocia, 
zwłaszcza długotrwałego, uznaje się za szczególną postać sytuacji 
stresowej, powstałej w wyniku utraty pracy, dochodów, pozycji spo-

                                                 
16 M. Łoboda, Czynniki… dz. cyt., s.72-78. 
17 Tamże, s.79.  
18 A. Marczyńska, Jak promować zdrowie w miejscu pracy. Program 

radzenia sobie ze stresem, Łódź 1998, ss. 27-32. 
19 N. Ogińska-Bulik, Stres zawodowy u policjantów. Źródła – Konse-

kwencje - Zapobieganie, Łódź 2003, s. 25. 
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łecznej, jak również zagrożeń i wyzwań, przed którymi został posta-
wiony bezrobotny. Bezrobocie jest przykładem deprywacji podsta-
wowych potrzeb, skutkuje biernością, napięciem psychicznym, rezy-
gnacją, ograniczeniem w realizacji potrzeb człowieka. 

W dzisiejszych czasach trudno jest wyeliminować stres z pra-
cy bowiem silnie zdynamizowana sytuacja pracy, rosnące oczekiwa-
nia wobec pracowników czy obecność licznych zagrożeń rodzą emo-
cjonalne napięcia i trudności adaptacyjne. Za jedną z poważniejszych 
konsekwencji stresu w pracy uznaje się wystąpienie zespołu wypale-
nia zawodowego, które zostanie pokrótce omówione w celu przybli-
żenia specyfiki świata pracy i towarzyszących mu aspektów dys-
funkcjonalności. 

 
3. Wypalenie zawodowe 
Problematyka wypalenia zawodowego jest obecna w literatu-

rze psychologicznej od ponad dwudziestu lat. Termin wypalenie się 
(ang. burnout) jest metaforą przywołującą na pamięć zgasłe ognisko 
bądź wypaloną świecę. W odniesieniu do aktywności zawodowej 
określenie to trafnie oddaje istotę doświadczanego przez jednostkę 
poczucia wyczerpania sił i zniechęcenia oraz tendencję do wycofania 
się z aktywności20. 

Pojęcie wypalenia zawodowego stworzył w 1974 roku psy-
choanalityk Herbert Freudenberger według którego, wypalenie jest 
„stanem zmęczenia czy frustracji wynikającym z poświęcenia się 
jakiejś sprawie, sposobowi życia lub związkowi, co nie przyniosło 
oczekiwanej nagrody”21. Wskazał on wyczerpanie z powodu bardzo 
silnych napięć emocjonalnych, które dotykało ludzi wykonujących 
zawody polegające na niesieniu pomocy innym22. 

Z kolei „Słownik kliniczny” opisuje wypalenie zawodowe ja-
ko: „stan wyczerpania emocjonalnego, zredukowanej wydajności i 
ewentualnie depersonalizacji na skutek rozbieżności między oczeki-
waniami a rzeczywistością u osób, które pracują z innymi ludźmi; 

                                                 
20 S. Tucholska, Wypalenie… dz. cyt.., s. 9. 
21 H. Sęk, Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, Warszawa 

2004, s. 35.  
22 J. P. Schroder, Wypalenie zawodowe - drogi wyjścia, Warszawa 2008, s. 9. 
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stan końcowy procesu przechodzenia od wyidealizowanego zachwytu 
poprzez utratę iluzji, frustrację, po apatię, symptomy, choroby psy-
chosomatyczne, depresja lub skłonność do agresji, zwiększona po-
datność na uzależnienia”23. 

C. Chermiss uważa syndrom wypalenia za proces, w którym 
postawy i zachowanie pracownika zmieniają się negatywnie pod 
wpływem ciągłego napięcia, jakie panuje w zakładzie pracy24. 

C. Faber zaś określa syndrom jako ostatni etap szeregu nie-
udanych prób radzenia sobie z warunkami negatywnego stresu25. 

Najbardziej popularna definicja wypalenia zawodowego zosta-
ła opracowana na podstawie rezultatów badań osób zatrudnionych w 
zawodach „ukierunkowanych na ludzi”. Według Ch. Maslach wypa-
lenie to „psychologiczny zespół wyczerpania emocjonalnego, deper-
sonalizacji oraz obniżonego poczucia dokonań osobistych, który 
może wystąpić u osób, pracujących z innymi ludźmi w pewien okre-
ślony sposób”26. 

Wypalenie zawodowe występuje głównie wśród tych grup za-
wodowych, których istotą jest bliski, angażujący kontakt interperso-
nalny, bezpośrednia praca z ludźmi, emocjonalnie nasycone interak-
cje. Dotyczy zawodów jednocześnie społecznych i usługowych, 
związanych z uczeniem, wychowaniem, leczeniem, pomaganiem, 
doradzaniem (human services, helping proffesions) np. lekarz, na-
uczyciel, pracownik socjalny, terapeuta. Wypalenie zawodowe jest 
zatem efektem doświadczenia przewlekłego, specyficznego stresu 
(emocjonalnego i interpersonalnego), wynikającego z natury zawo-
dów społecznych27. 

Konkludując M. Anczewska stwierdza, że w klasyfikacji 
czynników sprzyjających wypaleniu zawodowemu najczęściej 

                                                 
23 Tamże, s.11. 
24 Zob. J. Wojciechowska., Syndrom wypalenia zawodowego, [w:] „No-

winy Psychologiczne” Nr 5/1990, Warszawa 1990, s. 5.  
25 Zob. B. Winch., Zespół wypalenia – objawy, ryzyko, profilaktyka, le-

czenie, Warszawa 1997, s. 11. 
26 H. Sęk, Wypalenie… dz. cyt., s. 35. 
27 M. Anczewska, Stres i wypalenie zawodowe u pracowników psychia-

trycznej opieki zdrowotnej, Warszawa 2006, s. 21. 
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uwzględnia się dwie grupy zmiennych charakteryzujących relacje 
człowiek - praca:  

- czynniki zewnętrzne, środowiskowe (związane ze strukturą 
pracy, zawodu, organizacji);  

- czynniki wewnętrzne, indywidualne (usposabiające wobec 
wypalenia cechy podmiotu)28.  

Charakteryzując pierwszą grupę podmiotów, należy przywołać 
poglądy CH. Maslach, naukowego autorytetu w zakresie wypalenia 
zawodowego. Jej zdaniem wypalenie zawodowe jest konsekwencją 
niezgodności między osobą a środowiskiem pracy. Autorka wskazuje 
takie obszary niedopasowania, jak: przeciążenie pracą, brak kontroli 
i możliwości współdecydowania, niedostateczne uznanie i nagrody, 
brak sprawiedliwości oraz konflikt wartości. Z kolei do drugiej grupy 
czynników zalicza głównie cechy osobowościowe oraz oczekiwania 
i postawy jednostki wobec pracy29. 

A. Lubrańska zwraca uwagę, że wyniki licznych badań empi-
rycznych przeprowadzanych wśród osób reprezentujących różne 
profesje zawodowe, jak np. policjantów, kuratorów i doradców za-
wodowych, przedstawicieli środowiska medycznego, nauczycieli, 
potwierdzają istotne znaczenie obu wymienionych grup zmiennych 
dla wystąpienia syndromu wypalenia zawodowego. Uwagę zwraca 
doświadczenie stresu roli czy odczuwany stres pracy w jego licznych 
przejawach, m.in. poczucie psychicznego obciążenia pracą, brak 
nagród, poczucie niepewności w pracy, kontakty społeczne, uciążli-
wości fizyczne, nieprzyjemne warunki pracy, poczucie zagrożenia 
czy brak odpowiedniego wsparcia. W relacji z doświadczeniem wy-
palenia zawodowego są również zmienne podmiotowe i posiadane 
zasoby osobiste. Dotyczy to zwłaszcza cech osobowości, tempera-
mentu, poczucia koherencji, poczucia własnej wartości, poczucia 
własnej skuteczności, umiejscowienia kontroli, optymizmu czy spo-
sobów radzenia sobie ze stresem i różnymi trudnymi sytuacjami30. 

Zdaniem A. Gretkowskiego i T. Zbyrad zespół wypalenia cha-
rakteryzuje się kilkoma elementami składowymi: wyczerpaniem 

                                                 
28 Tamże, s.28. 
29 Tamże, s. 28-29. 
30 A. Lubrańska, Psychologia…, dz. cyt., s. 24-25. 
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emocjonalnym, depersonalizacją oraz zaburzeniami przystosowa-
nia31. Istotą wyczerpania emocjonalnego jest brak satysfakcji z reali-
zowanych zadań, pomimo radzenia sobie z sytuacją trudną. Pojawia-
ją się reakcje emocjonalne w postaci: zniechęcenia, pesymizmu, 
chwiejności nastroju i obniżonej aktywności. Depersonalizacja na-
tomiast ujawnia się poprzez utratę podmiotowego stosunku do 
współpracowników. Negatywny stosunek do pracownika, który naj-
częściej traktowany jest w sposób bezosobowy i nieczuły. Z kolei 
zaburzenia przystosowania pojawiają się jako konsekwencja i dzia-
łanie wyczerpania emocjonalnego i depersonalizacji. Następuje utra-
ta sprawności do skutecznego rozwiązywania problemów, utrata 
sprawności do skutecznego rozwiązywania problemów oraz utrata 
zdolności przystosowania osobistego i społecznego32. 

Literatura przedmiotu podaje, że wypalenie zawodowe pocią-
ga za sobą następstwa o charakterze indywidualnym i społecznym. 
Uwagę zwraca m.in. spadek zaangażowania, niższa efektywność 
pracy, zwiększona absencja czy przenoszenie problemów zawodo-
wych na obszar życia rodzinnego. Osoby doświadczające wypalenia 
cierpią również z powodu dolegliwości somatycznych, oddziałują-
cych na jakość funkcjonowania zawodowego i pozazawodowego33. 

Reasumując, wypalenie zawodowe jest złożoną, wielowymia-
rową i odległą odpowiedzią na chroniczny stres interpersonalny w 
pracy. Jest procesem, który narasta stopniowo, często w sposób ukry-
ty dla jednostki i jest trudny do odwrócenia. Wypalenie jest zjawi-
skiem złożonym, o wyraźnej strukturze i dynamice. Jego następstwa 
są rozległe i nie ograniczają się tylko do jednej sfery funkcjonowania 
człowieka. Często tylko szybka, profesjonalna interwencja może 
spowodować korzystne zmiany i zahamować narastającą spiralę strat 
i zmniejszyć nasilenie całego procesu wypalenia34. 

                                                 
31 A. Gretkowski, T. Zbyrad, Zjawisko wypalenia wśród duchowieństwa. 

Na przykładzie badań w diecezji płockiej, Stalowa Wola 2009, s. 12. 
32 Tamże, s. 12-13. 
33 Zob. W. Świętochowski, Wypalenie zawodowe a dolegliwości somatycz-

ne, Warszawa 2001, s. 95; Por. M. Anczewska, Stres… dz. cyt., s. 30-31. 
34 S. Tucholska., Wypalenie zawodowe w ujęciu strukturalnym i dyna-

micznym, [w:] T. Zbyrad (red.), Wypalenie zawodowe pracowników służb 
społecznych, Stalowa Wola 2008, s. 27-30. 



22 
 

4. Pracoholizm 
Pracoholizm to najładniej opakowane (Robinson) 
najwyżej nagradzane uzależnienie w naszej kulturze (Spruell) 
Pracoholizm to choroba duszy (Killinger) 
Początek postrzegania pracoholizmu jako negatywnego w 

skutkach uzależnienia od pracy, a więc patologii, widoczny jest 
przede wszystkim u prekursorów tej tematyki. Oates, używając ana-
logii nałogu alkoholowego, traktuje pracoholizm jako uzależnienie 
od pracy; sięga także po pojęcie kompulsji lub też niekontrolowanej 
potrzeby nieustannej pracy. W myśl tych określeń pracoholicy to 
osoby niezdolne do kontrolowania własnego zachowania, przypisane 
do grupy patologicznie uzależnionych35.  

Z perspektywy psychopatologii pracy, pracoholizm uznawany 
jest za formę patologii osobowości, która polega na alienacji pracy z 
życia i jest efektem oddzielenia dwóch rodzajów indywidualności, na 
jakie cywilizacja dzieli osobowość człowieka: producenta czasu 
pracy od konsumenta czasu wolnego. Drugi styl życia reprezentujący 
rodzaj patologii to typ osobowości nastawiony na konsumpcję czasu 
wolnego (tzw. syndrom alienacji z pracy)36. 

Bryan Robinson definiuje pracoholizm jako „kompulsywną 
potrzebę pracy mimo braku zewnętrznej presji, co manifestuje się 
poprzez wymagania stawiane sobie, niemożność regulowania nawy-
ków pracy oraz przesadne przyzwolenie na pracę kosztem wyklucze-
nia innych form życiowych aktywności”37. 

Według K. Wojdyło uzależnienie od pracy (pracoholizm, ang. 
workaholism, niem. Arbeitsucht) to obsesyjno - kompulsyjna forma 
zaburzeń, przejawiająca się w przymusie nieustannego zaangażowa-
nia w pracę lub inną aktywność o charakterze pracy38. 

                                                 
35 Zob. D. Malinowska, Pracoholizm. Zjawisko wielowymiarowe, Kra-

ków 2014, s. 21. 
36 A. Bańka, Psychopatologia pracy, Poznań 1996, s. 12. 
37 Zob. L. Golińska, Pracoholizm-uzależnienie, czy pasja, Warszawa 

2008, s. 23. 
38 K. Wojdyło, Kwestionariusz pracoholizmu (WART) - adaptacja na-

rzędzia i wstępna analiza własności psychometrycznych, [w:] „Nowiny 
Psychologiczne” Nr 4/2006, s.23-36. 
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Z kolei Machlowitz traktuje pracoholizm jako cechę pozytyw-
ną w funkcjonowaniu jednostki, podkreśla, że pracoholik odnajduje 
radość w pracy oraz poszukuje fascynującego uwikłania i gratyfika-
cji. Jej zdaniem pracoholizm nie jest chorobą, ludzie nie zapracowują 
się dla pieniędzy, dla zysków materialnych, ale dla „psychicznych 
dochodów”, które definiuje jako odpowiedzialność, sensowność, 
znaczenie, wykorzystywanie sposobności i uznanie. Satysfakcja z 
pracy jest ważniejsza niż z relacji domowych. Dla nich praca i czas 
wolny jest tym samym39. 

W zależności od przyczyn warunkujących rozwój pracoholi-
zmu wyróżnia się jego dwie niżej wymienione postaci: 

- pracoholizm osobowościowy – chroniczne uzależnienie, zwią-
zane z obsesyjno- kompulsywnym typem osobowości i charaktery-
stycznymi dla niej cechami psychicznymi (m in. uporem, ambicją, per-
fekcjonizmem, samokontrolą, sztywnością, drobiazgowością);  

- pracoholizm sytuacyjny (tzw. psedopracoholizm), ma cha-
rakter przejściowy (trwa do czasu oddziaływania sensorów), reak-
tywny i strategiczny (bazuje na mechanizmach radzenia sobie z trud-
ną sytuacją)40. 

Jeszcze inna autorka, D. Fassel traktuje pracoholizm jako po-
stępujące uzależnienie i charakteryzuje trzy kolejne etapy: 

Pierwszy z nich wyraża się potrzebą bycia nieustannie zaję-
tym, braniem na siebie tyle spraw i zobowiązań, że jest to niemożli-
we do wykonania. Pojawia się wtedy irracjonalny żal, że dzień pracy 
trwa za krótko. 

Drugi etap to pojawienie się dystansu w relacjach interperso-
nalnych z rodziną i przyjaciółmi. Pracoholik nawet w domu jest dalej 
myślami w pracy. Pojawiają się kłopoty ze snem będące efektem 
napięcia i permanentnego zmęczenia. 

Trzeci etap charakteryzuje się zaostrzeniem emocjonalnych i 
psychicznych symptomów (konsekwencje zdrowotne, bóle głowy, 
podwyższone ciśnienie zwiększające zagrożenie wylewem)41.  

                                                 
39 Tamże, s. 4. 
40 K. Wojdyło, Charakterystyka problemu uzależnienia od pracy w świetle 

dotychczasowych badań, [w:] „Nowiny Psychologiczne” Nr 3/2003, s. 34. 
41 Zob. L. Golińska, Pracoholizm… dz. cyt., s. 21. 



24 
 

Z kolei K. Wojdyło podkreśla, że w charakterystyce pracoho-
lizmu wyróżnić można co najmniej sześć najbardziej charaktery-
stycznych właściwości tego zjawiska:  

• wewnętrzny przymus pracy związany z cechami osobowości 
obsesyjno - kompulsywnej, który powoduje, że nawet niewielka ilość 
pracy doświadczana jest jako przeciążenie, 

• przeciążenie pracą (lecz nie obciążenie nią), 
• odniesienie do każdego rodzaju aktywności ukierunkowanej 

na cel, postrzeganej przez jednostkę jako praca, 
• odniesienie do różnych pozycji zawodowych (nie tylko kie-

rowniczych), 
• istnienie fizjologicznego komponentu: uzależnienia od adre-

naliny wyzwalanej w sytuacjach stresu, 
• obecność symptomów psychosomatycznych. Wymienia się 

m.in. bóle, zawroty głowy, zmęczenia, alergie, dolegliwości żołąd-
kowe, tiki nerwowe42. 

Pracoholizm jest zjawiskiem wieloaspektowym, co powoduje, 
że populację osób uzależnionych od pracy należy charakteryzować z 
uwzględnieniem kryterium różnic indywidualnych.  

Ponadto ta sama autorka sugeruje, że podejmując się próby 
klasyfikacji postaci pracoholizmu, warto odwołać się do typologii 
zaproponowanej przez Robinsona, który wyróżnienia pięć typów 
osób uzależnionych od pracy: 

1. Niestrudzeni, nieustępliwi pracoholicy – to perfekcjoniści, 
odczuwający silny przymus pracy, realizujący równocześnie wiele 
różnych czynności. Dążą do bardzo wysokiej produktywności, prak-
tycznie nieosiągalnych standardów, oraz uznania ze strony innych.  

2. „Bulimiczni” pracoholicy – w odróżnieniu od pracoholi-
ków niestrudzonych prezentują odmienny system pracy. Mechanizm 
ich działania oparty jest na oscylowaniu między okresami bezczyn-
ności a stanami intensywnej aktywności. Pracoholik bulimiczny po-
trafi nie pracować dłuższy czas, po czym, działając pod silną presją 
czasu, rzuca się w wir zadań i obowiązków. Podstawą tego rodzaju 
zachowań jest chęć uniknięcia niepowodzenia, lęk przed niezreali-
zowaniem zadania w sposób perfekcyjny. 

                                                 
42 K. Wojdyło, Pracoholizm. Perspektywa poznawcza, Warszawa 2010, s.18.  
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3. Pracoholicy z deficytem koncentracji uwagi – cenią ryzyko 
i wyzwania. Szybko się nudzą, przejawiają trudności z koncentracją 
na pracy, nieustannie poszukują nowych bodźców (u niektórych 
pracoholików, należących do tej kategorii, występuje syndrom zabu-
rzeń koncentracji uwagi. Osoby te można określić „poszukiwaczami 
adrenaliny”.  

4. Pracoholicy „rozkoszujący się pracą” – działają metodycz-
nie, powoli, z rozwagą. Skłonność do wysokiej jakości pracy i silna 
potrzeba perfekcjonizmu utrudnia im ocenę końcowych efektów 
swoich działań. Ta grupa pracoholików z uwagi na swą specyficzną 
aktywność- niską wydajność, drobiazgowość, kłopoty z domykaniem 
i rozpoczynaniem nowych działań w ocenie innych członków grupy 
jest postrzegana jako osoby trudne we współpracy. 

5. Troskliwi pracoholicy – tą grupę reprezentują osoby, któ-
rych nadmierne zaangażowanie w pracę dotyczy przede wszystkim 
działania na rzecz innych (np. duchowni, lekarze, nauczyciele). Pro-
społeczna działalność troskliwego pracoholika pozwala mu czuć się 
potrzebnym, a tym samym zapewnia właściwy poziom samooceny i 
samoakceptacji. Można przypuszczać, że świadczenie pomocy in-
nym, stanowi specyficzny rodzaj kategorii, służący wzmacnianiu 
poczucia własnej wartości43. 

Z literatury przedmiotu wynika, że w funkcjonowaniu pra-
cownika optymalnego i pracownika uzależnionego od pracy zauważa 
się istotne różnice. Odmienność ta widoczna jest m.in. na poziomie 
motywacji, w zakresie intensywności relacji społecznych czy jakości 
pracy. Dotychczasowe badania dowiodły, że pracownik optymalny 
potrafi współpracować, cieszy go zarówno proces pracy, jak i jej 
wyniki, jest efektywny, motywowany wewnętrznie, nie boi się ryzy-
ka, czerpie doświadczenia z popełnionych błędów. Z kolei pracoho-
lika charakteryzuje następujący zestaw cech: najlepiej pracuje sam, 
pracuje dla samego efektu pracy, motywowany jest lękiem przed 
utratą pracy i statusu, mało efektywny, zaabsorbowany szczegółami, 
unika ryzyka (jak również twórczych, innowacyjnych pomysłów, 
rozwiązań), ma niską tolerancję błędów, a jeśli je popełni, wykazuje 

                                                 
43 Tamże, s. 34. 
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tendencję do ich ukrywania, nie ma przyjaciół lub tylko kilku w 
miejscu pracy44. 

Ponadto literatura wymienia dwie równie prawdopodobne 
przyczyny sprawiające, że traci się kontrolę nad czasem poświęco-
nym pracy. Jedna z nich to pożądanie celu, do którego ona prowadzi 
lub przyjemność doświadczana w jej trakcie; w takim układzie praca 
staje się czynnością wysoce nagradzającą. Druga to przymus pracy 
powodujący niepokój, lęk, napięcie w sytuacji jej zastopowania. W 
obu przypadkach czynnikiem sterującym są emocje, przy czym w 
pierwszym jest to potrzeba utrzymania doświadczonego zadowolenia 
i przyjemności, zaś w drugim pragnienie uniknięcia niepożądanego 
napięcia i lęku45. 

Prekursor tej tematyki, Oates wymienia wiele negatywnych 
konsekwencji pracoholizmu, które obejmują między innymi: zabu-
rzenia i zakłócenia w sferze zdrowia fizycznego, psychicznego i 
społecznego46. 

 
5. Mobbing 
Następnym i dość przykrym zjawiskiem bardzo często wystę-

pującym we współczesnym świecie pracy jest tzw. mobbing. Zjawi-
sko to było znane już w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, 
jednakże tylko jako problem psychologiczny i socjologiczny. Obec-
nie powszechne jest przekonanie, iż mobbing jest również wyzwa-
niem dla nauki i praktyki prawa.  

W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji tego przykre-
go zjawiska, jednakże ze względu na obszerność tej problematyki 
zostaną przedstawione jedynie najważniejsze z nich. 

Pierwszą definicję mobbingu, jako problemu psychospołecz-
nego związanego z wykonywaną pracą, stworzył niemiecki psychia-
tra Heinz Leymann, który zdefiniował go w następujący sposób: 
„terror psychiczny albo mobbing w życiu zawodowym charakteryzu-
je się wrogimi i nieetycznymi zachowaniami, które są powtarzane w 
sposób systematyczny przez jedną lub większą ilość osób, skierowa-

                                                 
44 Zob. A. Lubrańska, Psychologia… dz. cyt., s. 30-31. 
45 L. Golińska, Pracoholizm… dz. cyt., s. 3. 
46 D. Malinowska, Pracoholizm… dz. cyt., s. 21. 
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nymi głównie przeciwko pojedynczej osobie, która w wyniku mob-
bingu zostaje pozbawiona szans na pomoc i obronę poprzez powta-
rzające się zachowania mobbujące. Działania te występują bardzo 
często (przynajmniej przez sześć miesięcy). Duża częstotliwość i 
długi okres występowania tego wrogiego zachowania skutkuje zna-
czącymi problemami mentalnymi psychosomatycznymi i społecz-
nymi”47. Zdaniem H. Leymanna, prekursora badań nad mobbingiem, 
rozpoznanie mobbingu wymaga spełnienia kryteriów dotyczących 
czasu trwania i negatywnych intencji sprawcy.  

Z kolei mobbing, w myśl definicji J. Marciniak to: 
„proces nękania pracownika trwający nie mniej niż sześć mie-

sięcy, stosowany systematycznie przynajmniej raz w tygodniu, go-
dzący w godność i osobowość człowieka, naruszający integralność 
psychiczną czy fizyczną, wywołujący lęk związany z utratą zatrudnie-
nia, oraz wpływający na pogorszenie atmosfery i wydajności pracy w 
przedsiębiorstwie”48. 

Kolejną ważną definicję zjawiska mobbingu stworzyła francuska 
psychiatra M. F. Hirigoyen. Według niej mobbing to: 

„wszelkie niewłaściwe postępowanie (gest, słowo, zachowanie, 
postawa), (…) które przez swą powtarzalność czy systematyczność 
narusza godność lub integralność psychiczną bądź fizyczną osoby, 
narażając ją na utratę zatrudnienia lub pogarszając atmosferę w pra-
cy (…) to przemoc w małych dawkach, która jest jednak bardzo de-
strukcyjna. Każdy atak wzięty z osobna nie jest naprawdę czymś po-
ważnym, o agresji stanowi skumulowany efekt częstych i powtarzal-
nych mikrourazów”49. 

Godny podkreślenia jest fakt, że równie ciekawą definicję zjawi-
ska mobbingu stworzyli polscy specjaliści zarządzania personelem, A. 
Bechowska-Gebhardt i T. Stalewski. Zdefiniowali oni mobbing jako: 
„nieetyczne i irracjonalne z punktu widzenia celów organizacji działa-
nie, polegające na długotrwałym, powtarzającym się i bezpodstawnym 

                                                 
47 Zob. M. Chakowski, Mobbing. Aspekty prawne, Bydgoszcz - War-

szawa 2005, s. 10-11.  
48 J. Marciniak, Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu. Jak w prak-

tyce zwalczać mobbing i inne formy dyskryminacji, Ostrołęka 2004, s. 15. 
49 M. F. Hirigoyen, Molestowanie w pracy, Poznań 2003, s. 11. 
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dręczeniu pracownika przez przełożonych lub współpracowników; jest 
to poddanie ofiary przemocy ekonomicznej, psychicznej i społecznej w 
celu zastraszenia, upokorzenia i ograniczenia jej zdolności obrony; jest 
to zjawisko odczuwane subiektywnie, ale dające się intersubiektywnie 
potwierdzić; jest to wielofazowy proces, w którym mobber stosuje me-
tody manipulacji od najbardziej subtelnych i niezauważalnych przez 
ofiarę po najbardziej drastyczne (…)”50. 

Literatura przedmiotu wskazuje na trzy rodzaje mobbingu w 
miejscu pracy: 

1. Mobbing poziomy, horyzontalny, czyli „pracownik prze-
ciwko koledze” – wrogie działania współpracowników są skierowa-
ne wobec określonej osoby, której odmienność jest przedmiotem 
ataków. 

2. Mobbing pionowy, czyli „podwładny przeciwko przełożo-
nemu” – nieprzyjazne, deprecjonujące działania pracowników są 
wymierzone w stronę nieakceptowanego przez nich zwierzchnika. 

3. Mobbing pochyły, czyli „przełożony przeciwko podwład-
nemu” – rezultaty badań wskazują, iż jest to najczęstsza forma mob-
bingu51. 

Wielowymiarowość mobbingu sprawia, iż w analizie jego 
źródeł uwzględnia się różnorodne grupy czynników. Wśród przyczyn 
mobbingu wymienia się sytuację polityczno-gospodarczą kraju, cha-
rakter rynku pracy, zakres bezrobocia oraz obowiązujące regulacje 
prawa pracy. W obszar kolejnych uwarunkowań mobbingu włącza 
się elementy wewnątrz organizacyjne, m.in. rozbudowane mechani-
zmy kontroli wewnętrznej, sztywne standardy działania, wysoki 
nacisk na produktywność, osłabienie więzi społecznych, niewłaściwe 
zarządzanie, zakłócenia w komunikacji czy pozwolenie na mało 
etyczne zachowania.  

Warto zwrócić uwagę, że mobbing bywa bardzo często takty-
ką służącą pozbycia się pracownika, który łamie status quo, lub spo-
sobem na redukcję zatrudnienia w okolicznościach kryzysu52. Jesz-

                                                 
50 A. Bechowska-Gebhardt, T. Stalewski, Mobbing. Patologia zarządza-

nia personelem, Warszawa 2004, s. 12. 
51 A. Lubrańska, Psychologia… dz. cyt., s. 31-32. 
52 Tamże, s. 32. 
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cze inni znawcy problematyki mobbingu dowodzą, że mobbing bar-
dzo często powoduje również u osób, które są dotknięte tym zjawi-
skiem, poczucie niepewności, depresję lub agresję, a także poważny 
stres charakteryzujący się występowaniem następujących objawów: 
bezsenności, melancholii i apatii. Osoba mobbowana może również 
mieć kłopoty z koncentracją, brakiem inicjatywy, niepewnością. 
Najcięższe przypadki mobbingu mogą powodować u ofiar Syndrom 
Stresu Post Traumatycznego53. W tą tonację wpisują się także M.T. 
Romer i M. Najda twierdząc, że mobbing prowadzi do poważnych 
zmian w obszarze tożsamości, naruszając równowagę psychiczną 
ofiary. Najważniejsze mechanizmy odpowiedzialne za skutki, jakich 
doświadcza ofiara, to zagłuszenie i stygmatyzacja54. 

Ponadto mobbingowe doświadczenia w miejscu pracy wywo-
łują szereg następstw o charakterze zdrowotnym, psychologicznym, 
społecznym i ekonomicznym. U ofiar mobbingu diagnozuje się m.in. 
problemy układu krążenia, układu trawiennego, bóle migrenowe, 
choroby dermatologiczne. Zakres psychologicznych konsekwencji 
jest bardzo szeroki – deformacje w zakresie percepcji własnej osoby 
i otoczenia, spadek samooceny, zakłócone relacje interpersonalne, 
obniżone zasoby emocjonalne, stany lękowe, poczucie krzywdy i 
bezradności. W efekcie chronicznego stresu rozwija się Zespół Stre-
su Pourazowego określany przez znawców tej problematyki jako: 
(PTSD, tzn. Post - Traumatic Stress Disorder)55. Skutki mobbingu 
dotykają także najbliższych ofiary (konflikty wewnątrz rodzinne, 
gorsza sytuacja materialna). Konsekwencje mobbingu widoczne są w 
obniżeniu jakości stosunków międzyludzkich, izolacji społecznej, 
stygmatyzacji czy trudnościach adaptacyjnych. Do społecznych na-
stępstw mobbingu zalicza się również koszty leczenia, zwolnień 
chorobowych, konieczność świadczeń socjalnych dla osób poszko-
dowanych. Wśród następstw ekonomicznych wymienia się m.in. 
wzrost absencji i fluktuacji kadr, mniejszą dynamikę rozwoju orga-

                                                 
53 Zob. M. Chakowski, Mobbing… dz. cyt., s. 15. 
54 M. T. Romer, M. Najda, Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym, 

Warszawa 2010, s. 134.  
55 A. Roguska-Kikoła, M. Piwowarska-Reszka, Mobbing i dyskrymina-

cja w stosunkach pracy, Warszawa 2014, s.72. 
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nizacji, potrzebę zwiększonej interwencji i nadzoru, a w efekcie 
zmniejszenie wydajności i wzrost kosztów pracy. Pogorszeniu ulega 
również wizerunek firmy56. 

U ofiary można zaobserwować także stany lękowe i depresyj-
ne, a w skrajnych przypadkach nawet myśli samobójcze. Ofiarę nie-
mającą wsparcia w osobach najbliższych ogarnia poczucie bezradno-
ści i strach. Pogarszający się stan psychiczny ofiary, w sposób bez-
pośredni wpływa na jakość wykonywanej przez nią pracy. Postępu-
jący spadek poczucia własnej wartości i brak aktywności do podej-
mowania jakiejkolwiek aktywności powodują, iż ofiara zaczyna być 
negatywnie postrzegana przez otoczenie zawodowe. Ciągły stres i 
presja mogą powodować u ofiary nagłe ataki gniewu i agresji, nie-
adekwatność podjętych reakcji do zaistniałych bodźców, problemy z 
koncentracją57. 

W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż mobbing nasila się 
wraz z czasem trwania. Im dłużej mobber atakuje swoją ofiarę, tym 
ataki stają się częstsze i coraz bardziej dotkliwe. U ofiary występują 
zazwyczaj różnego rodzaju objawy psychosomatyczne: bóle głowy, 
mięśni, kręgosłupa, bezsenność, choroby układu pokarmowego, cho-
roby układu krążenia58. 

Pracownik, który doświadczył zachowań mobbingowych mo-
że mieć problemy w nawiązaniu i utrzymaniu prawidłowych i trwa-
łych relacji z ludźmi. Często zaczyna się izolować, traci zaufanie do 
otoczenia, robi się podejrzliwy. Nierzadko też, co potwierdzają kon-
kretne stany faktyczne, pracownik będący ofiarą mobbingu sam za-
czyna zachowywać się agresywnie. Zastraszany, poniżany traci kon-
trolę nad swoimi reakcjami, nie zdając sobie nawet sprawy z rze-
czywistej przyczyny takiego stanu rzeczy59. 

 

                                                 
56 A. Lubrańska, Psychologia… dz. cyt., s. 32. 
57 Tamże, s. 72. 
58 Tamże, s. 73. 
59 Tamże, s. 284. 



31 
 

6. Konkluzja - w kierunku profilaktyki i możliwości zapo-
biegania 

Praca spełnia w życiu każdego człowieka wiele pozytywnych 
funkcji, przyczynia się do poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji 
życiowej, określa jego społeczną i ekonomiczną pozycję. Praca 
uszlachetnia człowieka i daje mu możliwość kształtowania samego 
siebie oraz społeczeństwa, jego historii i kultury. Obok pozytywnych 
aspektów pracy we współczesnym świecie występuje też cały szereg 
sytuacji trudnych i zagrożeń z którymi musi się wzmagać człowiek. 
Pracę należy rozpatrywać nie tylko w aspekcie pozytywnym ale też 
w aspekcie dysfunkcjonalności, bowiem współczesna rzeczywistość 
ujawnia bardzo liczne egzemplifikacje zagrożeń obecnych w sytuacji 
pracy. Do takich zagrożeń możemy zaliczyć syndrom wypalenia 
zawodowego, uzależnienia od pracy czyli pracoholizmu i mobbingu, 
który może powodować u jego ofiar syndrom stresu post trauma-
tycznego. 

Biorąc pod uwagę pierwszy z opisanych zagrożeń tj. syndrom 
wypalenia zawodowego należy zauważyć, że dotychczasowe badania 
prowadzone w kierunku poznania natury wypalenia zawodowego, 
zaowocowały znaczącymi wnioskami o charakterze praktycznym. 
Zdaniem H. Sęk w profilaktyce wypalenia zawodowego powinno się 
stosować zarówno strategie negatywne, jak i pozytywne. Strategie 
negatywne (nastawione na obniżenie czynników ryzyka) wymagają 
zmniejszenia intensywności i czasu trwania stresu poprzez działania 
jednostkowe (odpoczynek, relaks, zachowanie dystansu między ży-
ciem zawodowym a rodzinnym) oraz działania systemowe i organi-
zacyjne (m.in. zmiana wynagrodzeń, statusu zawodu). Z kolei strate-
gie pozytywne polegają na wzmacnianiu zasobów podmiotowych i 
środowiskowych. Wymagana jest dbałość zarówno o przygotowanie 
merytoryczne, jak i o kompetencje społeczne, interpersonalne, wypo-
sażenie w strategie i umiejętności zaradcze, kształtowanie realistycz-
nych przekonań zawodowych60. 

                                                 
60 H. Sęk, Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Uwarunkowania i możli-

wości zapobiegania, [w:] H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i 
zapobieganie, Warszawa 2004, s. 165-167.  
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Według znawców problematyki wypalenia zawodowego, dzia-
łania prewencyjne i zaradcze wobec zespołu wypalenia zawodowego 
należy realizować w trzech poziomach: indywidualnym (przez od-
woływanie się do jednostkowych zasobów), indywidualno-
instytucjonalnym (przez wzmacnianie odporności pracownika na 
stresory zawodowe) oraz instytucjonalnym (skupione na podniesie-
niu jakości pracy i obniżeniu jej kosztów)61. Bardzo ważnym ele-
mentem profilaktyki wypalenia zawodowego jest odpowiednie 
wsparcie społeczne. Funkcjonalne działanie wsparcia społecznego 
widoczne jest w akceptacji, empatii i zrozumieniu jednostki (wspar-
cie emocjonalne), w przekazywaniu użytecznych informacji, 
usprawniających działania człowieka (wsparcie informacyjne) oraz 
w udzielaniu pomocy bądź dostarczaniu określonych dóbr, zaspoka-
jających potrzeby jednostki (wsparcie instrumentalne). Źródłem 
wsparcia społecznego mogą być rodzina, znajomi, współpracownicy, 
czy nawet przełożeni. Ponadto w procesie zapobiegania i walki z 
wypaleniem zawodowym ważnym elementem jest diagnoza. Najbar-
dziej rozpowszechnionym narzędziem pomiaru wypalenia zawodo-
wego jest Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego Ch. Maslach, 
dający możliwość oceny trzech składowych wypalenia zawodowego: 
wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji i obniżonego poczucia 
osiągnięć osobistych. 

Niezawodnym sposobem zapobiegania wypaleniu zawodowemu 
jest prowadzenie odpowiedniego stylu życia, a także doprowadzenie 
codziennego życia do maksymalnej harmonii i autentyczności62. 

Rozpatrując natomiast następne niebezpieczne zjawisko występu-
jące we współczesnym świecie pracy jakim jest pracoholizm należy 
zauważyć, że w literaturze dotyczącej tematyki pracoholizmu pojawiają 
się wyraźne sygnały, że zjawisko to ma różne oblicza, wciąż jednak w 
większości mają one charakter hipotetycznych propozycji teoretycz-
nych, niepoddanych empirycznej weryfikacji. Badacze twierdzą, że 
pracoholicy różnią się między innymi stylem pracy, zakresem możliwo-

                                                 
61 M. Anczewska, P. Świtaj, J. Roszczyńska, Wypalenie zawodowe. Po-

stępy Psychiatrii i Neurochirurgii, Tom 14, Z. 2, Warszawa 2005, s. 74-75. 
62 M. Wolicki, Psychologiczne uwarunkowania wypalenia zawodowego, 

[w:] T. Zbyrad (red.), Wypalenie… dz. cyt., s. 42.  
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ści przerwania pracy bez negatywnych konsekwencji, tak zwanych 
skutków odstawienia, intensywnością odczuwania przyjemności z pracy 
zawodowej, jakością zdrowia fizycznego i psychicznego, satysfakcją z 
życia, jakością wykonania pracy, częstotliwością odejść z pracy i nasi-
leniem zachowań prospołecznych63. 

W charakterystyce pracoholizmu uwzględniono czynniki natu-
ry społecznej, motywacyjnej, emocjonalnej oraz wymiar efektywno-
ści pracy. Przyjęte w literaturze przedmiotu kryteria pozwoliły na 
odróżnianie pasjonatów, entuzjastów pracy od osób, u których zaan-
gażowanie zawodowe przekroczyło niestety niebezpieczną granicę 
nałogu. Jak zasugerowała K. Wojdyło w pełnej diagnozie w kierunku 
uzależnienia od pracy, istotną pomoc może stanowić Kwestionariusz 
Pracoholizmu (WART, Work Addicrion Risk Test), który zdaniem 
autorki umożliwia określenie zakresu występowania podstawowych 
symptomów syndromu pracoholizmu64. 

Ostatnim z omawianych zjawisk było zjawisko mobbingu w 
miejscu pracy, które stanowi duże zagrożenie dla zdrowia i dobrego 
samopoczucia pracowników. Dotychczasowe realizowanie polityki 
antymobbingowej wymaga zastosowania szerokiego zakresu rozwią-
zań i środków. Zasadniczym elementem w walce z mobbingiem po-
winny stać się działania o charakterze informacyjnym, czyli upo-
wszechnienie w systemie społecznym i organizacyjnym wiedzy na 
temat tego niebezpiecznego zjawiska (jego przejawów, przyczyn, 
konsekwencji). Drugi rodzaj działań prewencyjnych powinien doty-
czyć stosowania właściwych reguł zarządzania ludzkim kapitałem – 
optymalny dobór i doskonalenie kadr, kształtowanie poprawnych 
wzorców kultury organizacyjnej (efektywna komunikacja, przejrzy-
ste kryteria awansu, ocen pracowniczych i rozwoju zawodowego 
oraz system szkoleń). Kolejny aspekt działań profilaktycznych nale-
żałoby wiązać z promowaniem środowisk zawodowych wolnych od 
patologii i szanujących prawa pracownicze. 

 

                                                 
63 D. Malinowska, Pracoholizm… dz. cyt., s.25-26. 
64 K. Wojdyło, Kwestionariusz Pracoholizmu (WART) - adaptacja na-

rzędzia i wstępna analiza własności psychometrycznych, [w:] „Nowiny 
Psychologiczne” Nr 4/2005, s.71-73.  
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Streszczenie: 
Niniejszy artykuł koncentruje się na holistycznym ujęciu pracy 

i jej różnych aspektach, ujmuje najważniejsze zjawiska towarzyszące 
współczesnemu człowiekowi w wielowymiarowym środowisku i 
sytuacji pracy. Szczególną uwagę zwraca na wartości pracy i jej 
miejsce w jednostkowej hierarchii różnych celów i oczekiwań 
uwzględniając aspekt dysfunkcjonalności (widoczny pod postacią 
różnego rodzaju zakłóceń, zagrożeń i doświadczeń stresowych). 
Ponadto w artykule zostały mocno wyartykułowane trzy niebez-
pieczne zjawiska, które mają miejsce we współczesnym świecie 
pracy tj. syndrom wypalenia zawodowego, pracoholizmu i mobbingu 
(przedstawiono aktualny stan wiedzy o tych zjawiskach, skupiając 
się głównie na kwestiach terminologii, definicji, zakresu i skutków 
tych zjawisk). 

 
Summary: 
This article focuses on the holistic approach to work and its 

various aspects, capturing the most important phenomena 
accompanying modern man in a multidimensional environment and 
work situation. Particular attention is paid to the value of work and 
its place in the individual hierarchy of different goals and 
expectations, taking into account the dysfunctionality (visible in the 
form of various types of disturbances, threats and stressful 
experiences). In addition, three dangerous phenomena have arisen in 
the article, which are present in the contemporary world of work, 
namely burnout syndrome, workaholism, and mobbing (present 
knowledge about these phenomena, focusing mainly on terminology, 
definition, scope, and effect of these phenomena). 
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Małgorzata Hala 

 
Praca jako najważniejsza wartość człowieka 

 
Wprowadzenie 
Praca jest jedną z ważniejszych wartości w życiu każdego 

człowieka. Nie sposób porównać jej z takimi wartościami jak miłość 
czy przyjaźń, ponieważ są to zupełnie odrębne sprawy. Jednak bez 
pracy życie człowieka wydaje się puste i bezwartościowe. Bezczyn-
ność działa niszcząco na umysł i ciało człowieka. 

Bardzo popularne przysłowie: „Bez pracy nie ma kołaczy" jest 
bardzo prawdziwe w swej prostocie mimo, że starodawne. Oznacza 
ono, że na wszystko co w życiu mamy i osiągamy trzeba sobie w 
pewien sposób zasłużyć lub zapracować, ponieważ niczego w życiu 
nie otrzymuje się za darmo. 

Praca pozwala zapewnić pewien godny poziom życia, umoż-
liwia korzystanie z dobrobytu, piękna świata i uroków życia. Dodat-
kowo umożliwia intelektualny i fizyczny rozwój człowieka. W dzi-
siejszych czasach - czasach bezrobocia, praca staje się jedną z naj-
cenniejszych wartości. Praca daje możliwość nauki, zwłaszcza wśród 
młodzieży, uczy samodzielności i odpowiedzialności w dorosłym 
życiu. Dzięki pracy młodzi mogą uniezależnić się od rodziców, opu-
ścić rodzinny dom i stworzyć własną rodzinę. 

Praca jest bardzo ważnym aspektem życia. Dowodem na to 
jest taka sytuacja na przykład, że brak zadowolenia z życia zawodo-
wego powoduje niezadowolenie i depresje. Więc należy starać się 
odnajdywać swoje zdolności i umiejętności, aby później móc czerpać 
przyjemność, zadowolenie i satysfakcję z wykonywanej pracy. Każ-
dy z nas wie, czym jest poczucie radości jaką daje poczucie dobrze 
spełnionego obowiązku, świadomość dobrze wykonanego zadania 
czy pracy. 

Zauważyć można również, że rodzaj wykonywanej pracy 
wpływa na postrzeganie człowieka, na jego pozycję społeczną. Mi-
mo tego, że bez względu na rodzaj pracy nie powinno się jej wsty-
dzić, istnieją zawody prestiżowe i szanowane, które budzą podziw i 
respekt. Świat bowiem jest tak poukładany, że każdy człowiek ma w 
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nim do spełnienia jakieś zadanie. Każdy wykonywany zawód ma 
swój cel i sens, służy innym ludziom. Każdy więc powinien wyko-
nywać swoje zadania jak najlepiej, a jeśli nie chce tego robić z myślą 
o sobie, powinien to robić dla innych. Przecież codziennie korzysta-
my z efektów cudzej ciężkiej pracy, dlatego powinniśmy szanować 
pracę innych ludzi. 

Argumenty te dowodzą, że praca spełnia bardzo istotną rolę w 
ludzkim życiu. Bez niej życie człowieka byłoby puste i nudne. Praca 
jest narzędziem i motorem postępu, z którego wszyscy korzystamy. 

 
1. Istota pracy i jej rola w społeczeństwie 
Bardzo często praca pojmowana jest jako wartość uniwersal-

na, dzięki której powstają i funkcjonują wszystkie inne wartości. 
Stanowi, więc ona podstawowy wyznacznik wartości człowieka. Jak 
napisał kiedyś Jan Paweł II: „... praca jest dobrem człowieka, dobrem 
jego człowieczeństwa – przez pracę bowiem człowiek nie tylko 
przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także 
urzeczywistnia siebie jako człowieka, a także poniekąd bardziej staje 
się człowiekiem”1.  

Można więc stwierdzić, że każdy człowiek ma prawo do pra-
cy, a wszyscy. którzy mają na to wpływ powinni zapewnić realizację 
tego prawa. Każdy człowiek powinien uzyskać odpowiednie przygo-
towanie do pracy i taki poziom kompetencji, aby zapewniły mu 
szansę dostosowania się do każdej sytuacji pracowniczej. Każdy 
pracujący ma prawo do otrzymania w trakcie pracy zawodowej mi-
nimum środków niezbędnych do ludzkiej egzystencji zarówno jego 
oraz jego rodzinie, ponieważ bezrobocie godzi w istotę człowieka 
zdolnego i chcącego realizować swoje prawo do pracy2. 

Oczywiście poglądy na temat pracy jako podstawowego dobra 
człowieka zmieniały się w kolejnych latach. Obecnie ludzie są bar-

                                                 
1 J. Paweł II, Laborem exercens, O pracy ludzkiej, wydana 14 września 

1981.  
2 J. Matejek, K. Białożyt, Praca w życiu człowieka i jej społeczno- eduka-

cyjne uwarunkowania, red. naukowa, Wyd. Scriptum, Kraków 2015, s.28-29 
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dziej świadomi, że praca polega na przekształcaniu dóbr przyrody i 
przystosowaniu ich do zaspokojenia potrzeb ludzkich3. 

Praca jest dzisiaj czymś normalnym, a pojęcie praca zawodo-
wa jest traktowane jako główna kategoria kształcenia zawodowego. 
Można więc stwierdzić ogólnie, że praca jest to działalność ludzi 
zorganizowanych w taki sposób, aby dążyła do powstania wytworów 
społecznie wartościowych i polepszania jakości życia wykonujących 
ją jednostek. Człowiek dokonując wyboru określonego rodzaju pracy 
zwraca uwagę na wiele czynników, które mogą mieć ważny wpływ 
na jego przyszłość. Można wymienić kilka z nich:4  

• praca powinna być sensowna, potrzebna i użyteczna,  
• praca powinna być godna i wolna, 
• praca powinna być wydajna i efektowna, 
• praca powinna być dokładna, 
• praca powinna być oszczędna i gospodarna, 
• praca powinna być dobrze nagradzana, 
• praca powinna być szanowana, 
• praca powinna być wykonywana w warunkach godnych 

człowieka, 
• praca powinna być bezpieczna i dostosowana do właściwości 

człowieka, 
• praca powinna rozwijać i dowartościowywać wykonawcę, 
• praca powinna uszlachetniać przyrodę i społeczeństwo. 
Ogromna walka o pracę - tak można stwierdzić obecną sytu-

ację na rynku pracy. Zwiększa się bezrobocie, dlatego człowiek naj-
częściej nie ma wielkiego wyboru w podjęciu pracy. Dlatego w dzi-
siejszych czasach jeżeli człowiek dostaje pracę to w większości 
przypadkach szanuje ją i podchodzi do niej w pozytywny sposób. 
Bardzo ważna w pracy zawodowej jest także motywacja5. 

Jeden z amerykańskich psychologów pracy A.H. Maslow 
uważa, że motywacja człowieka to hierarchia sześciu grup potrzeb: 

                                                 
3 Tamże, s. 32  
4 T. Rostowska, Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Wyd. Im-

puls, Kraków 2009, s.112-114 
5 G. Bartkowiak, Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, 

Wyd. PWE, Warszawa 2009, s. 47 
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fizjologicznych, bezpieczeństwa, społecznych, szacunku, samo urze-
czywistnienia, estetycznych6. 

Według niego aby pojawiła się każda kolejna potrzeba to musi 
nastąpić zaspokojenie potrzeby, która znajduje się niżej w hierarchii. 
Każda potrzeba fizjologiczna musi, więc być, chociaż częściowo 
zaspokojona, zanim dana osoba zechce zaspokojenia potrzeb wyż-
szego rzędu. Nasuwa się bardzo dużo wniosków wynikających z tej 
teorii dla motywacji w zakładach pracy. Wszystkie fizjologiczne 
potrzeby pracownika muszą być zaspokojone poprzez płacę wystar-
czającą do pożywienia, zapewnienia mieszkania oraz ochrony pra-
cownika i jego rodziny. Bardzo ważne jest również zagwarantowanie 
bezpiecznego miejsca pracy, motywacji do pracy, poczucia przyna-
leżności czy możliwości rozwoju7. 

Innym bardzo istotnym aspektem jest zadowolenie z pracy. 
Oczywiste jest, że jeżeli jedna z powyższych potrzeb nie będzie 
spełniona, to automatycznie zadowolenie z pracy będzie mniejsze, co 
ma wpływ na wydajność pracy. Do czynników, które powodują za-
dowolenie z pracy zaliczyć można:8 

1. Rozumienie wartości z pożytku wykonywanej pracy, prze-
konanie, że się robi coś, co warto robić. 

2. Zaufanie do kierownictwa, które zna się na rzeczy i ma wła-
ściwy stosunek do podwładnych. 

3. Świadomość uczestnictwa w ważnej pracy oraz zaufanie 
własnej grupy roboczej. 

4. Poczucie własnego znaczenia dla pracy. 
5. Sprawiedliwa i słuszna płaca, wystarczająca na przyzwoite 

utrzymanie. 
6. Perspektywa awansu, możliwości wykazania się zdolno-

ściami i podwyższania kwalifikacji. 
7. Stałość pracy. Opieka na wypadek choroby starości. 
8. Świadomość tego, co się dzieje w zakładzie. Liczenie się ze 

zdaniem podwładnych. 

                                                 
6 Tamże, s. 50 
7 Tamże, s. 51-53 
8 T. Rostowska, Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, op. cit., 

s.120-121 



41 
 

9. Dobre warunki pracy, sprawny sprzęt i narzędzia. 
Praca przede wszystkim daje możliwość zdobycia doświad-

czenia, co wpływa na podniesienie poziomu materialnego i co za tym 
idzie - wyższą pozycję w społeczeństwie. To z kolei na pewno przy-
czynia się do poprawy samopoczucia człowieka, wzrasta poczucie 
jego wartości oraz standardu życia. Ponad to praca jest czynnikiem, 
który kształtuje osobowość człowieka. Każdy pracujący rozwija się, 
ma kontakt z nowymi technologiami, różnymi systemami wartości 
reprezentowanymi przez ludzi z jego otoczenia. Praca stawia przed 
człowiekiem wyzwania, a ich realizacja doprowadza często do zmian 
w myśleniu i postępowaniu człowieka. Praca wpływa także na roz-
wój fizyczny człowieka, wzmacnia twórczą aktywność9. Pracę moż-
na rozpatrywać w dwóch podstawowych aspekcie podmiotowym i 
przedmiotowym. W efekcie pracę traktuje się jako pewną formę 
stosunku człowieka i przyrody, jako formę więzi między jednostka-
mi ludzkimi oraz jako formę wielu stosunków społecznych10. 

 
2. Znaczenie pracy na przestrzeni lat 
Praca - jedno z najważniejszych haseł Polskiej Rzeczpospolitej 

Ludowej - nie było adekwatne do rzeczywistości w poprzednim 
ustroju. Zatrudnienie miało bardziej charakter socjalny niż ekono-
miczny. Płaca, którą otrzymywał pracownik zaspokajała podstawowe 
potrzeby życiowe i była pewnego rodzaju długiem państwa zacią-
gniętym wobec społeczeństwa11. 

Znaczenie pracy nabrało nowego wymiaru po zmianie ustroju 
gospodarczego. Wprowadzenie zasad gospodarki kapitalistycznej 
spowodowało, że traktowana była ona jak towar, element oddziały-
wania wolnego rynku. Zmiany i restrukturyzacja przedsiębiorstw, 
także masowe zwolnienia pracowników doprowadziły do zmian w 
sposobie myślenia i postrzegania pracy12.  

                                                 
9 J. Matejek, K. Białożyt, Praca w życiu człowieka i jej społeczno- edu-

kacyjne uwarunkowania, op. cit., s. 32-33 
10 Tamże, s. 35 
11 J. Sikora, Praca w perspektywie humanistycznej, red. naukowa, Wyd. 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 9-10 
12 J. Sikora, Praca w perspektywie humanistycznej, op. cit., s. 13 
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Wzrastające bezrobocie spowodowało, że praca zaczęła być 
dostrzegana jako towar deficytowy. Efektem tego posiadanie zatrud-
nienia wzrastało w hierarchii wartości społecznych. W nowej rze-
czywistości praca zapewniała dochód, a jednocześnie bezpieczeń-
stwo. Sytuacja na wolnym rynku doprowadziła do dużego zróżnico-
wania płac. Płace w dużo większym stopniu zostały powiązane z 
umiejętnościami, wykształceniem, i stanowiskiem13.  

Można stwierdzić, że w polskim „potransformacyjnym” społe-
czeństwie wykształciło się trzy główne grupy osób. Pierwsza grupa 
to tzw. Polska „kapitałowa”. Tworzyli ją prywatni przedsiębiorcy i 
pracujący posiadający kapitał w postaci wiedzy, określonych kwali-
fikacji i umiejętności oraz dóbr materialnych. Dzięki gospodarce 
rynkowej pomnożyli dochód i osiągnęli awans społeczny. Odznacza-
li się kreatywnością, przedsiębiorczością, innowacyjnym podejściem 
oraz odwagą w podejmowaniu ryzyka. Druga grupa to tzw. Polska 
„etatowa”. Należały do niej osoby posiadające określone wykształ-
cenie, staż pracy oraz stanowisko gwarantujące im odpowiednie 
miejsce w hierarchii społecznej. Trzecia grupa społeczeństwa two-
rzyła Polskę „zasiłkową”. To osoby mało zaradne, zwykle o niskich 
kwalifikacjach oraz długo bezrobotne. Utrzymywali się głównie ze 
świadczeń społecznych oraz pracy w szarej strefie14. 

Lata 90. XX wieku to dla Polski czas dorównywania do kra-
jów gospodarki wolnorynkowej. Razem z dokonywanymi reforma-
mi, rynek pracy w Polsce musiał dostosować się do procesów globa-
lizacji na Zachodzie, do informatyzacji i wzrostu tempa pracy. Za-
uważyć można było proces przejścia od „społeczeństwa pracy” do 
„społeczeństwa wiedzy”. Rynek pracy potrzebował nowego rodzaju 
pracownika - mobilnego, akceptującego elastyczne godziny pracy i 
dbającego o ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. W 
tej sytuacji problem z przystosowaniem się do nowej rzeczywistości 
spadał na pracowników starszych, doświadczonych15. 

Pod wpływem kolejnych rządzących wszelkie następne refor-
my umożliwiły osobom przechodzącym na wiek emerytalny dobro-

                                                 
13 Tamże, s. 14-15  
14 Tamże, s. 17 
15 Tamże, s. 18-19  
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wolne odejście z rynku pracy. Nasilające się bezrobocie i brak bez-
pieczeństwa zatrudnienia doprowadziły, że do połowy lat 90. na 
wcześniejszą emeryturę zdecydowało się przejść 800 tysięcy pra-
cowników, których miejsce mieli zająć młodzi, wykwalifikowani 
specjaliści, którzy bardziej odpowiadali aktualnym wymogom rynku 
pracy. Sposób traktowania pracy zmienił się również pod wpływem 
napływu do Polski kapitału z za granicy. Dobrymi pracownikami 
stały się młode osoby po studiach, nastawione na szybką karierę i 
uzyskanie dobrego statusu materialnego. Proces ten można nazwać 
potocznie „wyścigiem szczurów”. Ten wyścig na skraj wyczerpania 
fizycznego i emocjonalnego, doprowadził w wielu przypadkach do 
rozpadu rodzin, skutkował nawet ucieczką w nałogi. Efektem tego 
były próby zmian w podejściu do pracy. Pomysłem była idea zwią-
zana z koniecznością kontroli nad tym kiedy, gdzie i w jaki sposób 
pracujemy. Więcej uwagi przywiązywano do zarządzania czasem w 
taki sposób, aby przeznaczyć go również na odpoczynek, rozwijanie 
swoich zainteresowań oraz kontakty z innymi ludźmi16.  

XXI wiek to dla polskiej gospodarki upodabniania się do go-
spodarki zachodniej. Stopniowo zwiększa się poziom życia, a ludz-
kość żyje dostatniej. Ważnym wydarzeniem było wstąpienie Polski 
do Unii Europejskiej w 2004 r. Otworzyła się w ten sposób przed 
Polakami możliwości zatrudnienia. Możliwości dobrego i szybkiego 
zarabiania pieniędzy w Irlandii czy Wielkiej Brytanii spowodowały 
falę emigracji na szeroką skalę. Efektem tego była sytuacja, że w 
Polsce rynek pracodawcy zmienił się w rynek pracownika. Brak rąk 
do pracy spowodował, że przedsiębiorcy musieli godzić się często na 
wymagania kandydatów. Był to czas wkroczenia na rynek pracy tzw. 
pokolenia osób urodzonych po 1975 roku, które miało do czynienia z 
gospodarką kapitalistyczną jeszcze w wieku edukacji szkolnej17.  

Należy zauważyć że wartością w pracy nie jest tylko wielkość 
zarobków, ale także możliwość rozwoju, uczucie satysfakcji oraz 
atmosfera w miejscu pracy. W odróżnieniu od starszego pokolenia 

                                                 
16 J. Sikora, Praca w perspektywie humanistycznej, op. cit., s. 20-22 
17 D. Jemielniak, Praca oparta na wiedzy, Wyd. Akademickie i Profe-

sjonalne, Warszawa 2008, s. 65-67 
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charakteryzują się dobrą znajomością nowych technologii, zadanio-
wym trybem pracy oraz dużo większą elastycznością18. 

Młode pokolenie, wszelkie przemiany gospodarki oraz polep-
szenie jakości i standardów życia wpłynęły znacząco na zmianę po-
staw względem pracy w całym społeczeństwie. Mimo tego, że za-
robki oraz stabilność zatrudnienia były najważniejszymi elementami 
dobrej pracy, to dla polskiego pracownika dużego znaczenia nabrały 
również takie wartości jak: współpracownicy, atmosfera w przedsię-
biorstwie oraz praca, która jest interesująca dla pracownika19. 

Można stwierdzić, że dla współczesnego Polaka praca nie jest 
postrzegana tylko z perspektywy uzyskania dochodu, ale ważne są 
także wartości, które decydują o jakości życia i poczuciu satysfakcji. 
O wzrastających potrzebach niematerialnych świadczą także wyniki 
badań na rynku pracy, które pokazują, że na przykład na przestrzeni 
lat 2005-2007 wśród zatrudnionych wzrosło znaczenie takich warto-
ści jak: poczucie wartości i bycia potrzebnym, szacunek otoczenia 
oraz możliwość rozwijania swoich umiejętności20. 

 
3. Odczucia i aspekty, co do wartości pracy oraz obecnie 

znaczenie słowo „praca”, „wartość pracy” 
Pracę można traktować w różny sposób. Dla pewnej grupy 

osób jest ona źródłem zarobkowania, dla innych szansą samorealiza-
cji. Dzięki pracy powstają dobra materialne ale też wartości kulturo-
we i społeczne, które są warunkiem rozwoju społeczno-
ekonomicznego i dobrobytu jednostki. Praca zapewnia człowiekowi 
kontakt społeczny i zaspokojenie jego różnorodnych potrzeb. Warto 
zaznaczyć, że praca nie przynosi jedynie widocznych efektów czyn-
ności ale jest też motorem dla zaspokajania potrzeb intelektualnych. 
Praca jest źródłem i koniecznym warunkiem istnienia ludzi. Dzięki 
pracy człowiek tworzy własne życie i wyznacza swoje miejsce w 
społeczeństwie, rozwija się pod względem moralnym21. Patrząc na 
                                                 

18 Tamże, s. 69  
19 S. M. Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Barania, Pedagogika pracy, Wyd. 

Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 78-79 
20 S. M. Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Barania, Pedagogika pracy, op. cit., s.83 
21 T. Rostowska, A. Peplińska, Psychologiczne aspekty życia rodzinne-

go, red. naukowa, Wyd. Difin, Warszawa 2010, s. 9-10 
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współczesne czasy widzimy, że praca w życiu każdego człowieka 
pełni ogromną rolę. Wpływa nie tylko na rozwój fizyczny człowieka 
ale wyzwala również w człowieku inicjatywę oraz twórczą aktyw-
ność myślową22. 

Praca przede wszystkim dostarcza nam przeżyć estetycznych, 
powoduje zadowolenie i radość ale czasami jednak jest źródłem 
trudności i zmartwień, niekiedy doprowadza człowieka do niezado-
wolenia, zniechęcenia, a nawet frustracji23. 

W aspekcie pedagogicznym praca jest definiowana na podsta-
wie relacji człowiek – wychowanie – praca i rozszerza tę definicję o 
pojęcie przygotowania do życia. Pedagogika pracy koncentruje się 
na szeroko pojętej edukacji, efektywności kształcenia i doskonalenia 
zawodowego, warunków osobowych i materialnych a także przygo-
towania człowieka do pracy24.  

Pedagogika pracy sugeruje, że aby praca przynosiła ona zado-
wolenie i sprawiała satysfakcję należy sobie uświadomić jak bardzo 
dużo zależy od prawidłowego wychowania, edukacji oraz od przygo-
towania do życia społeczeństwie. Należy wychować dzieci już od 
najmłodszych lat w ten sposób aby wzbudzać w nich poczucie sza-
cunku do pracy, radości z pomagania rodzicom, co z pewnością prze-
łoży się w przyszłości na lepsze przygotowanie do życia w społe-
czeństwie. Edukacja powinna wpływać na poznanie siebie, swoich 
możliwości i zainteresowań a także pokazać dziecku różnorodne 
możliwości, jakie daje mu nauka i technika. Takie czynności pomogą 
sprawdzić predyspozycje i umiejętności danej jednostki do wykony-
wania określonego zawodu, pozwolą odkryć zdolności i talenty25. 

Jeśli chcemy aby dobrze funkcjonowało nasze społeczeństwo, 
musimy pracować. U większości ludzi istnieje przekonanie, że pra-
cownikom należy się satysfakcja z wykonywanych zadań, że praca 
powinna powodować zadowolenie z jej wykonywania. Praca jest 
konieczna dla zaspokojenia potrzeb egzystencjalnych każdego czło-
wieka. Młodzież również dostrzega trud pracy, mając nadzieję, by 

                                                 
22 Tamże, s. 11  
23 R. Sennet, Etyka dobrej roboty, Wyd. Muza S.A., Warszawa 2010, s. 46-47 
24 Tamże, s. 50 
25 S. M. Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Barania, Pedagogika pracy, op. cit., s. 90  
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była ona przyjemna i dawała satysfakcję, nie traktuje pracy w kate-
gorii zła koniecznego. Praca uszlachetnia, daje siłę, energię i mode-
luje charakter. Przede wszystkim wpływa na rozwijanie wiedzy i 
doskonalenie swych umiejętności26. 

Można stwierdzić, że ważna jest tylko praca rzeczywista, pra-
ca sensowna, praca, która jest źródłem różnych wartości. Chodzi 
bowiem o to, aby człowiek pracujący zawodowo nie nastawiał się 
tylko na środki do życia, ale także stawał się bogatszy wewnętrznie, 
aby doskonalił nieustannie swoją osobowość, aby dążył do samore-
alizacji27. 

Praca ma szczególne istotne znaczenie w życiu człowieka, po-
nieważ określa jego miejsce w hierarchii społecznej, jest warunkiem 
założenia własnej rodziny, daje radość oraz niezależność osobistą. 
Uważam jednak, że trzeba w pracy zachować pewien umiar, ponie-
waż ta nerwowa gonitwa, „wyścig szczurów” i przemęczenie niszczy 
człowieka i jego rodzinę. Takie aspekty jak zdrowie, udane małżeń-
stwo oraz dzieci to najważniejsze warunki udanego i szczęśliwego 
życia. Dopiero za tymi wartościami znajdują się pieniądze i praca. 
Mimo, że na przestrzeni kilkunastu lat hierarchia wartości uznawa-
nych za najważniejsze przez Polaków nie uległa zmianom, to warto 
zauważyć, że zmniejszyło się znaczenie dóbr materialnych oraz nie-
znacznie wzrosła ocena „pracy”28. 

 
Wnioski końcowe 
Można dostrzec, że sposób, w jaki Polacy postrzegają pracę, 

stopniowo zmienia się. Mimo tego, że wysokość zarobków oraz sta-
bilność zatrudnienia są szczególnie istotne, to pracę coraz częściej 
oceniamy pod względem satysfakcji, szansy samorealizacji, spełnie-
nia własnych ambicji oraz rozwoju zainteresowań.  

Na zmiany w postrzeganiu pracy przez Polaków wpłynęło 
wiele czynników ekonomiczno - społecznych. Z pewnością były to 
przemiany ustrojowe, transformacja ustrojowa, zjawisko bezrobocia 

                                                 
26 T. Rostowska, A. Peplińska, Psychologiczne aspekty życia rodzinne-

go, op. cit., s.12 
27 Tamże, s. 13  
28 J. Sikora., Praca w perspektywie humanistycznej, op. cit., s. 25-26 



47 
 

oraz niepewność zatrudnienia. Te czynniki sprawiły, że praca stała 
się pożądanym dobrem, które zapewniało utrzymanie i dawało po-
czucie bezpieczeństwa. 

Gospodarka wolnorynkowa doprowadziła do rozwoju procesu 
budowy nowej struktury społecznej. Praca człowieka była oceniana i 
wartościowana za wkład oraz osiągnięte efekty. Ważnym aspektem 
pracy stały się nie tylko wyższe zarobki, ale również możliwość 
awansu społecznego, prestiż i uznanie otoczenia. Sposób podejścia 
do wykonywanej pracy uległa zmianie również wraz ze zmianami 
demograficznymi. Zniknęli z rynku pracy pracownicy, których czas 
aktywności zawodowej przypadał na lata socjalizmu. Ich miejsce 
zajęli młodsi, którzy wkroczyli w czas wolnego rynku w Polsce. 
Takie cechy jak przedsiębiorczość i pracowitość umożliwiały uzy-
skanie wysokich zarobków oraz spokojne życie. Wiele osób wyko-
rzystało tę szansę. Po nich na rynek pracy weszło pokolenie osób 
ambitnych, ale postrzegające swoją aktywność zawodową nie tylko i 
wyłącznie jako źródło dochodu i utrzymania.  

Dzisiejszy polski rynek pracy tworzony jest przez osoby re-
prezentujące różne generacje. Występuje pomiędzy nimi dużo róż-
nych kontrastów. Dlatego myślę, że ogromnym wyzwaniem dla pra-
codawców jest pogodzenie różnic międzypokoleniowych, zwłaszcza 
w takich kategoriach jak: organizacja pracy, motywacja pracowni-
ków czy spełnianie ich oczekiwań. 

 
Streszczenie: 
Podstawowym celem artykułu jest ukazanie wartości i znacze-

nia pracy jako jednej z najważniejszych wartości w życiu człowieka. 
Praca może być rozumiana jako środek do celu – osiągnięcie odpo-
wiedniego statusu materialnego i społecznego. Ta forma działalności 
człowieka traktowana jest również jako cel sam w sobie - sposób na 
samorealizację, działalność przynosząca satysfakcję i szacunek oto-
czenia. W artykule przedstawiono także, jak zmieniły się postawy 
Polaków wobec pracy na przestrzeni ostatnich lat. Przemianę warto-
ści w sferze zawodowej ukazano w kontekście przemian gospodar-
czych, społecznych i demograficznych. Opisano różnice międzypo-
koleniowe w sposobie podejścia i rozumienia aktywności zawodowej 
oraz w jaki sposób przeciętny Polak postrzega pracę, jakie ma ona 
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dla niego znaczenie i czy jest ona najważniejszą wartością w jego 
życiu. Dokonana została analiza potencjalnych zależności pomiędzy 
pracą a jakością życia. Stwierdzono, iż praca jest istotnym determi-
nantem jakości życia człowieka. 

Słowa kluczowe: praca, płaca, egzystencja, rozwój, samore-
alizacja, społeczeństwo, człowiek, bezpieczeństwo. 

 
Summary: 
The work as the important value of the man 
Showing the value and meanings of the work are an essential 

purpose of the article as one of important values in the life of the 
man. The work can be understood as the centre at the target - achiev-
ing the financial and social appropriate status. This form of the hu-
man activity is also treated as an end in itself - way to the self-
realization, activity bringing satisfaction and the respect of surround-
ings. In the article they also presented, how attitudes of Poles to-
wards the work changed in the course of final years. The transforma-
tion of the value in the professional sphere was portrayed in the con-
text of economic, social and demographic transformations. Differ-
ences were described between - generations in the approach and un-
derstandings of the occupational activity and in what way the aver-
age Pole perceives the work, for him what meaning she has and 
whether she is an important value in his life. Analysis of potential 
relations was made between the work and the quality of life. They 
stated that the work was an essential determinant of the quality of life 
of the man. 

Keywords: work, pay, existence, development, self-
realization, society, man, safety. 
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Ewelina Żuchowska 

 
Motyw i kult pracy w literaturze polskiego pozytywizmu 

 
Praca - świadoma działalność człowieka zmierzającą do wy-

tworzenia pewnych dóbr materialnych lub kulturowo-społecznych. 
W szerszym aspekcie zajęcie, zatrudnienie, źródło zarobku lub insty-
tucja, w której pracuje się zarobkowo1. W charakterze motywu funk-
cjonuje w literaturze i sztuce różnych epok najczęściej jednak w 
literaturze pozytywizmu i modernizmu. W artykule analizie zostaną 
poddane wybrane utwory epoki pozytywizmu, ponieważ już w jego 
samych hasłach programowych zawarta jest idea pracy.  

Żeby dokładnie przyjrzeć się ujęciu pracy w literaturze XIX 
wieku należy wspomnieć o sytuacji historycznej i społeczno-
gospodarczej Polski tego okresu. Jako datę początkową epoki uznaje 
się rok 1864, czyli upadek powstania styczniowego. W tym samym 
roku rząd carski, chcąc stłumić rewolucyjne ruchy w Królestwie 
wprowadził ukaz uwłaszczeniowy. W związku z tym nastąpiły szyb-
sze zmiany społeczne. Wiele rodzin szlacheckich za udział w po-
wstaniu straciło swoje majątki i musiało przenieść się do miast, co 
wpłynęło na rozwój przemysłu. Chłopi natomiast dzięki ustawie 
uwłaszczeniowej mogli w końcu podnieść się z ubóstwa i włączyć w 
obieg społeczeństwa. Niestety nie wszystkim te zmiany przyniosły 
korzyści, bezrolni i małorolni chłopi musieli podejmować wędrówki 
za chlebem do przemysłowych ośrodków. Byli tam tanią siłą robo-
czą. Skazani na głodowe płace robotników fabrycznych, pozbawieni 
najprostszych praw, wyzyskiwani przez właścicieli fabryk wegeto-
wali w bardzo ciężkich warunkach2. Z podobnym upodleniem spoty-
kali się uciemiężeni i wyzyskiwani przez kapitalistów robotnicy. W 
pewnym momencie wywołało to opór i sprzeciw wśród pracowni-
ków. U progu lat 80 zaczęli wzniecać strajki i zakładać „kasy opo-
ru”. W 1882 r. powstała w Polsce pierwsza partia robotnicza: Prole-
tariat. Jej działalność okazała się jednak bardzo krótka i tragiczna, 
                                                 

1 Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/ (dostęp 18.03.2017) 
2 A. Nofer-Ładyka, Literatura polska okresu pozytywizmu, Warszawa 

1976, s. 11. 
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ponieważ w 1886 r. zostali zabici jej przywódcy. Tak ówczesną sy-
tuację w Królestwie opisał Bolesław Prus: „Mamy pracę i nędzę, 
próżniactwo i zbytek, nieświadomość i wyzysk, większą lub mniejszą 
świadomość swoich praw i niemożność korzystania z nich. Mamy 
szybko mnożącą się ludność i powolny rozwój środków utrzymania 
się. Mamy istoty jednego gatunku rozdzielone całą przepaścią bo-
gactw, przywilejów, zwyczajów i oświaty. Mamy, słowem, cały dra-
mat społecznego życia, snujący się od wieków, wikłający się z każ-
dym dziesiątkiem lat”3. Brak pracy pogrążył również drobne i śred-
nie ziemiaństwo, które nie mogło przystosować się do nowych wa-
runków gospodarki rolnej. Podobnie trudna sytuacja ekonomiczna 
była nie tylko w Królestwie, ale i w Galicji. Nieco lepiej natomiast 
żyło się Polakom w zaborze pruskim. W obliczu takich podziałów i 
zróżnicowań Polacy szukali sposobu i haseł zjednoczenia. Stąd pro-
gram polskiego pozytywizmu oparty na hasłach: praca organiczna i 
praca u podstaw.  

Hasło praca organiczna opierało się na teorii pojmowania ca-
łego społeczeństwa jako jednego wielkiego organizmu. W myśl tej 
koncepcji wszystkie części składowe owego organizmu musiały 
współgrać ze sobą w sposób harmonijny i uporządkowany. Najwięk-
szy nacisk pozytywiści kładli na gospodarkę. Propagowali najnowsze 
rozwiązania ekonomiczne w przemyśle, handlu i rolnictwie. Propo-
nowane przez nich zmiany w tym zakresie miały prowadzić do po-
prawy kondycji organizmu państwowego, co w efekcie miałoby do-
prowadzić do umocnienia polskiego majątku, a w ostateczności 
ogólnego dobrobytu. Koncepcja pracy w świetle tego hasła nieco ją 
gloryfikowała. Wysiłek obywateli miał wartość państwową, był 
środkiem do umocnienia ojczyzny, takie podejście do pracy łagodzi-
ło trudy z nią związane. Praca stała się nowa formą patriotyzmu. 
Doskonale to ujął w „Szkicu programu w warunkach obecnego roz-
woju społeczeństwa” Bolesław Prus: „żyć nie można z uśmiechem, 
ani ginąć z honorem, tylko – pracować, pracować i pracować, jak 
gromada zasypanych ziemią górników, dla których jedyną nadzieją i 

                                                 
3 Ibidem, s.12 
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troską jest zobaczyć światło i odetchnąć chłodnym powietrzem”4. Dla 
osiągnięcia wspólnego celu konieczny był wysiłek i zaangażowanie 
całego społeczeństwa. 

Praca u podstaw to natomiast hasło oparte na edukacji. Głosi-
ło potrzebę wykształcenia wszystkich warstw społecznych, zaczyna-
jąc od „podstaw”, czyli najuboższych. Wraz z uwłaszczeniem chło-
pów przyszła ich wolność osobista, która ujawniła, że są oni warstwą 
całkowicie nieprzygotowaną do zmierzania się z rzeczywistością: nie 
potrafią pisać ani czytać, nie znają swoich praw i nie znają się na 
sprawach administracyjnych. Są całkowicie bezbronni wobec bez-
względnych pracodawców. Obowiązkiem warstw wyższych społe-
czeństwa (szlachty, inteligencji) jest więc im pomoc edukując i przy-
stosowując do życia w kapitalistycznej dżungli. Według idei tego 
hasła oświecenie chłopów i robotników pozwoli na poprawę jakości 
ich życia.  

Kolejnymi ważnym hasłami epoki (związanymi z pracą) były: 
emancypacja kobiet i asymilacja Żydów. W emancypacji chodziło 
głównie o zrównanie praw mężczyzn i kobiet oraz przyznanie kobie-
tom prawa do decydowania o własnym losie i podejmowania samo-
dzielnej pracy. Zaczęto uznawać wartość pracy kobiety i oceniać ją 
tak samo jak mężczyzny. Przestano traktować kobietę wyłącznie w 
kategoriach matki, żony i gospodyni domowej. Zaczęto dostrzegać w 
kobietach w pełni wartościową istotę ludzką, która ma pełne prawo 
do tego, by rozwijać swoje zdolności i spełniać marzenia. Eliza 
Orzeszkowa w swoim traktacie promującym emancypację tak pisze: 
„(…) kobieta jest przede wszystkim i nade wszystko człowiekiem, cele 
jej więc muszą być ludzkie i, jako takie, spotykać zapory nie dające 
się inaczej zwyciężyć, jak trudem; aby zaś ten trud skutecznie po-
nieść, kobieta powinna posiadać i używać takiejże siły moralnej i 
umiejętności, jakie w logicznym życiu posługują mężczyźnie”5. Nale-
ży tu wspomnieć, że emancypacja kobiet była poniekąd wynikiem 
konieczności, ponieważ wiele z nich utraciło w powstaniu swoich 

                                                 
4 A. Nofer-Ładyka, Literatura polska okresu pozytywizmu, Warszawa 

1976, s.16. 
5 E. Orzeszkowa, Kilka słów o kobietach, www.wolnelektury.pl (dostęp 

8.03.2017r.)  
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ojców, mężów i synów w związku z tym musiały przejąć ich obo-
wiązki. W literaturze pozytywizmu pojawiły się pierwsze „pracują-
ce” bohaterki.  

Asymilacja Żydów to natomiast próba walki ze stereotypem i 
idea pogłębienia wiedzy o narodzie, który budził wśród Polaków 
jakiś irracjonalny lęk: „ kwestia żydowska kuleje u nas najbardziej z 
tej właśnie strony, wyobrażenia nasze o historii, religii i obyczajach 
żydowskich są wprost dziecinne (…) przed fantazją naszą stoi Żyd 
wiecznie takim, jakim wymalowały go średnie wieki. Istota wpół-
nadprzyrodzona, tajemnicza, owiana grozą popełnionych zbrodni i 
dymem siarczanym wydobywanym z paszczy diabelskiej przez łaciń-
skie egzorcyzmy”6. Postulowano o przyznanie tej mniejszości naro-
dowej pełnych praw obywatelskich i docenieniu wkładu w rozwój 
polskiej gospodarki. Stąd w literaturze pozytywistycznej wielokrot-
nie pojawia się postać Żyda zasymilowanego z Polską i pracującego 
na rzecz jej dobra (np. w noweli „Mendel Gdański”). 

Podsumowując krótki rys ideologiczno-historyczny wyraźnie 
widać, że w pozytywizmie praca jest bardzo ważnym aspektem dzia-
łalności człowieka. Motyw przewija się w literaturze w różnym uję-
ciu: od pracy traktowanej jako obowiązek i przyjemność, i wówczas 
towarzyszą jej pewne zwyczaje i obrzędy, poprzez katorżniczy ro-
dzaj wykonywanego zajęcia, aż po pracę, która zniewala i upodla 
człowieka. Najczęściej jest jednak ukazana jako zajmowanie się 
człowieka pewną działalnością, która ma posłużyć w celu pomnoże-
nie dobytku własnego lub powszechnego. 

Esencję epoki najlepiej obrazują nowele, czyli tzw. „obrazki 
ze świata”. Obszar społecznej obserwacji dokonywanej za pomocą 
tych krótkich form narracyjnych był bardzo szeroki i szczery. Poja-
wili się tu bohaterowie z niższych klas społecznych: robotnicy, rze-
mieślnicy, chłopi, a w fabułę wplątywano najbardziej palące sprawy 
społeczne i polityczne czasów popowstaniowych. Jedną z zasadni-
czych kwestii podejmowanych przez nowelistów była sytuacja na 
rynku pracy. O pracę zabiegało wielu ludzi, nie tylko wykwalifiko-
wani pracownicy, ale też prości robotnicy, którzy niestety najczęściej 

                                                 
6 E. Orzeszkowa, O Żydach i kwestii żydowskiej, www.wolnelektury.pl 

(dostęp 9.03.2017r.)  
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padali ofiarą kapitalizmu. Praca świadczyła o użyteczności jednostki, 
ponieważ wiązała się z utylitaryzmem7. 

W noweli H. Sienkiewicza „Janko Muzykant” główny bohater, 
dziesięcioletni chłopiec nazywany był przez mieszkańców wsi „od-
mieńcem”, ponieważ nie nadawał się do pracy, a jedyne o czym my-
ślał, to muzyka i gra na skrzypkach. W zmaterializowanym świecie 
rządzonym przez prawa walki o byt był więc jednostką nieużyteczną. 
Przydatność do pracy stanowi wartość człowieka, a jednostki, które 
nie pracują lub nie potrafią pracować są nieakceptowane i stygmaty-
zowane przez społeczeństwo. Janko nie potrafił pracować, bo w głę-
bi duszy był artystą. Nie miał też siły do pracy, ponieważ wychowy-
wała go samotnie matka (biedna komornica) i często głodowali, ale 
nikt na to nie zważał, ważne było, tylko to, że nie pracował. Wartość 
pracy pokazuje fragment, który mówi o powrocie do zdrowia kobie-
ty, po chorobie „dajta - to zapalę nad wami gromnicę, juże z was nic 
nie będzie, moja kumo; już wam się na tamten świat się wybierać 
(…)chorej zrobiło się lepiej. W tydzień wyszła baba do roboty”8.  

 Kolejnym utworem, w którym pojawia się motyw pracy jest 
nowela Marii Konopnickiej pt. „Dym”. Główny bohater utworu to 
chłopiec Marcyś, który bardzo ciężko pracuje w fabryce. „Z gorliwo-
ścią nowicjusza sypał na palenisko węgiel, kosz za koszem, za siebie 
i za palacza pracując, dumny ze swojej świeżej godności kotłowego. 
A razem z tym wielkim, jasnym płomieniem wybuchały mu w duszy 
pieśni, którymi się kotłownia rozlegała od świtu do nocy”9. Matka 
prowadzi ubogie gospodarstwo, ale całe swoje życie podporządko-
wuje pracy syna. Codziennie rano przygotowuje mu śniadanie i na-
wet oddaje mu swoje porcje, żeby miał siłę pracować. Po śniadaniu 
kobieta krząta się po domu i obserwuje tytułowy dym, który jest 

                                                 
7 Utylitaryzm - postawa zwana też filozofią zdrowego rozsądku, kieru-

nek etyki zapoczątkowany w XVIII wieku, według którego to, co jest poży-
teczne, jest dobre, a miarą słuszności postępowania jest użyteczność jego 
skutków. Podstawowym kryterium rozróżniania działań pozytywnych i 
negatywnych stała się dla utylitarystów zasada użyteczności. W pozytywi-
zmie polskim odnosił się do użyteczności społecznej jednostki. Źródło: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Utylitaryzm (dostęp 9.03.2017r.) 

8 H. Sienkiewicz, Janko muzykant, Kraków 2007, s.5. 
9 M. Konopnicka, Dym, www.wolnelektury.pl (dostęp 18.03.2017r.)  
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skorelowany z pracą bohatera. Kiedy leci z komina fabryki, matka 
wie, że syn jest jeszcze w pracy. Niestety pewnego dnia w fabryce 
dochodzi do nieszczęśliwego wypadku i Marcyś ginie podczas wy-
buch pieca.  

Autorka pokazuje dramat najbiedniejszych mieszkańców 
miast, którzy pracują w bardzo ciężkich i niekiedy niebezpiecznych 
warunkach, a i tak nie są w stanie zarobić na własne utrzymanie. 

Praca jest motywem przewodnim również noweli „Powraca-
jąca fala” B. Prusa. Autor werbalizuje w niej swoje poglądy na te-
mat relacji międzyklasowych i podziału społeczeństwa polskiego. 
„Powracająca fala” to wielowątkowe opowiadanie o pracodawcy i 
wyzyskiwanych pracownikach. Autor podjął problem kapitalistycz-
nego wyzysku. Główny bohater to niemiecki fabrykant Adler, który 
pomnażał swój majątek wyzyskując polską tanią siłę roboczą, czyli 
robotników, którym niewiele płacił za ogromną pracę. Wie doskona-
le, że prawo ich nie chroni i sami nie są w wstanie zadbać o swoje 
interesy (jest to wynik braków w edukacji). I choć Adler zna wartość 
pracy, bo w rozmowie z przyjacielem mówi: „praca nadaje człowie-
kowi rację bytu w społeczeństwie”10 to jednak nie szanuje pracy rąk 
swoich pracowników. Zdaje sobie sprawę, że może zapłacić im każ-
dą cenę, a oni i tak zgodzą się pracować przez wiele godzin, bowiem 
nie mają innych źródeł dochodu. Adler bez przeszkód wykorzystuje 
ludzi, zmusza ich do pracy od świtu do późnej nocy, do wysiłku po-
nad siły, by zwiększyć swoje własne zyski i wyrównać straty spowo-
dowane rozrzutnością syna. Los robotników zależy od kaprysu pra-
codawcy. Fabrykant nie zostaje jednak całkowicie bezkarny: „Syn 
twój Ferdynand, pomimo wielu zalet serca i przyrodzonych zdolno-
ści, wcale nie pełni przykazania, które człowiekowi z raju wygnane-
mu zaleciło pracę”11. Hulaszcze i beztroskie życie młodego fabry-
kanta doprowadza ojca do katastrofy. Mimo to stary Adler bez-
względnie kocha swojego syna, ciągle usprawiedliwia i tłumaczy 
jego tryb życia. „Ja przez całe życie pracowałem za pięciu ludzi, 
więc dlaczego mój jedyny syn nie ma użyć trochę świata za młodu? 

                                                 
10 B. Prus, Powracająca fala, www.wolnelektury.pl (dostęp 

18.03.2017r.) 
11 Ibidem, s. 3. 
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— Czego teraz nie użyje — dodał — później nie użyje… Wiem to z 
doświadczenia! Praca jest przekleństwem”12. Niestety dla swoich 
pracowników nie jest tak wyrozumiały i dobry, ciągle zmniejsza im 
pensje i nie docenia katorżniczej pracy.  

Użyteczność do pracy była w pozytywizmie miarą wartości 
człowieka, ale dochodziło też do pewnych patologii w tym wzglę-
dzie. Przykład takiej sytuacji opisuje nowelka „Miłosierdzie gminy”. 
Maria Konopnicka pokazuje jak można upodlić i maksymalnie wy-
zyskać człowiek.  

W gminie ma odbyć się licytacja starców i nędzarzy, którzy 
nie są już w stanie samodzielnie się utrzymać, jest to wyraz „troski” 
gminy o seniorów. Przed godziną dziewiątą rano pod kancelarią 
gminy zbierają się ludzie. Tłum jest swobodny i zrelaksowany. Po 
wejściu do wnętrza ludzie dzielą się na zainteresowanych licytacją i 
gapiów. Wszyscy dumnie podkreślają postawę chrześcijańskiego 
miłosierdzia gminy wobec starców. Rozpoczyna się aukcja, woźny 
wprowadza pierwszego człowieka, któremu gmina chce „pomóc”. 
Chodzi o dofinansowanie przez urząd utrzymania starca. W istocie 
odbywa się licytacja, podczas której zainteresowani szukają darmo-
wej siły roboczej. Przed oczekującymi staje Kuntz Wunderli, scho-
rowany stary tragarz. Jest pochylony, ma drżące ręce, niesprawnie 
się porusza. Wokół słychać obraźliwe komentarze, że Kuntz do ni-
czego się nie nadaje. Starzec stara się zrobić dobre wrażenie. Został 
ogolony, ubrany w pożyczone rzeczy, uśmiecha się, cierpliwie od-
powiada na pytania, pokazuje zęby, wykonuje zadane ruchy. Zainte-
resowani bez skrupułów sprawdzają jego zdolność do pracy. Grote-
skowa sytuacja przypomina targ niewolnikami. Dramatyzm sytuacji 
potęguje fakt, że wśród zebranych jest syn starca. Odbywa się licyta-
cja. Syn Kuntza bierze udział w licytacji, bo sam nie jest w stanie 
wziąć staruszka na utrzymanie, ale nie chce też, by poszedł w obce 
ręce do ciężkiej pracy. Zostaje przelicytowany przez ślusarza, który 
jednak nie chce starca, gdy orientuje się, że ubranie nie należy do 
niego. Poniżony Kuntz stoi przed ludźmi, którzy szydzą i śmieją się 
z niego. Licytację rozstrzyga mleczarz Probst, człowiek zły i bez-
względny, który zdobywa tanich pracowników podczas takich licyta-

                                                 
12 Ibidem, s. 5. 
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cji. Wiadomo, że ludzie u niego pracują w ciężkich warunkach, po-
nad siły. Ostatni z nich – Häzli – był okrutnie poniewierany i powie-
sił się. Probst wygrywa aukcję, wyprowadza starca i zaprzęga go do 
mleczarskiego wózka obok dużego psa. „Po raz drugi! — mówi gło-
śniej jeszcze, a stary Kuntz Wunderli zmruża nagle oczy i kurczy się 
boleśnie, jakby kĳ przybĳający ǳieło miłosierǳia gminy w niego 
miał uderzyć. — I-po-raz-trzeci! — woła razem z woźnym triumfują-
cy pan Radca. W chwilę potem Kuntz Wunderli stoi u dyszla mle-
czarskiego wózka trzęsąc swą nęǳną, starą, siwą głową i usiłując 
drżącymi rękami przełożyć przez siebie parcianą szleję. Z drugiej 
strony dyszla rzuca się w podskokach silny kudłaty pies w takiejże 
uprzęży, ujadając głośno, donośnie13. W tym utworze motyw pracy 
ma bardzo gorzki posmak. Autorka pokazuje, że nadużycia związane 
z pracą upodlają ludzi i sprowadzają do wartości równej zwierzętom. 

Główne hasła epoki (podkreślające ideę wspólnej pracy dla 
Polski ku ogólnospołecznemu pożytkowi) były motywem przewod-
nim nie tylko nowel, ale i powieści. Najsłynniejsza powieść polskie-
go pozytywizmu „Lalka” obrazuje losy ludzi pracujących w handlu. 
Zarówno główny bohater Stanisław Wokulski, jak i jego wierny, 
przyjaciel stary subiekt Ignacy Rzecki pracę traktują jako środek do 
pomnażania majątku. Dla Rzeckiego praca jest jednak swoistym 
sacrum, poświęcił i podporządkował jej całe swoje życie. Prowadze-
nie sklepu daje mu satysfakcję, zadowolenie i poczucie bycia po-
trzebnym społeczeństwu i pracodawcy. Dzięki pracy mężczyzna ma 
codzienną motywacje do życia, jest to rodzaj pozytywnego pracoho-
lizmu. Nieco inaczej obowiązek pracy postrzega Stanisław Wokul-
ski, dla niego jest ona dźwignią do przekroczenia granic społecz-
nych, dzięki majątkowi, który sprytnie pomnożył ciężką praca i kre-
atywności, chce przeniknąć do warstwy arystokratycznej. Nie spo-
dziewa się jednak, że hermetyczne środowisko arystokracji zawsze 
będzie pamiętało o jego pochodzeniu i nawet znaczny majątek nie 
zmaże z niego skazy pracy, którą tak gardzi ukochana bohatera Iza-
bela Łęcka. Wokulski to człowiek pracy, ale ciężko zapracowany 
majątek niestety nie stał się dla niego wystarczającą przepustką do 

                                                 
13 M. Konopnicka, Miłosierdzie gminy, www.wolnelektury.pl (dostęp 

18.03.2017r.) 
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świata wyższych sfer. Człowiekiem pracowitym i solidnym był też 
stary Jan Mincel, spolonizowany Niemiec, który wszystko, co ma 
zawdzięcza ciężkiej, podjętej już w najmłodszych latach pracy. Jego 
postawa życiowa oddziaływała silnie na pracujący w jego sklepie 
personel, którego nauczył dyscypliny i któremu wpajał nawyk 
oszczędzania. 

Praca dla dobra własnego i praca dla innych to istotny element 
świata przedstawionego w całej powieści. Szczególnie dla ukazanych 
trzech typów idealistów. Główny bohater – Wokulski dzięki pracy 
własnych rąk wydobywa się na społeczne szczyty. Prowadząc ryzy-
kowną grę, zyskuje majątek i wkracza na salony. Jednocześnie sam 
widzi klęskę programu pozytywistycznego w starciu z nędzą i ego-
izmem wyższych warstw społeczeństwa. Podobnie młody arystokra-
ta, naukowiec Ochocki pragnący poświęcić się nauce musi wyjechać 
za granicę nie widząc szans na rozwój swoich badań w kraju. Stary 
subiekt Rzecki nie troszczy się o pomnażanie własnego majątku, 
choć gorliwie poświęca się pracy w sklepie Minclów, a później Wo-
kulskiego.  

W powieści spotykamy się z wieloma przykładami kultu pra-
cy. Prus przedstawia krytyczną wizję polskiego społeczeństwa, które 
żyje w kraju, gdzie najubożsi giną z niedostatku i nędzy, arystokracja 
marnotrawi majątki lub pasożytuje na innych, zaś mieszczaństwo jest 
słabe, skłócone i nie jest w stanie konkurować z zagranicznymi kup-
cami. Zestawia tę sytuację z wyidealizowanym obrazem stosunków 
panujących w państwach zachodnioeuropejskich, gdzie harmonijny 
rozwój społeczeństwa dzięki pracy sprzyja „pracy nad szczęściem”. 

Zwolenniczką pozytywistycznych koncepcji pracy u podstaw 
oraz kategorii utylitaryzmu oprócz Bolesława Prusa była też Eliza 
Orzeszkowa. Kluczowe dla tego okresu zagadnienie pracy znalazło 
swój literacki wyraz w jednej z jej najpopularniejszy powieści, po-
wieści "Nad Niemnem". W swoim dziele Orzeszkowa bardzo reali-
stycznie przedstawiła bolączki trapiące współczesne jej polskie spo-
łeczeństwo. Ukazała dzielące je różnice i charakterystyczny dla każ-
dej warstwy społecznej stosunek do pracy. Kultywowanie etosu pra-
cy było najwyższą formą patriotyzmu. Praca w tej powieści jest war-
tością najwyższą, miernikiem wartości bohaterów. Praca jest dla nich 
radością i sensem życia. Orzeszkowa wielokrotnie opisuje swoich 
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bohaterów przy pracy. Podzieliła ich kontrastowo na ludzi pracy 
(Benedykt Korczyński, Marta, Bohatyrowicze) i ludzi nie pracują-
cych (Emilia Korczyńska, Różyc, Kirło, Orzelski). Podzielona jest tu 
też praca: na pracę tworzącą sferę sacrum i pracę przyziemną, mono-
tonną ale przynoszącą satysfakcję społeczną. Praca nadaje sens życia 
bohaterów, od pracy zaczyna się historia rodu Bohatyrowiczów. Jan i 
Cecylia mityczni protoplaści rodu swoją ciężką pracą oswoili dziką 
przestrzeń nadniemeńską i założyli tam swoją rodzinę. Dzięki ich 
uporowi, konsekwencji w działaniu i wytrwałości zyskali szacunek i 
zasłużyli na nadanie im przez Zygmunta Augusta nazwiska. Szcze-
gólne znaczenie pracy dla kształtowania ludzkiej osobowości pod-
kreśliła Orzeszkowa konstruując postać Benedykta Korczyńskiego, 
który dzięki pracowitości odnajduje sens i znaczenie swojego życia. 
Benedykt był uczestnikiem powstania, a po jego upadku zrozumiał, 
że obowiązkiem każdego Polaka jest dbanie o utrzymanie ziemi, a 
jedyna możliwą formą patriotyzmu jest tzw.: „patriotyzm pracy”. 
Bohater ciągle walczy z niedostatkiem i brakiem środków finanso-
wych. Pomimo wkładanego w utrzymanie swoich ziem wysiłku, jego 
praca nie przynosi spodziewanej użyteczności. Innym bohaterem, dla 
którego praca jest celem życia i radością jest Jan Bohatyrowicz ”dzi-
wiła ją pozorna przynajmniej łatwość, z jaką młody rolnik prace 
swoją spełniał (…) Bywa, że ciężko, bywa, że letko. Po pierwsze, to 
od gruntu zależy, a po wtóre, od wzwyczajenia i od siły. Do tego i 
pługi teraz insze jak dawniej. Dla nie mórg zaorać to tak, jak prawie 
na spacer pójść”14 Orzeszkowa, dzieląc przedstawionych w powieści 
bohaterów na pozytywnych i negatywnych, dodatkowo podkreśla 
znaczenie pracy w życiu ludzkim. Nacechowane negatywnie postaci, 
to te, które prowadzą próżniaczy i pogrążony w lenistwie tryb życia. 
Ci zaś, którzy nie boją się ciężkiej pracy i którzy pomimo trudu i 
wysiłku, jaki ona ze sobą niesie chętnie ją podejmują zostali przed-
stawieni w pozytywnym i korzystnym świetle.  

Powieść Elizy Orzeszkowej stanowi syntezę programu pozy-
tywistów, dla których czasy po powstaniu styczniowym były próbą 
poszukiwania dróg do wolności niekoniecznie na drodze walki 
zbrojnej z zaborcą. Praca, rozwój, nauka stają się społecznym naka-

                                                 
14 E. Orzeszkowa, Nad Niemnem, Kraków 2007, s.77 
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zem moralnym, ponieważ w przyszłości mają stać się fundamentem 
wolnej Polski.  

Dokonując tego krótkiego przeglądu literatury pozytywistycz-
nej (wybranych przykładów) pod kątem motywu i kultu pracy nasu-
wa się gorzka refleksja. Praca jest owszem dobrem indywidualnym 
(daje środki utrzymania się) i społecznym, bo wpływa na rozwój 
gospodarczy kraju. Niestety jednak bardzo często zdarzają się nad-
używania ze strony dających pracę, a wyzysk i bezwzględność 
upodla człowieka. Pozytywnym obrazem pracy niech będzie przy-
kład Jana i Cecyli, protoplastów rodu Bohatyrowiczów, którzy za 
swoją ciężką pracę otrzymali sprawiedliwe wynagrodzenie i szacu-
nek, stali się zmitologizowanym wzorem dla potomnych.  

 
Streszczenie: 
W artykule pt. „Motyw i kult pracy w literaturze polskiego po-

zytywizmu” omówiono wybrane nowele i powieści doby polskiego 
pozytywizmu, w których występuje motyw pracy. Przewija się on w 
literaturze w różnym ujęciu: od pracy traktowanej jako obowiązek i 
przyjemność, i wówczas towarzyszą temu pewne zwyczaje i obrzę-
dy, poprzez katorżniczy rodzaj wykonywanego zajęcia, aż po pracę, 
która zniewala i upodla człowieka. Najczęściej jest jednak ukazana 
jako zajmowanie się człowieka pewną działalnością, która ma posłu-
żyć pomnożeniu dobytku własnego lub powszechnego i świadczy o 
użyteczności społecznej osoby pracującej. 

Słowa kluczowe: praca, nowele, pozytywizm, praca organicz-
na, praca u podstaw, Ignacy Rzecki, Stanisław Wokulski, Jan Boha-
tyrowicz, Zygmunt Korczyński 

 
Summary: 
Theme and cult of work in the literature of Polish positivism 
In the article entitled “Theme and cult of work in the literature of 

Polish positivism’ the short stories and novels of Polish positivism were 
discussed, in which a theme of work occurs. It appears in literature in 
different approach: from work, which is treated as a duty and pleasure, 
then it is accompanied by certain customs and rituals, through penal type 
of the job, to the work that enslaves and degrade the man. However, it is 
most often shown as a man’s prepossessing of a certain activity which is 
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designed to multiply own or common possessions and it is indicating the 
public utility of the working person. 

Key words: work, novels, positivism, organic work, gras-
sroots work, Ignacy Rzecki, Stanisław Wokulski, Jan Bohatyrowicz, 
Zygmunt Korczyński 
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Marta Pietrycha 
 

Praca w życiu człowieka 
 
Wstęp 
Człowiek od początku swojego istnienia powołany został do 

pracy. To praca wyróżnia go wśród innych stworzeń, których dzia-
łalności również związana jest z utrzymaniem życia. Ich czynności 
nie możemy jednak nazwać pracą. Bo tylko człowiek ,,jest do niej 
zdolny i tylko człowiek ją wykonuje, wypełniając równocześnie 
pracą swoje bytowanie na ziemi”1. Praca zdaniem Jana Pawła II jest 
szczególnym znakiem człowieka i człowieczeństwa. To człowiek 
nosi na sobie ,,znamię osoby działającej we wspólnocie osób – a 
znamię to stanowi jej wewnętrzną kwalifikację, konstytuuje niejako 
samą jej naturę”2. 

W życiu każdego dorosłego człowieka praca zawodowa pełni 
ogromną rolę. Stanowi ona ,,nie tylko niezbędny warunek życia, ale 
także ważną formę jego aktywności”3. Praca ta pochłania człowie-
kowi połowę jego życia, jest źródłem zadowolenia oraz licznych 
trosk i trudności. Badana jest w wielu aspektach, a więc: w psycho-
logii, socjologii, pedagogice, ekonomii, medycynie itp. 

 
1. Pojęcie pracy i jej funkcje 
Według encyklopedii przez pojęcie pracy rozumiemy stałe 

wykonywanie przez pracownika płatnych czynności w określonym 
przez niego czasie i miejscu4. Praca jest powszechnym i normalnym 

                                                 
1 Jan Paweł II, Encyklika Laborem Exercens, 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/laborem.
html (dostęp: 12 luty 2017). 

2 Tamże.  
3 A. Czerw, Co ludzie myślą o pracy zawodowej? Konstrukcja metody 

diagnozującej postawy wobec pracy, ,,Psychologia Społeczna”, 2013, t. 8, 
nr 2(25), s. 103. 

4 W. Kwaśniewicz (red.), Encyklopedia socjologii, t. 3, Warszawa 2000, 
s. 174. 
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sposobem zapewnienia sobie środków do życia5. Papież Jan XXIII 
prawo gospodarcze zalicza do podstawowych praw człowieka.  

Praca jest to działanie zmieniające materialny świat. Nasta-
wiona jest ona na zaspakajanie potrzeb ludzkich, a więc potrzeb pod-
stawowych – materialnych, jak i wyższych – kulturowych i ducho-
wych6. Praca to również najbardziej optymalna możliwość 
,,uzewnętrznienia się właściwości osobowych człowieka”7. 

Praca to wartość, dzięki której ,,powstają i powstawać mogą 
wszystkie inne wartości, w tym także duchowe”8. Według J. Majki 
praca jest wysiłkiem. Sprzyja ona tworzeniu nowych wartości, udo-
skonala naszą osobowość ujawniając się w bycie i działaniu9. 

Pracą nazywamy również aktywność ukierunkowaną na 
,,osiąganie cenionych celów, wykraczająca poza przyjemność płyną-
cą z samej aktywności”10. Polega ona na ,,przekształcaniu dóbr przy-
rody i przystosowywaniu ich do zaspokajania potrzeb ludzkich”11. 

Zdaniem M. Kalinowskiego, I. Czuma, M. Kuć i in. praca peł-
ni trzy podstawowe funkcje. Pierwsza z nich to funkcja podmiotowa. 
Dotyczy ona efektów pracy jej podmiotu. A więc mowa jest tu o 
zaspokojeniu potrzeb osoby pracującej. Druga funkcja – funkcja 
przedmiotowa dotyczy skutków zewnętrznych pracy. Mówi o podpo-
rządkowaniu się człowiekowi sił przyrody oraz o tworzeniu cywili-
zacji, dóbr kultury. Z kolei trzecia funkcja – funkcja społeczna zwią-
zana jest więziami społecznymi. A więc dotyczy środowiska pracy. 
To one wpływa na rozwój pracownika, na jego procesy poznawcze – 
uwagę, pamięć, myślenie, wpływa również na procesy afektywno – 
wolicjonalne (atmosfera w pracy, motywacja) oraz na działanie (re-
alizację zadań). Zróżnicowanie środowiska pracy wpływa na efek-
tywność pracownika. Dość ważną rolę odgrywają więzi społeczne 

                                                 
5 K. Ślebarska, Praca jako wartość wobec problemu bezrobocia, 

,,Śląskie Studia Historyczno – Teologiczne”, 2005, t. 38, z. 2, s. 440. 
6 Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2005, s. 80. 
7 Tamże. 
8 Tamże. 
9 G. E. Kwiatkowska, A. Siudym (red.), Człowiek w środowisku pracy, 

Lublin 2011, s. 33. 
10 Tamże. 
11 Encyklopedia powszechna, Warszawa 1997, s. 729.  
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powstałe w wyniku wykonywanej pracy. Mowa jest tu o stosunkach 
interpersonalnych opartych na wspólnych zainteresowaniach, doty-
czących wzajemnych korzyści, wspólnych narzędzi pracy12. 

 
2. Praca kiedyś i dziś 
Poglądy na temat rozumienia pojęcia pracy ulegały licznym 

przeobrażeniom, zmieniały się one przez wieki. I tak w ustroju 
wspólnoty rodowej ujmowaną ją jako ,,swoistą konieczność życiową, 
ciążącą w zasadzie w równym stopniu na wszystkich jednostkach 
dorosłych i sprawnych”13. 

W okresie niewolnictwa zajęto się gównie pracą fizyczną re-
alizowaną głównie przez niewolników. Była traktowana jako przy-
mus, pogarda zwłaszcza ze strony warstw wyższych – władców, 
filozofów i kapłanów będących na szycie hierarchii społecznej. W 
feudalizmie według idee chrześcijańskiej, pracę fizyczną traktowano 
jako ,,konsekwencję grzechu pierworodnego i dopust boży (praca 
jako pokuta), a także jako środek konieczny do utrzymania w zdro-
wiu ciała i duszy, czy też jako źródło pewnych cnót, ważnych ze 
względu na cel ostateczny”14. 

W czasach nowożytnych, a zwłaszcza w XVII i XVIII wieku, 
pracy człowieka przypisywano różne wartości. Mowa jest tu o warto-
ściach moralnych i ekonomicznych. Jeśli mówimy z kolei o czasach 
współczesnych, istotny wpływ na kształtowanie się poglądów na pracę 
wywarły dominujące w XIX i XX wieku nurty społeczno – filozoficz-
ne. Powyższe zestawienie poglądów na temat pracy pozwala stwier-
dzić, iż praca ludzka jest ,,naturalną i nieodłączną właściwością rodu 
ludzkiego (…) jest szczególnym rodzajem ludzkiego działania”15. 

 
3. Zmiany – globalizacja 
Pod wpływem rozwoju cywilizacji oraz nowoczesnych 

technologii środowisko pracy uległo licznym przeobrażeniom. 
Powstawanie nowych sektorów gospodarczych, wpływ wiedzy i 

                                                 
12 G. E. Kwiatkowska, A. Siudym (red.), jw. s. 33 – 34. 
13 Z. Wiatrowski, jw. s. 80. 
14 Tamże. 
15 Tamże. 
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nauki, ogólnoświatowa konkurencja spowodowała wzrost 
samodzielności i przedsiębiorczości u pracodawców i pracowników. 
Sytuacja ta powoduje, iż osoby te podejmują kroki samonapędzające 
się w swojej pracy16. 

Mimo tak dynamicznych zmian nie możemy zapominać o 
,,prymacie człowieka nad pracą”17. Idąc za Janem Pawłem II ,,praca 
jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy”18. Jak podaje dalej pa-
pież w encyklice Laborem exercens – ,,przez pracę człowiek nie 
tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do potrzeb, ale także 
urzeczywistnia siebie jako człowieka, a także poniekąd bardziej staje 
się człowiekiem”19. Takie podmiotowe ujęcie pracy sprawia, iż jest 
ona wartością uniwersalną, koniecznym warunkiem ludzkiej egzy-
stencji. Jest ona również ,,podstawą moralnego rozwoju człowieka, 
wyznacza jego miejsce w społeczeństwie i dostarcza przeżyć emo-
cjonalnych”20. 

Na istotne zmiany w środowisku pracy wpływ ma również 
globalizacja. W literaturze przedmiotu określa się ją jako całokształt 
zmian zachodzących w krajach Europy Środkowowschodniej oraz w 
innych regionach świata. Globalizacja polega na swobodnym 
przepływie informacji, towarów, usług, kapitału i ludzi21. 

Nowa praca polega zatem na: 
1. Wykonywaniu zadań różnorodnych, o zmiennym 

charakterze i nieokreślonych w czasie. 
2. Realizacji czynności w sposób elastycznie, a nie sztywny 

oraz w sposób refleksyjny, a nie automatyczny. 

                                                 
16 G. E. Kwiatkowska, A. Siudym (red.), jw. s. 7.  
17 Tamże.  
18 Jan Paweł II, Praca w znaczeniu podmiotowym. Człowiek — podmiot 

pracy, Encyklika Laborem exercens, 1981, rozdz. 6. 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/laborem.
html (dostęp: 16 luty 2017). 

19 Jan Paweł II, Praca – godność osoby, Encyklika Laborem exercens, 1981, 
rozdz. 9. 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/laborem.htm
l (dostęp: 15 luty 2017). 

20 G. E. Kwiatkowska, A. Siudym (red.), jw. s. 7.  
21 Z. Ratajczak, Psychologia pracy i organizacji, Warszawa 2007, s. 29. 
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3. Korzystaniu z wiedzy. Nie należy bowiem respektować 
ustalone od górnie ustalonych norm, przepisów. 

4. Zatrudnianiu osób wykwalifikowanych, samodzielnych w 
sposobie realizacji i określaniu własnych zadań22. 

Według G. E. Kwiatkowskiej praca współczesna zawiera wiec 
pierwiastek twórczy. Twórczość ta zdaniem autorki angażuje 
człowieka w szerszym stopniu i pochłania mu coraz więcej czasu. 
Dzieje się tak, bowiem praca człowieka w obecnych czasach jest 
bardziej satysfakcjonująca niż to miało miejsce w przeszłości. A co 
ciekawe ,,wraz ze wzrostem potrzeb człowiek jest skłonny wybierać 
więcej pracy niż czasu wolnego”23. 

Nowy wymiar pracy to również nowe wymagania względem 
pracownika – podmiotu pracującego. Pracownik ten powinien 
cechować się więc: 

  czynną postawą wobec ciągle pojawiających się zmian, 
  przedsiębiorczością, 
  mobilnością, 
  samosterownością, 
  zdolnością do życia oraz działania w sytuacjach 

problemowych, 
  zdolnością akceptacji zmiennego środowiska, 
  koncentracją na osiągnięcia, 
  wyższymi kwalifikacjami osobowościowymi, 

intelektualnymi i moralnymi, 
  umiejętnością wyboru, 
  umiejętnością funkcjonowania w stosunkach bezosobowych, 
  umiejętnością sprawowania kontroli24. 
Przemiany na rynku pracy spowodowane globalizacją często 

porównuje się do rewolucji przemysłowej. Zdaniem M. Rebber 
powoduje to spolaryzowanie rynku pracy. I tak jeden biegun 
wypełniają młodzi, mobilni i świetnie wykształceni pracownicy, 

                                                 
22 G. E. Kwiatkowska, A. Siudym (red.), jw. s. 19.  
23 Tamże. 
24 G. E. Kwiatkowska, A. Siudym (red.), jw. s. 19. 
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drugi zaś przegrani, a więc ci, którzy nie mając kompetencji oraz 
umiejętności stracą pracę25. 

 
4. Praca – działalność, czyn  
W literaturze przedmiotu do podstawowych form działalności 

człowieka zalicza się: naukę (w sensie uczenia się), zabawę oraz 
pracę (jako pracę zawodową). Inni autorzy podają jeszcze twórczość, 
walkę, wypoczynek czy też działalność społeczno – kulturową26. 

Według encyklopedii poprzez działalność rozumiemy pewną 
postać działania. Jest ona pasmem czynności rozłożonych w dłuż-
szym przedziale czasowym. Takiemu działaniu przypisuje się wyż-
szy poziom ważności. Mowa jest tu o działaniu celowym i świado-
mym oraz o ogólnym zachowaniu ludzkim27. 

Działać to zmieniać rzeczywistość, to zmierzać do określone-
go celu. Działać to również włączać w daną rzeczywistość czynniki, 
które mają wywołać określony skutek. W działaniu należy wyzna-
czyć sobie cel, warunki oraz środki28. Przyjmuje się zatem, że dzia-
łanie jest przejawem aktywności człowieka. Dlatego też określana 
jest jako świadomy proces kierowania przez jednostkę czynami. 

Traktowanie pracy jako jednej z podstawowych form działal-
ności ludzkiej zmusza nas do analizowanie jej pod kątem pracy za-
wodowej, którą wstępnie należy rozumieć jako zorganizowaną dzia-
łalność, prowadzącą do ,,powstawania wytworów i usług społecznie 
wartościowych oraz do podnoszenia jakości życia wykonujących ją 
jednostek i członków ich rodzin”29. Tak ujmowana praca dotyczy 
zwłaszcza ludzi dorosłych. Związana jest ona również z ich całym 
okresem pracy zawodowej. Bowiem pochłania człowiekowi ponad 
połowę jego życia, decyduje ona także o jego kształcie i wyrazie30. 

                                                 
25 Tamże, s. 20.  
26 Tamże, s. 76. 
27 T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, 

Wrocław 1978, s. 56. 
28 Z. Wiatrowski, jw. s. 75 – 76. 
29 Tamże, s. 78. 
30 Tamże. 
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Jak słusznie zauważa P. Trzebuchowski: ,,nie każdy czyn daje 
się zamknąć w pojęciu pracy”31. Pojęcie czynu jest pojęciem szer-
szym. I to nie czyn lecz praca zawiera się w nim. Dlatego też by 
godnie żyć na świecie, należy pracować bo praca jest ludzkim feno-
menem, pochodną wolności i inteligencji. Zdaniem J. P. Sartre to nie 
praca ukształtowała człowieka lecz on sam. To człowiek podjął pracę 
dzięki swemu człowieczeństwu32. 

 
5. Praca prawem człowieka 
Jeszcze wcześniej papież Pius XII w encyklice Sertum laeti-

tiae pisał: „należy, aby każdy, kto ma dostateczną siłę do pracy dla 
zdobycia dla siebie i swej rodziny codziennego pożywienia, mógł 
sprawiedliwie pracować”33. Prawo człowieka do pracy obejmuje 
prawo do: zatrudnienia, wyboru pracy, do wolnej umowy o pracę i 
prawo do owocu pracy ludzkiej34. Dzięki pracy człowiek jest w sta-
nie zapewnić utrzymanie nie tylko dla siebie i dla swoich bliskich, 
ale może dodatkowo służy braciom i współdziałać w doskonaleniu 
stworzenia dla dobra wspólnego. Co więcej ma on także możliwość 
,,rozwoju osobistego w łączności z dziełem zbawczym Jezusa Chry-
stusa”35. Dlatego też jak czytamy w Konstytucji o Kościele w świe-
cie współczesnym Gaudium et spes: ,,rodzi się dla każdego z nas 
obowiązek wykonywania pracy rzetelnie oraz prawo każdego do 
pracy; do społeczeństwa natomiast należy, w miarę zachodzących 
okoliczności, pomagać ze swej strony obywatelom w znalezieniu 
sposobności do odpowiedniej pracy”36. 

Często ujmujemy pracę człowieka na poziomie materialnym. 
Mówimy, że jest głównym źródłem zaspokojenia potrzeb. Niemniej 
jednak ma ona także charakter duchowy i „w zwyczajnym biegu 

                                                 
31 P. Trzebuchowski, Praca jako znak człowieczeństwa, Warszawa 1982, s. 103. 
32 Tamże, s. 104. 
33 D. Zimoń (red.), Pochylmy się nad bezrobociem, Katowice 2002, s. 24. 
34 Tamże. 
35 K. Ślebarska, Praca jako wartość wobec problemu bezrobocia, 

,,Śląskie Studia Historyczno – Teologiczne”, 2005, t.38, z. 2, s. 441. 
36 Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, 

Praca jej warunki i wypoczynek, cz. II, rozdz. 3, pkt. 67. 
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rzeczy, wypełnia ludzkie życie i stanowi o jego wartości i sensie”37. 
Dlatego też prawo i obowiązek pracy „wypływają nie tylko z prawa 
do utrzymania i wyżywienia, ale z ważniejszego prawa do bycia 
człowiekiem”38. 

 
6. Praca jako wartość 
Zdaniem J. Sztumskiego pracy przypisuje się wartość moralną. 

To ona wiedzie swój prymat nad wartościami ekonomicznymi, które 
występują jedynie wtedy gdy istnieje praca najemna. Jak mówi autor: 
„choć od bardzo dawna zdawano sobie sprawę z doniosłości pracy 
dla zapewnienia człowiekowi warunków istnienia, to jednak znacz-
nie wcześniej zastanawiano się nad moralną wartością pracy niż nad 
jej wartością ekonomiczną”39. Mimo, iż praca ludzka jest warunkiem 
istnienia i rozwoju człowieka to jednak ,,nie wszyscy ludzie mają 
pozytywny stosunek do wartości, jaką praca stanowi”40. 

Z. Wiatrowicz twierdzi, że praca jest ,,szczególną wartością, 
dzięki której powstają i funkcjonują społecznie wszystkie inne war-
tości”41. Z kolei D. Dobrowolska mówi o wartościach, które odgry-
wają w życiu człowieka decydującą rolę. Autorka analizuje wartości 
pracy na tle wartości abstrakcyjnych i konkretnych. To do nich dą-
żymy i pragniemy je osiągnąć42. 

J. Penc w swojej publikacji ,,Motywowanie w zarządzaniu” 
przedstawia najbardziej cenione przez pracowników wartości. Zali-
cza do nich: 

 stałość i pewność zatrudnienia, 
 stałe i wysokie płace, 

                                                 
37 Jan Paweł II, Wymiary konfliktu, Encyklika Laborem exercens, 1981, 

rozdz. 11. 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/laborem.
html (dostęp: 15 luty 2017). 

38 K. Ślebarska, jw. s. 441. 
39 J. Sztumski, Społeczeństwo i wartości, Wyd. UŚ, Katowice 1992, s. 52. 
40 Tamże. 
41 W. Furmanek (red.), Praca człowieka jako kategoria współczesnej pe-

dagogiki, Rzeszów – Warszawa 2007, s. 54. 
42 D. Dobrowolska, Wartość pracy dla jednostki w środowisku przemy-

słowym, Wrocław 1984, s. 148. 
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 dodatkowe korzyści z pracy, możliwość awansu, 
 pracę zgodną ze swoimi zamiłowaniami, zdolnościami, 
 bezpieczną i dobrze zorganizowaną pracę, 
 odpowiednie warunki oraz stosunki między pracownikami, 
 uznanie kierownictwa da osiągnięć i jakościowo dobrej 

pracy, 
 praca umożliwiająca zdobycie doświadczenia zawodowe-

go, możliwość podnoszenia kwalifikacji, 
 szansa wykazania się pomysłowością i inicjatywą43. 
W literaturze przedmiotu często podkreśla się, iż praca zawo-

dowa posiada wymiar społeczny. Służy ona ,,nawiązywaniu więzi 
międzyludzkich, a otrzymane dzięki jej wykonaniu dochody wyzna-
czają sytuację materialną pracownika i jego rodziny”44. Tak więc 
zawód oraz zajmowane przez nie stanowisko umieszcza jednostkę w 
strukturze społecznej, zaś ruchliwość terytorialna jest efektem szero-
ko rozumianej mobilności zawodowej. 

Stosunkowo wysokie miejsce pracy wśród innych wartości 
pożądanych przez człowieka zapewniają przede wszystkim względy 
ekonomiczne oraz konieczność zarobkowania. Zdaniem K. Ślebar-
skiej: ,,poza aspektem materialnym ludzie dostrzegają jednak w wy-
konywanej pracy możliwość osiągnięcia określonej pozycji społecz-
no-zawodowej, zdobycia uznania, a także budowania poczucia wła-
snej wartości”45. 

 
7. Praca a rozwój 
W literaturze przedmiotu mówi się, iż praca jest jednym z 

czynników umożliwiających rozwój człowieka. Podejście to wpisuje 
się w teorie motywacji powstałą w latach pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku. Proces motywacji przebiega w następującym cyklu: nieza-
spokojona przez nas potrzeba wywołuje napięcie, które określone 
dążenia. Dążenia te z kolei powodują, iż poszukujemy określonych 
celów, których to osiągnięcie zaspokoi naszą potrzebę oraz dopro-

                                                 
43 J. Penc, Motywowanie w zarządzaniu, Kraków 2000, s. 165-166. 
44 M. Gitling, Człowiek i jego praca, ,,Nierówności Społeczne a Wzrost 

Gospodarczy”, 2013, z. 33, s. 212. 
45 K. Ślebarska, jw. s. 443. 
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wadzi do złagodzenia napięcia. Bowiem im większe jest to napięcie, 
tym większą mamy potrzeba działań, by je załagodzić46. 

Najpopularniejszą teorią motywacji jest teoria hierarchii po-
trzeb A. Maslowa. Psycholog ten mówi o pięciu potrzebach człowie-
ka, a więc wymienia: 

1. Potrzeby fizjologiczne (głód, nasze pragnienia i potrzeba 
schronienia). 

2. Potrzeby bezpieczeństwa (potrzeba ochrony człowieka 
przed krzywdą fizyczną i psychiczną). 

3. Potrzeby społeczne (poczucie przynależności, akceptacja i 
przyjaźń, uczucia). 

4. Potrzeby uznania (wyróżniamy: potrzeby wewnętrzne – 
niezależność, 

szacunek dla samego siebie, osiągnięcia i potrzeby zewnętrzne 
– pozycja, uznanie). 

5. Potrzeby samorealizacji (dążenie jednostki do tego, co jest 
możliwe przez nią do osiągnięcia: rozwój osobisty, samospełnienie)47. 

Kiedy zaspokoimy jedną z tych powyższych potrzeb, zaczyna 
dominować kolejne, druga potrzeba. W ten oto sposób jednostka 
,,wspina się po kolejnych szczeblach hierarchii”48. Zdaniem A. 
Maslowa żadna potrzeba nie zostaje przez nas w pełni zaspokajana 
dlatego też ciągle mamy motywacje do jej zdobycia49. 

Powyższe kategorie możemy zatem podzielić na potrzeby niż-
szego rzędu. Potrzeby te zaspokajane są przez nas zewnętrznie (po-
przez staż pracy, płace, świadczenia) oraz przez potrzeby wyższego 
rzędu (zaspokajane wewnętrznie). 

 
8. Praca – konieczność 
W epoce przemysłowej i socjalizmie praca wyznaczała czło-

wiekowi styl życia, określała jego tożsamość. Dziś z kolei to kon-
sumpcja je wyznacza. Niemniej jednak od pracy nie możemy uciec. 
Jest powszechną, legalną i społecznie akceptowaną działalnością, 

                                                 
46 S. P. Robins, Zachowania w organizacji, Warszawa 1998, s. 57-58. 
47 K. Ślebarska, jw. s. 442. 
48 Tamże. 
49 Tamże. 
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sposobem zdobywania zasobów, które kolejne przeznaczamy na 
konsumpcje. Żyjąc w społeczeństwie konsumpcyjnym pracownik 
często sprowadza pracę do doznań jakie towarzyszą konsumpcji. 
Mamy tu do czynienia z hedonizmem pracowniczym. Wobec tego 
mówi się o podnoszeniu jakości życia zarówno tego materialnego, 
jak i emocjonalnego. Powszechnie uważa się, iż każda praca powin-
na przynosić pracownikowi poczucie spełnienia i radość. Zdaniem 
M. Csikszentmihalyi każdy pracownik niezależnie od wykształcenia, 
zawodu oraz typu pracy może doznać optymalnych przeżyć emocjo-
nalnych zwanych przepływem50. 

Praca w ówczesnych czasach jest regułą, należy do systemów 
społecznych. Postrzegana jest jako konieczność bowiem: 

  ,,człowiek musi pracować, bo inaczej nie przeżyje, 
  człowiek powinien pracować, bo to jego obowiązek wobec 

innych, 
  człowiek chce pracować, bo to zapewnia mu lepsze życie, 
  człowiek chce pracować, bo to daje mu poczucie rozwoju”51. 
Powyższe przesłanki pokazują powody podjęcia przez człowieka 

pracy. Przesłanki te różnią się od siebie motywami jej podjęcia. 
 
9. Postawy wobec pracy 
W literaturze przedmiotu najczęściej mówi się o czterech po-

stawach pracownika wobec pracy. Pierwszą z nich jest postawa in-
strumentalna. Polega ona na traktowaniu pracy jako ,,drogi do za-
spokojenia przez pracownika swoich podstawowych potrzeb”52. A 
więc osoba ta pracuje jedynie po to, by zdobyć niezbędne środki na 
utrzymanie własnej rodziny. Praca jest drogą, narzędziem zapewnia-
jącym mu godziwe życie na odpowiednim poziomie. Postawę tę 
można również traktować jako jeden ze sposobów zaspokajanie po-
trzeb bezpieczeństwa oraz potrzeb społecznych. 

Postawa autoteliczna z kolei ujmuje pracę jako sposób na za-
spokajanie potrzeb samorozwoju. W tym obszarze praca jest drogą 
do zdobycia wiedzy, do budowania własnej samooceny i tożsamości. 

                                                 
50 A. Czerw, jw. s. 220. 
51 Tamże, s. 219.  
52 Tamże, s. 220. 
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Trzecia postawa – postawa punitywna. Posiada ona charakter 
negatywny. Sam termin punitywny oznacza bowiem karzący, jest on 
karą. Taki pracownik traktuje pracę jako coś nieprzyjemnego. Praca 
kojarzy mu się z trudem, z potem i łzami. Unika pracy jak tylko mo-
że, tak jak unika się kary. Nie ma mowy tu o żadnym celu. A wręcz 
przeciwnie – pojawia się u pracownika motywacja do ucieczki53. 

Ostatnia, czwarta postawa wobec pracy – postawa normatyw-
na dotyczy zobowiązania pracownika wobec społeczeństwa. Mowa 
jest tu o wymianie usług oraz o przestrzeganiu reguł wzajemności. 
Postawa ta związana jest ze społeczeństwem z racji tego, iż tak na-
prawdę zdaniem A. Czerw ,,praca zawodowa jest potrzebna społe-
czeństwu”54. Ale też społeczeństwo nie mogło by też prawidłowo 
rozwijać się bez pracy jednostki na rzecz ogółu. Praca jest więc nor-
mą, nie wolontariatem. Dlatego też jako postawa normatywna ozna-
cza poczucie zobowiązania wobec rodziców, społeczeństwa do od-
dania pewnego długu. 

Analizując powyższe postawy pod względem potrzeb czło-
wieka należy stwierdzić, iż pierwsza postawa – instrumentalna odno-
si się do potrzeb podstawowych, a więc do potrzeb bezpieczeństwa, 
potrzeb biologicznych i przynależności. Kolejna postawa autotelicz-
na związana jest z potrzebą uznania. Mowa jest tu o zdobywaniu 
wiedzy, kompetencji, pozycji zawodowej. Związana jest również z 
potrzebą samorealizacji. Z kolei dwie pozostałe postawy takie jak: 
postawa punitywna i normatywna nie są ściśle powiązane z potrze-
bami jednostki. 

 
10. Równowaga między pracą a życiem 
Aby zachodziła równowaga między pracą a życiem jednostki 

musimy starać się by czynności wykonywane w pracy nie były na 
zasadzie przymusu a na zasadzie autotelicznej akceptacji, by praca 
sprawiała przyjemność, wzbogacała nas a nie uzależniała. Mówiąc o 
równowadze mamy na myśli jej trzy wymiary55. 

                                                 
53 Tamże. 
54 Tamże. 
55 Z. Ratajczak, jw. s. 165–166. 
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Pierwszy wymiar dotyczy czasu. W tym zagadnieniu istotna 
jest proporcja ilości czasu spędzanego w pracy w ramach realizacji 
zadań oraz czasu, kiedy robimy to na co mamy ochotę. Czas ten na-
zywamy czasem wolnym. Musi on być przeznaczony w całości na 
odpoczynek by zregenerować się i odzyskać utraconą energię w cza-
sie pracy. Często jednak proporcje są odwrócone bowiem pracownik 
w domu intensywnie pracuje zaś w pracy odpoczywa. Marnuje czas, 
który tak naprawdę nie będzie mógł odzyskać. 

Drugi wymiar dotyczy energii, a więc sił. Warto zadać sobie 
pytania na ile praca pozbawia pracownika sił i uniemożliwia wyko-
nywania obowiązków domowych bądź też oddaniu się rozrywce i 
innym przyjemnościom. Niemniej jednak nawet wyczerpująca praca 
sprawia czasami więcej przyjemności a niżeli bierny odpoczynek w 
domu. Dlatego też mówi się o marnotrawstwie energii czy też jej 
marnym wykorzystaniu. Jak twierdzi M. Csikszentmihaly: ,,Kiedy 
uważamy, że inwestujemy energię w zadania sprzeczne z naszą wo-
lą, i że marnujemy ją, czujemy, że zamiast realizować własne cele, 
wykorzystujemy nasza energię psychiczną na pomaganie innym w 
realizacji ich celów”56. 

Z kolei trzeci wymiar – wymiar gratyfikacji materialnej zwią-
zany jest z tym co nam bardziej się opłaca. A więc chodzi tu o to czy 
opłaca nam się bardziej być w pracy, czy poza nią (pozorowanie 
pracy, absencja). Zdarza się i tak, że bycie w domu jest nie tylko 
bardziej satysfakcjonujące ale również bardziej dochodowe. Gdyż 
zamiast wynajmować opiekunkę do dziecka, można nią być. Taki 
wybór jest jednym z dylematów współczesnej kobiety57. 

 
Wnioski 
Człowiek jest najwyższą wartością każdej organizacji. Jego 

praca stanowi jedną z podstawowych jego sfer życia. Czasy, w któ-
rych żyjemy, cechują się różnorodnymi przemianami związanymi 
głównie z procesami globalizacji, z konkurencyjnością, z rozwojem 
nowych technologii wytwarzania oraz wzrastającym zjawiskiem 
migracji zarobkowej. Powyższe zmiany przekształciły warunki ak-

                                                 
56 Tamże, s. 166. 
57 Tamże. 
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tywności pracowników w sferze zawodowej. Dodatkowo są przy-
czyną zmian systemu wartości, aspiracji ludzi. Zmianie ulega rów-
nież spojrzenie na pracę i jej znaczenie58. 

Pracę we współczesnych czasach możemy traktować jako źró-
dło zarobkowania bądź też jako szansę samorealizacji. Dzięki niej 
powstają dobra materialne, tworzą się wartości kulturowe i społecz-
ne. Dlatego też stojąc u progu nowego wieku z łatwością możemy 
stwierdzić, iż że rola pracy w życiu każdego człowieka jest na tyle 
istotna by wyznaczać jednostce jej miejsce w społeczeństwie. 

 
Streszczenie:  
Szczególnym rodzajem działalności człowieka jest praca. To 

ona pochłania nam połowę życia, jest źródłem zadowolenia i licz-
nych trosk, trudności. Tylko człowiek jest w pełni zdolny do niej i 
tylko on ją wykonuje. Dlatego też warto zastanowić się: czym jest 
praca? Jakie pełni funkcje? Jakie postawy przyjmuje człowiek wobec 
niej? Niniejszy artykuł porusza kwestie pracy w życiu człowieka. 
Definiuje pojęcie pracy. Omawia jej funkcje. Opisuje prace kiedyś i 
dziś. Zwraca uwagę na zmiany spowodowane globalizacją. Mówi o 
pracy jako wartości, czynie, działalności. Charakteryzuje postawy 
człowieka wobec pracy.  

Słowa kluczowe: praca, społeczeństwo, potrzeby, postawy, 
globalizacja.  

 
Summary: 
Work in human life 
A special kind of human activity is work. It absorbs half of our 

life. It is a source of satisfaction and a number of concerns, difficul-
ties. Only human is a fully capable of working and performing it. 
Therefore, it is worth considering: what is work? What are the func-
tions work? What attitudes takes a human to work? 

This article addresses the issues of work in human life. De-
fines the concept of work. Discusses the functions of work. He de-
scribes the work then and now. This article draws attention to the 

                                                 
58 M. Gitling, jw. s. 211. 
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changes caused by globalization. It speaks about working as values, 
action, activity. It is characterized by the attitude of human to work. 

Keywords: work, society, needs, attitudes, globalization. 
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Katarzyna Michajłow  

 
Istota prawa do pracy 

 
I. Uwagi wprowadzające 
Prawo do pracy od lat jest przedmiotem zainteresowania przed-

stawicieli dla różnych dziedzin naukowych. Próby wyjaśnienia jego 
istoty podejmowali nie tylko prawnicy, ale również ekonomiści i so-
cjologowie. W sposób szczególny prawo do pracy stało się źródłem 
polemik i dyskusji w Polsce po nowelizacji kodeksu pracy mocą usta-
wy z dnia 2 lutego 1996 r.1 oraz po uchwaleniu nowej ustawy zasadni-
czej- Konstytucji RP2. Pojawiły się wówczas przeciwstawne poglądy 
co do istnienia omawianego prawa w polskim porządku prawnym. 
Powstałe kontrowersje wokół prawa do pracy dały asumpt do podjęcia 
tej problematyki w niniejszym opracowaniu.  

Poglądy głoszone w ramach społecznej nauki Kościoła nawią-
zują do  tradycji tomistycznej głoszącej, że praca, wynikając z natury 
człowieka, urzeczywistnia jego egzystencję i stanowi tym samym 
sens jego bytowania. Rerum novarum jako pierwsza z encyklik pa-
pieskich, odnoszących się do pracy ludzkiej, nie tylko przypomina 
podstawowe zasady społeczne, ale także określa obowiązki Kościoła, 
państwa, pracodawców, pracobiorców i związków zawodowych, 
formułuje prawa społeczne człowieka, sugerując  tym samym prak-
tyczne rozwiązania kwestii robotniczej3. Z osobowym charakterem 
ludzkiej pracy spotykamy się także w treści encykliki papieża Jana 
Pawła II Laborem Exercens. Już w jej wstępie papież krótko charak-
teryzuje pracę ludzką jako taką działalność człowieka, z której 
„człowiek ma pożywać chleb codzienny i poprzez pracę ma się przy-
czyniać do ciągłego rozwoju nauki i techniki, a zwłaszcza do nie-
ustannego podnoszenia poziomu kulturalnego i moralnego społe-
czeństwa, w którym żyje jako członek braterskiej wspólnoty; praca 

                                                 
1 Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o 

zmianie niektórych ustaw, Dz. U. 1996 nr 24 poz.110 
2 Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483, 

ze zm. 
3 http://www.kns.gower.pl/slownik/spoleczne_leona.html, 26.03.2017 
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zaś oznacza każdą działalność, jaką człowiek spełnia bez względu na 
jej charakter i okoliczności, to znaczy każdą działalność człowieka, 
którą za pacę uznać można i uznać należy pośród całego bogactwa 
czynności, do jakich jest zdolny i dysponowany poprzez samą swoją 
naturę, poprzez samo człowieczeństwo”(LE, Wstęp). 

 

II. Prawo do pracy- uregulowania ponadnarodowe 
Oprócz społecznej nauki kościoła na kwestię prawa do pracy 

zwraca uwagę szereg aktów prawa ponadnarodowego. Prawo do 
pracy jako postulat moralny i norma prawna pierwszy raz zostało 
sformułowane w uchwalonej  w 1948 roku przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. 
Zgodnie z art. 23 §1 Deklaracji „każdy człowiek ma prawo do pracy, 
do swobodnego wyboru pracy, do sprawiedliwych i zadowalających 
warunków pracy oraz do ochrony przed bezrobociem”4. Chociaż akt 
ten nie ma mocy wiążącej, należy przyznać, że już pierwszej połowie 
XX wieku był pomocny organom państwa przy określaniu celów 
polityki społeczno- gospodarczej. Nieco późniejszym aktem odno-
szącym się do prawa do pracy jest Międzynarodowy Pakt Praw Go-
spodarczych, Społecznych i Kulturalnych5. Dokument ten został 
uchwalony w 1966 roku, a zgodnie z treścią jego art. 6 „(…) państwa 
uznają prawo do pracy, które obejmuje prawo każdego człowieka do 
uzyskania możliwości utrzymywania się poprzez pracę swobodnie 
wybraną lub przyjętą oraz podejmą odpowiednie kroki w celu za-
pewnienia tego prawa”. W kolejnych przepisach Paktu, oprócz prawa 
do pracy, wskazano także na poszczególne jego elementy- prawo do 
wynagrodzenia za pracę, prawo do bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy, prawo do wypoczynku i równe prawo do awansu.  

W nieco innym, aczkolwiek bardziej konkretyzującym kierun-
ku poszła Międzynarodowa Organizacja Pracy. Chociaż żaden z jej 
dokumentów nie zawiera bezpośrednio definicji i gwarancji prawa 

                                                 
4 

http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_P
raw_Czlowieka.pdf, 26.03.2017 

5 Międzynarodowy Pakt Praw Społecznych, Gospodarczych i Kultural-
nych, Dz. U. 1997 nr 38 poz.169 
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do pracy, to w licznych konwencjach położony został nacisk na po-
szczególne jego komponenty: wolność pracy6, prowadzenie polityki 
prozatrudnieniowej7, zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu i wykony-
waniu zawodu8, nakaz równej płacy za jednakową pracę mężczyzn i 
kobiet9.  

Warto pamiętać, że akty uchwalone przez ONZ i MOP mają 
charakter uniwersalny, zaś dokumenty uchwalone przez Radę Euro-
py mają charakter regionalny. Europejska Karta Społeczna sporzą-
dzona w 1961 r. i uchwalona w 1996 r. Zrewidowana Europejska 
Karta Społeczna dotyczy głównie praw socjalnych, w tym pracowni-
czych. Znajdujemy w niej uregulowania dotyczące prawa do pracy, 
odpowiednich, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, spra-
wiedliwego wynagrodzenia, organizowania się, rokowań zbioro-
wych, a także poradnictwa, szkolenia zawodowego, ochrony zdrowia 
i zabezpieczenia społecznego Ratyfikacja Karty przez Polskę nastą-
piła w roku 1997, jednakże wyłączono z niej kilkanaście ustępów z 
części II, najważniejszymi były: prawo pracowników do wynagro-
dzenia zapewniającego im i ich rodzinom godziwy poziom życia, 
prawo pracowników i pracodawców do strajków, a także zobowiąza-
nie do liberalizacji przepisów prawnych odnoszących się do zatrud-
niania cudzoziemców10.  

Za cel europejskiego prawa pracy uznaje się ujednolicenie 
przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej poprzez elimi-
nację znaczących różnic między poszczególnymi ustawodawstwa-
mi11. Większość z dotychczas wydanych dyrektyw odnosi się do 

                                                 
6 Konwencja nr 29 dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej, 

Dz. U. 1959 nr 20 poz. 122 
7 Konwencja nr 122 z dnia 9.071964 r dotycząca polityki zatrudnienia, 

Dz. U. 1967 nr 8 poz.31 
8 Konwencja nr 111 dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i 

wykonywania zawodu  z dnia 25.06.1958 r., Dz. U. 1961 nr 42 poz.218 
9 Konwencja nr 100 z dnia 29.06.1951 dotycząca jednakowego wyna-

grodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, 
Dz. U. 1955 nr 39, poz. 238 

10 T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2014, s.65-66 
11 T. Liszcz, Prawo…, s.69 
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zasady równego traktowania w zatrudnieniu12, zakazu dyskrymina-
cji13, a także do bezpieczeństwa  i/lub zdrowia w miejscu pracy14.  

 
III. Komponenty prawa do pracy 
Stanowiące przedmiot opracowania prawo do pracy wywodzi 

się z fundamentalnego prawa do życia i rozwoju. Człowiek, zapew-
niając realizację potrzeb materialnych swoich i swojej rodziny, speł-
niając się przy tym zawodowo, prowadzi do realizacji prawa do pra-
cy w wymiarze indywidualnym. Z owym prawem związane są cztery 
obowiązki moralne. Pierwsze dwa- miłość i sprawiedliwość, realizu-
ją się poprzez dzielenie się zdolnością do pracy, kolejne to praca na 
rzecz bliźniego oraz udzielanie własności. Ponadto sprawiedliwość 
realizuje się w respektowaniu dobra społecznego, szanując prawo do 
pracy pozostałych ludzi i eliminując nieuczciwą konkurencję15.  

Za główny powód niechęci do konstytucyjnej regulacji oma-
wianego prawa wskazuje się na przeświadczenie, iż koliduje ono z 
wolnością i własnością prywatną. Co więcej, umieszczenie prawa do 
pracy w Konstytucji RP prowadzić by musiało do reglamentacji pra-
cy kosztem własności i wolności jednostki16. 

Część autorów stoi na stanowisku, iż o prawie do pracy w Pol-
sce nie można już mówić. Inni twierdzą że mimo, iż ustawa zasadni-

                                                 
12 Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

05.07.2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz 
równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy, 
Dz. U. UE 2006 L 204/23 

13 Dyrektywa 76/207/EWG z dnia 09.02.1976 r. w sprawie wprowadze-
nia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie 
dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków 
pracy, Dz. U. WE L 39  

14 Dyrektywa 89/391/EWG Rady z dnia 12.06.1989 r. w sprawie wpro-
wadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników 
w miejscu pracy, Dz. U. WE L 393 

15 Praca ludzka. Zagadnienie społeczno-moralne, Towarzystwo Nauko-
we Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1978, s.233 

16 Z. Góral, O aktualności traktowania prawa do pracy jako zasady 
prawa pracy [w:] Z. Góral (red.) Z zagadnień współczesnego prawa pracy,  
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s.58 
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cza nie wymienia go wśród innych praw jest ono dalej obecne w 
porządku prawnym. Nie ulega wątpliwości, że art.68 Konstytucji 
PRL z 1952 r.17 podobnie jak art.10 k.p. w pierwotnym jego brzmie-
niu przewidywał zasadę prawa do pracy. Przepis ten stanowił, iż 
„obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej mają prawo do pra-
cy, to znaczy prawo do zatrudnienia za wynagrodzeniem według 
ilości i jakości pracy". W nowej ustawie zasadniczej prawa do pracy 
już nie ma, nie stanowi więc ono zasady konstytucyjnej. Jednak jak 
uważa T. Liszcz, „w art.65 ust. 5 Konstytucji (z 1997 r.) jest ujęty 
jeden z istotnych aspektów prawa do pracy, którym jest obowiązek 
władz publicznych prowadzenia polityki zmierzającej do pełnego, a 
jednoczenie produktywnego zatrudnienia przez realizowanie pro-
gramów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie 
poradnictwa  i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac 
interwencyjnych”. Zdaniem T Liszcz obowiązujący art.10 k.p. prze-
widuje zwykłą (pozakonstytucyjną) zasadę prawa do pracy. Prawo to 
nie ma charakteru roszczeniowego”18.  

Jako jeden z elementów prawa do pracy przyjęto wolność pra-
cy. Jak pisz Z. Góral, uważa się, że zasada prawa do pracy została 
poniekąd zastąpiona zasadą wolności pracy19. Omawiana wolność 
pracy powinna być rozpatrywana przede wszystkim w kategorii wol-
ności osobistej, umożliwiając człowiekowi podejmowanie swobod-
nej decyzji w zakresie spożytkowania własnej pracy, swobodą w 
wyborze pracy, a także decydowania o pracowaniu bądź niepraco-
waniu. W związku z tym przyjęto podział na tzw. pozytywną wol-
ność pracy, która łączy prawo do swobodnego dostępu do zatrudnie-
nia z prawem do wyboru pracy oraz na negatywną wolność pracy, 
odnoszącą się do zakazu pracy przymusowej albo obowiązkowej. 

W kontekście pozytywnego aspektu wolności pracy równie 
istotna jest swoboda w dostępie do pracy. Za zasadne należy uznać 
jej ograniczenia przy określaniu wymagań rekrutacyjnych takich jak 
doświadczenie, kwalifikacje zawodowe, stan zdrowia czy niekaral-

                                                 
17 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952, 

Dz. U. 1952 nr 33 poz.232 
18 T. Liszcz, Prawo do pracy, Lexis Nexis, Warszawa 2012, s.78 
19 Tamże, s.62  
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ność. Ponadto przykładem ograniczeń w dostępności do zatrudnie-
nia, budzące najmniejsze wątpliwości są zakazy adresowane do dzie-
ci i młodzieży. Za powszechnie uznany standard uznaje się minimal-
ny wiek dopuszczenia do pracy zarobkowej i wprowadzenie istot-
nych restrykcji co do zatrudniania młodocianych20. W wyroku z dnia 
23 czerwca 1999 r. w sprawie K 30/98  (por. OTK 1999, Nr 5 [27], 
poz. 101, s. 540 i n. ) Trybunał  stanął na stanowisku, iż zasada wol-
ności pracy w jej ujęciu pozytywnym obejmuje zarówno możliwość 
wyboru rodzaju pracy (aspekt kwalifikatywny), wyboru pracodawcy 
(aspekt podmiotowy), jak i decydowania  przez pracownika o miej-
scu zatrudnienia (aspekt przestrzenny). Swoboda wyboru pracodaw-
cy oznacza z jednej strony możliwość zmiany zatrudnienia, a z dru-
giej  pozostawania w tym samym czasie w innym stosunku pracy, 
czyli podejmowania dodatkowego zatrudnienia21. 

Wspomniany w uwagach wprowadzających art. 6 Międzyna-
rodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych 
stanowi o swobodzie wyboru pracy. Pozostaje ona „w ścisłym 
związku z pozostałymi elementami wolności pracy”22. Za jeden z 
przejawów swobody w wyborze pracy należy uznać wolność w 
kształtowaniu kariery zawodowej, zaczynając od swobody kształce-
nia, rozwoju osobistego, wyboru zawodu, a kończąc na zmianie za-
wodu. Kolejnym aspektem wolności pracy jest swoboda wyboru 
pracodawcy. Oznacza ona przede wszystkim możliwość zmiany 
zatrudnienia i podjęcia dodatkowego zatrudnienia. W doktrynie 
wskazuje się również na swobodę wyboru miejsca zatrudnienia, któ-
ra wiąże się ze zjawiskiem migracji zarobkowych (krajowych i za-
granicznych)23.  

Zasada wolności pracy usytuowana została w rozdziale II 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zatytułowanym „Wolności, 
prawa i obowiązki człowieka i obywatela”. Zgodnie z art. 65 

                                                 
20 Z. Góral, Swoboda doboru pracowników i wolność pracy [w:] H. Le-

wandowski (red.), Polskie prawo pracy w okresie transformacji w oświetle-
niu prawa wspólnotowego, Warszawa 1997,s. 31 

21 Wyrok TK z dnia 23 czerwca 1999 r., OTK 1999, Nr 5 [27], poz. 101, 
s. 540 i n. 

22 Tamże, s. 33 
23 Tamże, s. 40 
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ust.1ustawy zasadniczej każdemu zapewnia się wolność wyboru i 
wykonywania pracy, a ewentualne wyjątki od tej zasady wynikać 
mogą tylko z ustawy. Natomiast obowiązek pracy może być nałożo-
ny tylko przez ustawę. Wyjątkiem od zasady wolności pracy jest 
zakaz zatrudniania dzieci do lat 16. Formy i charakter dopuszczalne-
go zatrudnienia ma określać ustawa. Konstytucyjna zasada wolności 
pracy oznacza więc przysługującą każdej osobie fizycznej, znajdują-
cej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wolność podejmowa-
nia decyzji o wykonywaniu najemnej pracy zarobkowej oraz wol-
ność wyboru tej pracy czy zawodu24. 

W myśl art. 11 k.p. nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie 
warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego sto-
sunku, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracow-
nika. Oznacza to, że każdy człowiek dysponuje swobodą podjęcia 
pracy i tym samym wstąpienia w stosunek pracy z pracodawcą.  

Przytoczona treść artykułu 11 k.p. wskazuje, iż nawiązanie sto-
sunku pracy wymaga zgodnego oświadczenia obu stron stosunku pra-
cy, tj. pracodawcy i pracownika. Należy zaznaczyć, że we wszystkich 
przypadkach powstania stosunku pracy jego nawiązanie następuje w 
drodze wyrażenia zgody przez zainteresowanego, jednakże w niektó-
rych regułą jest, iż następuje to w drodze dorozumianej25. 

Z prawem do pracy wiążą się unormowania dotyczące warun-
ków realizacji stosunku pracy: zasada równego traktowania pracow-
ników, prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę, prawo do bez-
piecznych i higienicznych warunków pracy, a także obowiązek pra-
codawcy ułatwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pierw-
sza z wymienionych zasad swoje umocowanie znajduje w treści art. 
32 ust. 1 i art. 33 Konstytucji RP oraz artykułu 11² k.p. Artykuł 32 
Konstytucji RP stanowi, że wszyscy ludzie są wobec prawa równi i 
w związku z tym „mają prawo do równego traktowania przez władze 
publiczne”. Z kolei art. 33 ustawy zasadniczej odnosi się do równego 
traktowania kobiet i mężczyzn nie tylko w życiu rodzinnym, ale 
również politycznym, społecznym i gospodarczym. Najwyższy hie-

                                                 
24 J. Borowicz, Konstytucyjna zasada wolności pracy [w:] B. Banaszek (red.) 

Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002, s. 509. 
25 W. Muszalski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2015, s. 25. 
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rarchicznie akt prawny w kraju stanowi, iż „kobieta i mężczyzna 
mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i 
awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej war-
tości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, 
pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odzna-
czeń”. Oznacza to, że także w zakresie prawa pracy, zarówno kobieta 
jak i mężczyzna powinni mieć równe szanse w możliwości podej-
mowania zatrudnienia, zwiększania swoich kwalifikacji, ale również 
do awansowania i uzyskiwania jednakowego wynagrodzenia za tę 
samą pracę. 

Zasada równego traktowania pracowników jako postulat moralny 
i norma prawna została  sformułowana w uchwalonej w 1948 roku 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Czło-
wieka i Obywatela. Zgodnie z jej art. 7 „Wszyscy są równi wobec pra-
wa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony 
prawnej; wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkol-
wiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i 
przed jakimkolwiek narażeniem na taka dyskryminację”26.  

Pozostałymi aktami, odnoszącymi się w sposób nieco ogólny 
do kwestii zakazu dyskryminacji i zasady równego traktowania w 
zatrudnieniu są: Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podsta-
wowych Wolności, Międzynarodowa Konwencja w sprawie likwida-
cji wszelkich form dyskryminacji rasowej, Międzynarodowy Pakt 
Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Międzynarodowy 
Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencja nr 111 Mię-
dzynarodowej Organizacji Pracy oraz Europejska Karta Społeczna. 
Przytoczone akty prawa ponadnarodowego stały się punktem wyjścia 
do uchwalenia szeregu innych aktów regulujących w sposób szcze-
gółowy zasadę równego traktowania i zakaz dyskryminacji.  

Kodeksowa zasada równości pracowników znalazła odzwier-
ciedlenie w treści art. 112 k.p. Zgodnie z jego brzmieniem „pracow-
nicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich 
samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego trakto-

                                                 
26 Tekst Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 
http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/dok_powszechna_deklaracj

a.php [dostęp: 26.03.2017 r.]. 
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wania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu”. Jednakże zasada ta nie 
wyklucza dyferencjacji praw i obowiązków pracowniczych. Przepis 
art. 112 k.p. zakłada różnicowanie sytuacji pracownika, biorąc pod 
uwagę odmienności wynikające z  cech osobistych i różnic w wyko-
nywaniu pracy27. 

Zajmując się kwestią prawa do pracy, nie sposób nie odnieść 
się do zakazu dyskryminacji na gruncie prawa krajowego w przepi-
sach kodeksu pracy. W art. 11³ stanowi on, że „jakakolwiek dyskry-
minacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególno-
ści ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, naro-
dowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pocho-
dzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu 
na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym 
lub niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna”. 

Omawianemu zakazowi dyskryminacji i powiązanej z nim za-
sadzie równego traktowania pracowników poświęcony został Roz-
dział II a w dziale pierwszym kodeksu pracy zmodyfikowany przez 
ustawę z dnia 14 listopada 2003 roku28. Nowelizacji tej dokonano w 
ramach wspomnianego już dostosowania polskiego prawa do prawa 
wspólnotowego29. Biorąc pod uwagę kryterium jawności występo-
wania dyskryminacji na rynku  pracy należy dokonać jej podziału na 
dyskryminację bezpośrednią i pośrednią30. Jak wynika z treści 
art.18³ª k.p., pierwsza z nich istnieje, gdy pracownik traktowany jest 
w porównywalnej sytuacji mniej korzystniej od pozostałych pracow-
ników ze względu na jedną bądź kilka przyczyn wymienionych w 
przytoczonym powyżej art. 11³ k.p. (w tym przypadku kryterium 
różnicowania jest płeć). Z dyskryminacją pośrednią mamy natomiast 
do czynienia gdy „na skutek pozornie neutralnego postanowienia, 
zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub 
mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie nie-
korzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku 
                                                 

27 W. Muszalski, Kodeks…, s. 28 
28 Dz. U. z 2003 r. Nr 213, poz.2081. 
29 I. Boruta, Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu- nowa regulacja praw-

na, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 2, s. 2. 
30 P. Zwiech, Rodzaje dyskryminacji kobiet na rynku pracy, „Polityka 

Społeczna” 2011, nr 4, s.18. 
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pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szko-
lenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszyst-
kich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróż-
nionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w § 1”.  

Dopuszczalne jest natomiast to różnicowanie w przypadku gdy 
postanowienie, kryterium lub działanie można obiektywnie uzasad-
nić pod względem zgodności z prawem jego celu, a także użycia 
koniecznych i właściwych środków. Dyskryminacja pośrednia doty-
czy zawsze nie pojedynczego pracownika, lecz grupy pracowników 
np. kobiet31. Co więcej, zachęcanie lub nakazanie innej osobie nie-
równego traktowania w zatrudnieniu, a także zachowywanie się w 
sposób uderzający w godność pracownika, również stanowią poważ-
ne naruszenia zakazu dyskryminacji.  

Na szczególną uwagę zasługują wskazane przez ustawodawcę 
w Kodeksie pracy skutki dyskryminacji. Zgodnie z art. 18³ᵇ§1 k.p. 
mogą to być w szczególności: odmowa nawiązania lub rozwiązanie 
stosunku pracy, niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę 
lub innych warunków zatrudnienia bądź pominięcie przy awansowa-
niu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą, a także 
pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących 
kwalifikacje zawodowe (za wyjątkiem sytuacji, w której pracodawca 
udowodni, że różnicując sytuacje pracowników kierował się obiek-
tywnymi powodami).  

Ustawodawca w treści art. 18³ᵈ k.p. ustanowił również prawo do 
odszkodowania w przypadku naruszenia zasady równego traktowania 
w zatrudnieniu. I tak osoba, która doświadczyła takiego zachowania 
przez pracodawcę ma prawo do wspomnianego odszkodowania w 
wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Na 
wyróżnienie zasługuje użyte stwierdzenie „w wysokości nie niższej”, 
gdyż nie wyklucza to żądania odszkodowania wyższego. 

Kolejna, równie istotna z punktu widzenia prawa do pracy za-
sada to prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z art. 
13 k.p. pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę; 
warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz 
polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustale-

                                                 
31 T. Liszcz, dz. cyt., s.86. 
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nie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Fundamentalnym celem 
realizacji prawa do pracy jest możliwość zarabiania przez pracujące-
go w celu utrzymania siebie i rodziny w sposób „godziwy”.  

W encyklice Rerum novarum Leon XIII wyraźnie podkreślił 
prawo pracowników do słusznej i sprawiedliwej zapłaty, zaznacza-
jąc, iż „płaca powinna pracownikowi rządnemu i uczciwemu wystar-
czyć na utrzymanie życia”32. Oprócz społecznej nauki kościoła na 
kwestie związane z wynagrodzeniem za pracę zwraca uwagę szereg 
aktów prawa ponadnarodowego. Po raz pierwszy idea płacy godzi-
wej pojawiła się w uchwalonej w 1948 r. Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka. W treści art.23 ust.3 uznano prawo pracownika do 
„odpowiedniego zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego 
jemu i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej, 
uzupełnionego w razie potrzeby innymi środkami pomocy społecz-
nej”33. Problematyka ta uregulowana została w kolejnych aktach 
prawno-międzynarodowych.  

Co ciekawe „Międzynarodowa Organizacja Pracy uważa za 
godziwą płacę minimalną, jeśli wynosi ona co najmniej 50 % płacy 
przeciętnej. W Polsce zarówno jedna, jak i druga wielkość od wielu 
lat (od roku 1987) kształtuje się poniżej 40% (…) w latach 1982- 
2005 płaca minimalna była u nas niższa od minimum socjalnego na 
jedną osobę w jednoosobowym gospodarstwie domowym”34. 

Należy zgodzić się ze stanowiskiem, iż ograniczono regulację 
konstytucyjną do sformułowania w art. 32 Konstytucji RP prawa 
mężczyzn i kobiet do jednakowego wynagrodzenia za pracę jedna-
kowej wartości, a także zagwarantowania treścią art. 65 ust. 4 usta-
wowego określenia minimalnego wynagrodzenia za pracę lub sposo-
bu ustalenia jego wysokości35. Oznacza to, że na ustawodawcy spo-
czywa obowiązek wprowadzenia odpowiednich unormowań, ustala-
jących wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, precyzując 
tryb jego ustalenia na mocy odrębnej ustawy. Zgodnie z orzecznic-

                                                 
32 M. Nowak, Prawo do godziwego wynagrodzenia w konstytucjach 

państw europejskich, Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 5/2002, s. 11. 
33 Tamże, s.12 
34 T. Liszcz, Prawo…, s.90 
35 M. Nowak, Prawo…, s. 17 
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twem Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2006 r., z prawa do godzi-
wego wynagrodzenia pracownik nie może wywodzić roszczenia o 
jego podwyższenie poza żądaniem wyrównania do poziomu wyna-
grodzenia minimalnego36.  

Kolejne uprawnienie związane z realizacją prawa do pracy to 
prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Odnoszące 
się do niego unormowania znajdują się nie tylko w przepisach kodeksu 
pracy (art.15, 207 – 23715 ), ale również w art. 66 ust. 1 Konstytucji 
RP. Ramy niniejszego opracowania nie pozwalają na wskazanie 
wszystkich regulacji w tym zakresie dlatego ograniczę się jedynie do 
tych, które są kluczowe. Interpretacja przepisów wymaga wyjaśnienia 
pojęcia „bezpiecznych i higienicznych warunków pracy” jako zwrotu 
oznaczającego „ogół norm prawnych oraz środków badawczych, or-
ganizacyjnych i technicznych, mających na celu stworzenie pracowni-
kowi takich warunków pracy, aby mógł on wykonywać ją w sposób 
produktywny, bez narażania go na nieuzasadnione ryzyko wypadku 
lub choroby zawodowej oraz nadmierne obciążenie fizyczne i psy-
chiczne”37. Państwo sprawując nadzór nad warunkami wykonywania 
pracy, posługuje się wyspecjalizowanymi organami jakimi są Pań-
stwowa Inspekcja Pracy i Państwowa Inspekcja Sanitarna. 

Ustawa zasadnicza, odnosząc się do omawianego prawa sta-
nowi, iż każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warun-
ków pracy. Natomiast sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki 
pracodawcy określa ustawa. Na szczególną uwagę zasługuje zwrot 
„każdy” albowiem oznacza to, iż prawo do bezpiecznych i higienicz-
nych warunków pracy przysługuje również osobom pracującym na 
innej podstawie niż umowa o pracę. 

Zgodnie z  treścią art. 15 k.p., obowiązek zapewnienia bez-
piecznych i higienicznych warunków pracy spoczywa na pracodaw-
cy. Dodatkowo przepis ten uległ konkretyzacji w Dziale czwartym 
(odpowiedzialność porządkowa pracowników), piątym (odpowie-
dzialność materialna pracowników) oraz dziesiątym i trzynastym 
(odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika) 

                                                 
36 Wyrok SN z dn. 29.05.2006 r., IPK 230/05, OSNP 2007, Nr 11-12, 

poz. 155 
37 W. Muszalski, Kodeks…, s. 674 
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Kodeksu Pracy. Zgodnie z ich treścią, pracodawca nie tylko ponosi 
odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakła-
dzie pracy, ale również jest zobowiązany do ochrony zdrowia i życia 
pracowników, spełniając obowiązek wynikający z treści art. 15 k.p. 

Ostatnim z wspomnianych unormowań jest ułatwienie pracow-
nikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dla problematyki bę-
dącej przedmiotem niniejszego opracowania kluczowe znaczenie ma 
art. 17 k.p., który stanowi, że pracodawca jest obowiązany ułatwiać 
pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Dzięki jego 
realizacji, wykwalifikowanego pracownika otrzymuje nie tylko praco-
dawca, ale również państwo, co przyczynia się do wzrostu ilości wy-
kwalifikowanej kadry. Co istotne w tym zakresie, przepis art. 17 k.p. 
nie nakłada na pracodawcę obowiązku stwarzania warunków do pod-
noszenia kwalifikacji przez jego pracowników. Pracodawca może 
więc wyrazić zgodę na „doszkalanie” w czasie pracownika, ale nie 
powinno to kolidować z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.   

 
IV. Zakończenie 
Podsumowując, pojęcie prawa do pracy, jako nazwa określo-

nego zespołu uprawnień obecnie nie występuje, ani w polskiej Kon-
stytucji, ani w Kodeksie pracy. Można je jednak interpretować, jako 
„prawo do swobodnie wybranego zatrudnienia z gwarantowanym 
wynagrodzeniem minimalnym oraz instytucjonalnymi gwarancjami 
pomocy w podjęciu takiego zatrudnienia i z działaniami władz pu-
blicznych, których celem jest zwalczanie bezrobocia”38. Ujęcie to 
występuje w przepisach prawa ponadnarodowego, a także wydobyć 
je możemy z norm konstytucyjnych, Kodeksu pracy i ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy39. Omawiane prawo do pracy, chociaż nie jest zapisane wprost 
w ustawie zasadniczej, to jednak jego poszczególne komponenty 
występują we wskazanych wyżej aktach normatywnych z zakresu 
prawa krajowego i ponadnarodowego, co powoduje, że wymaga ono 

                                                 
38 Z. Góral, Podstawowe zasady prawa pracy [w:] K. Baran (red.), Zarys 

systemu prawa pracy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s.551 
39 Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, Dz. U. Nr 99,poz.101 z późn. zm. 
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odkodowania i w konsekwencji stanowi zasadę prawa pracy40. 
Przedstawiona złożoność charakteru prawa do pracy powoduje, iż 
bywa ono źle interpretowane - jako prawo o charakterze roszczenio-
wym. Jak pisze T. Zieliński, należy pamiętać, że z „samego odwoła-
nia w konstytucji do \niezbywalnych\ praw człowieka nie wynikają 
konkretne uprawnienia, jeśli nie ma w niej postanowień, nadających 
się do bezpośredniego stosowania”. Konkludując, prawo do pracy 
nie stanowi zobowiązania państwa względem obywateli do zapew-
nienia każdemu z nich zatrudnienia, a jedynie zobowiązuje państwo 
do prowadzenia polityki zmierzającej do pełnego i produktywnego 
zatrudnienia poprzez realizację programów zwalczających bezrobo-
cie, w tym także organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia 
zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych.  
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Ewa Depa 

 
Jak skutecznie przekazać wiedzę? 

Rola nauczyciela akademickiego w kształtowaniu młodych pokoleń 
 
Wstęp 
Funkcja nauczyciela akademickiego w edukacji studentów i 

kształtowaniu ich osobowości jest bardzo ważna. To od wykładowcy 
zależy jak studenci będą podchodzić do danego przedmiotu, który on 
wykłada, czy umie zachęcić ich do zgłębiania różnych tematów np. 
przez przeprowadzanie badań naukowych. Jeżeli profesor jest kon-
taktowy, potrafiący przekazywać swoją wiedzę innym, sprawiedliwy 
w ocenie, skuteczny to zyskuje u studentów szacunek, a oni dzięki 
temu kończą studia jako osoby dobrze wykształcone. Na etapie 
kształcenia w szkole wyższej ważnymi postaciami wpływającymi na 
rozwój intelektualny, emocjonalny, moralny, społeczny czy ideowy 
mogą być ci nauczyciele akademiccy, których działalność wyraża się 
w poważniejszym zaangażowaniu w pracę naukową i dydaktyczną, a 
także w niektórych cechach ich osobowości. Mają tu znaczenie ich 
zachowania i postawy wobec studentów oraz realizacja przez uczel-
nię celów kształcenia stawianych1. 

 
Nauczyciel akademicki, etapy kariery naukowej. 
Nauczyciel akademicki jest to osoba zatrudniona w szkole 

wyższej na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub 
naukowym, wykształcona w określonej dziedzinie naukowej. Kariera 
nauczyciela akademickiego jest pasmem zdobywania kolejnych 
stopni i tytułów naukowych. Wyróżnia się następujące stopnie na-
ukowe: doktor i doktor habilitowany w zakresie określonej dziedziny 
naukowej oraz tytuł naukowy jakim jest profesor. Należy wspo-
mnieć, że w polskim społeczeństwie zawód profesora jest wysoko 
ceniony i bardzo poważany przez wszystkie klasy społeczne.  
                                                 

1 Monografia zbiorowa pod red. W. Skrzydlewski i S. Dylak, Media, 
edukacja, kultura, Nauczyciel akademicki wobec zadań naukowych i dydak-
tycznych a udział mass mediów w jego pracy wychowawczej z młodzieżą 
studencką, Suplement, Poznań 2012 
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Pierwszym krokiem do kariery naukowej w szkolnictwie wyż-
szym jest stanowisko asystenta. Kandydat zgłasza się do konkursu, 
który organizują władze uczelni wyższych.  

Zgodnie z art. 114 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym na stanowisku asystenta może być zatrudnio-
na osoba, która posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub 
tytuł równorzędny2. 

Nie zawsze konieczny jest do podjęcia pracy na stanowisku 
asystenta tytuł doktora, jednak statut niektórych uczelni pozwala okre-
ślać dodatkowe wymagania oraz kwalifikacje zawodowe dla osób, 
które kandydują na to stanowisko. Studia doktoranckie inaczej nazwa-
ne studiami trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie stopnia nauko-
wego doktora. Nauka na studiach doktoranckich wymaga ukończenia 
studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. 

Uczelnie na których prowadzone są studia doktoranckie mają 
opracowane regulaminy dotyczące warunków toku studiów, np. 
przyznawania stypendiów. Najważniejsze regulacje dotyczące stu-
diów doktoranckich w Polsce określone są przez: 

- Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyż-
szym (Dz. U. Nr 164, poz.1365z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 
dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i 
stypendiów doktoranckich,  

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 
dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzo-
nych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. Nr 1, poz.3, 2007). 

Uczelnie organizują egzaminy kwalifikacyjne dla kandydatów 
na studia doktoranckie, a część z nich wymaga również wypełnienia 
innych warunków, np. przedstawienie opinii o przydatności do pracy 
naukowej. Student uczęszczający na studia doktoranckie ma możli-
wość zdobycia specjalistycznej wiedzy w określonej dyscyplinie 
naukowej, jest także przygotowywany do samodzielnej pracy ba-
dawczo-naukowej, a na koniec uzyskuje stopień doktora. Jednym z 
elementów studiów doktoranckich jest prowadzenie zajęć dla studen-

                                                 
2 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 

2005 Nr 164 poz. 1365) 
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tów, a także wiele innych zadań związanych z dydaktyką, a przez 
cały ten okres przygotowuję się rozprawę doktorską. Uczestnik stu-
diów doktoranckich jest prowadzony przez opiekuna naukowego, 
następnie jego miejsce po otwarciu przewodu doktorskiego zajmuje 
promotor. Sprawujący pieczę nad doktorantem utrzymuje z nim kon-
takt, pomaga w pokonywaniu problemów badawczych. Praca doktor-
ska to przedstawienie samodzielnego rozwiązania problemu nauko-
wego przez doktoranta wykazująca jak dużą wiedzę w danej dziedzi-
nie posiadł student i jak potrafi z niej korzystać. Pozytywna obrona 
pracy doktorskiej kończy się uzyskaniem przez studenta stopnia na-
ukowego doktora. Asystenci zatrudnieni są w ramach umowy o pra-
cę, co przekłada się na stałe dochody, a jako pracownicy uczelni 
mają więcej godzin pracy dydaktycznej niż doktoranci. Aby zostać 
przyjętym na stanowisko asystenta na polskiej uczelni należy speł-
niać wiele warunków m.in. brać aktywny udział w konferencjach 
naukowych, kołach naukowych, współpracować przy organizacji 
spotkań i paneli dyskusyjnych. Największe szanse zdobycia etatu na 
uczelni wyższej mają najzdolniejsi studenci. Ważna jest znajomość 
języków obcych oraz bardzo dobre wyniki w nauce potwierdzone 
ocenami w indeksie. Znalezienie pracy na uczelni na stanowisku 
asystenta jest początkiem kariery naukowej.  

Kolejnym etapem kariery asystenta jest stanowisko adiunkta. 
Na tym stanowisku zatrudniony może być pracownik naukowy lub 
naukowo-dydaktyczny posiadający tytuł doktora lub doktora habili-
towanego. Aby uzyskać habilitację należy otrzymać pozytywne re-
cenzje rozprawy habilitacyjnej, zdać kolokwium oraz przeprowadzić 
wykład, który jest pozytywnie oceniony, należy również wykazać się 
dorobkiem naukowym.  

Następnym krokiem w karierze na uczelni jest zdobycie tytułu 
profesora nadzwyczajnego. O ta posadę mogą ubiegać się osoby po-
siadające pokaźny dorobek naukowy oraz tytuł naukowy doktora habi-
litowanego. Wymagane również jest bycie opiekunem doktoranta.  

Najwyższy szczebel kariery naukowej na uczelni to stanowi-
sko profesora zwyczajnego. Od kandydata na ta posadę wymaga się 
posiadania tytułu naukowego profesora, osiągnięcia wysokiej pozycji 
w środowisku zawodowym oraz dużych osiągnięć naukowych.  
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Cechy nauczyciela akademickiego i style prowadzenia zajęć 
Na każdym etapie kariery naukowej prowadzi się zajęcia dy-

daktyczne dla studentów, przeprowadza się badania naukowe, a na-
stępnie publikuje się ich wyniki. Jednym z obowiązków, jakie czeka-
ją na profesora jest nauczanie i kształtowanie młodych ludzi. Na-
uczyciel akademicki powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje do 
wykonywania swojego zawodu. Oprócz kwalifikacji, wiedzy, zna-
jomości języków obcych czy dorobku zawodowego pracownik aka-
demicki powinien posiadać zdolność łatwej komunikacji ze studen-
tami, przejawiać zainteresowanie postępami swoich podopiecznych, 
umiejętnie wskazywać im drogę i pozytywnie motywować. Te cechy 
pozwolą na skuteczne rozwijanie młodej kadry. Nauczyciel akade-
micki musi wykazać się rozległą i precyzyjną wiedzą w swojej dzie-
dzinie. Nauczyciel powinien na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę o 
aktualne dane, wyniki np. w publikacjach. Pracownik akademicki 
musi umiejętnie rozdysponować czas żeby dobrze wywiązać się ze 
swoich obowiązków, nie uszczuplając czasu, który musi poświęcić 
na pracę ze studentami, a prace naukowe. Nauczyciele akademiccy 
są odpowiedzialni za poziom wiedzy prezentowany przez studentów 
i są najważniejszym ogniwem przy współpracy z uczelnianym „na-
rybkiem”.  

Uczelnie akademickie mają za zadanie przekazywać wiedzę w 
taki sposób, by młody człowiek mógł wykonywać zawód w określo-
nej dziedzinie, wychowywać ludzi kulturalnych, kształtować pełnię 
człowieczeństwa i prowadzić badania naukowe. Nauczyciel akade-
micki stale musi doskonalić kompetencje zawodowe oraz dbać o 
jakość wiedzy, jaką wykłada. Kluczowe staje się tu stałe poszukiwa-
nie nowych metod nauczania, udoskonalanie programów kształcenia, 
skuteczne docieranie do studentów, rozbudzanie ich wyobraźni i 
zainteresowań oraz czynienie pracy studenta interesującą i atrakcyj-
ną3. Nauczanie na poziomie studiów wyższych ma zupełnie inny 
sens, niż w szkolnictwie podstawowym czy ponadpodstawowym. 
Należy swoją wiedzę naukową przekazywać studentom, przygoto-

                                                 
3 A. Sierecka, K. Pindor, Kompetencje i kwalifikacje zawodowe nauczy-

cieli akademickich, Zeszyty Naukowe WSOWL Dolnośląska Szkoła Wyższa, 
Nr 3 (165) 2012 
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wać ich do prowadzenia ich przyszłych badań naukowych. Każdy 
wykładowca zaangażowany w naukę i badania ze studentami musi 
być osobą wykształconą, kompetentną i znającą problemy oraz za-
gadnienia w swojej dziedzinie. Dlatego tak bardzo istotne jest żeby 
profesor posiadał jak największą wiedzę w swojej dziedzinie oraz 
żeby jego wiedza wykraczała w zakres dziedzin podobnych. Studen-
ci mają duże oczekiwania w stosunku do prowadzących zajęcia jeżeli 
chodzi o kompetencje merytoryczne. Oczekują dyskusji i czekają na 
odpowiedzi pytań, które zadają. Studenci dobrze odnajdują się na 
zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich, którzy 
stają się dla nich mentorami i w prawidłowy sposób kształtują ich 
konstruktywne zachowania i postawy.  

Wykładowca, który jest komunikatywny, łatwo nawiązuje do-
bry kontakt co sprawia, że szybko staje się wzorem, ekspertem w 
określonej dziedzinie. W kontakcie ze studentem ważne jest aby 
działać bezpośrednio, szanować suwerenność studenta, uwzględnia-
jąc przy tym jego poziom wiedzy, a motywując go pozwalać mu na 
swobodę w jej zdobywaniu. Warto pozwolić studentom wypowiadać 
się, nie przerywać im, nadmiernie nie krytykować. Pozwolić studen-
tom zabrać głos, zachęcać ich, także polemizować z niektórymi wy-
powiedziami. Na zajęciach zawsze zdarzają się osoby szczególnie 
chętnie i często zabierające głos, mają one możliwość wypowiadania 
się i w ten sposób kształtują swoją wiedzę, głośno wypowiadając 
swoje tezy, prezentując je przed innymi. Należy jednak dbać o to by 
nie pozwolić zdominować im dyskusji i gdy zachodzi potrzeba ogra-
niczać długość ich wypowiedzi i pozwolić wypowiedzieć się studen-
tom, którzy rzadko zabierają głos. Istnieją pewne zasady, które po-
magają aktywnie słuchać studentów.  

Jedną z nich jest odpowiednie przystosowanie miejsca pracy 
do zajęć, aby panowały odpowiednie warunki pracy, spokój, cisza i 
optymalna słyszalność. Druga zasada odnosi się do panującej atmos-
fery, powinno się okazać rozmówcy zainteresowanie, nie należy 
przerywać. Ostatnia reguła dotyczy właściwego zachowania, tzn. 
przychylnych gestów, aby rozmówca wiedział, że nie jest lekcewa-
żony, nie należy pospiesznie oceniać i wyciągać pochopnych wnio-
sków, albo być uprzedzonym do danej osoby. Podsumowanie wypo-
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wiedzi rozmówcy, czy zadanie pytania pokaże, że rozumiemy o 
czym była mowa.  

Można wymienić pięć głównych stylów prowadzenia zajęć: 
1. Wykładowca – w stylu tym największy nacisk stawiany jest 

na przekazanie studentom wiedzy, jest on w największym stopniu 
skupiony na wiedzy i w najmniejszym na myśleniu. Jest to sposób 
aby studenci opanowali materiał, z którego zostaną odpytani, lub 
będzie przeprowadzone kolokwium. 

2. Mentor – ten sposób pracy polega na zachęcaniu studentów do 
twórczego myślenia, aby student był osobą pomysłową i oryginalną. W 
tym przypadku nie oczekuje się od studentów ścisłego opanowania 
materiału, ale umiejętności myślenia i wykorzystania wiedzy. 

3. Trener – ta technika pracy nie ma na celu rozwijania umie-
jętności myślenia i wiedzy. Współpraca w grupie, rozwój dynamiki 
grupowej to główny cel. Celem tego typu zajęć jest wyrobienie w 
studentach umiejętności współpracy, aby stali się wrażliwi na in-
nych, współodpowiedzialni.  

4. Promotor – czwarty styl stawia na maksymalne skupienie na 
myśleniu i na wiedzy. Nauczyciel akademicki nie tylko przekazuje 
swoją wiedzę, ale chce żeby ta wiedza była wykorzystywana przez 
studentów. Styl ten pozwala na naukę logicznego myślenia i wyra-
biania w sobie umiejętności argumentacji. Wiedza w ten sposób nie 
jest opanowywana pamięciowo, ale pozwala wykorzystać samo-
dzielne myślenie. Nie stawia na zapamiętywanie definicji i teorii, ale 
na zdolność jak i gdzie znaleźć odpowiedź na interesujące pytanie.  

5. Dydaktyk – piąty tryb łączy cztery wcześniejsze. Jest tutaj 
trochę zapoznania się z teorią i literaturą, trzeba też rozwiązać pro-
blemy, nie brakuje tutaj dyskusji i samodzielnego myślenia.  

 
Charakterystyka czynników „Wielkiej Piątki” pod kątem 

emocji i zachowań wykładowcy 
Każdy wykładowca ma swoją indywidualną osobowość. Psy-

chologia pozwala zasięgnąć wiedzy, teorii o typach osobowości, co 
ma zastosowanie przy adaptacji koncepcji tzw. „wielkiej piątki”. 
„Wielka piątka” to pięcioczynnikowy model osobowości, której au-
torami są Paul Costa i Robert McCrea, obejmujący pięć czynników 
osobowości: neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na doświadcze-
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nie, ugodowość i sumienność. W tabeli przedstawiona jest charakte-
rystyka czynników „wielkiej piątki” pod kątem emocji i zachowań 
wykładowcy4. 

 

Charakterystyka osób o 
dużym natężeniu cechy 

Czynniki Charakterystyka osób o 
małym natężeniu cechy 

Neurotyzm 
Lękliwy, nerwowy, emo-
cjonalny, niepewny, 
hipochondryczny, nie-
zorganizowany 

Ocenie podlega 
położenie jed-
nostki w wymia-
rze: dobre przy-
stosowanie vs. 
niestabilność 
emocjonalna 

Spokojny, rozluźniony, 
oszczędny w wyrażaniu 
emocji, silny, pewny 
siebie 

Wykładowca: Każdy 
problem w pracy ze stu-
dentami będzie brał do 
siebie, np. uważał, że 
jeżeli uczestnicy zajęć 
rozmawiają, to mówią o 
nim, na dodatek źle. 
Będzie miał skłonność 
do stosowania nadmier-
nie represyjnych sposo-
bów dyscyplinowania 
grupy. Z drugiej strony 
będzie wrażliwy na na-
stroje panujące wśród 
uczestników zajęć. 

Wykładowca: Nie będzie 
miał kłopotów z kontro-
lowaniem stresu, będzie 
emanował pewnością 
siebie i spokojem, co 
może się przerodzić w 
uznanie go za osobę kom-
petentną. 

Ekstrawersja 
Towarzyski, aktywny, 
rozmowny, zorientowany 
na ludzi, optymistyczny, 
lubiący zabawę, uczu-
ciowy. 

 
Ocenie podlega 
jakość i intensyw-
ność interakcji 
międzyludzkich. 
Poziom aktywno-
ści, potrzeba sty-

Powściągliwy, chłodny, 
stojący na uboczu, zorien-
towany na sprawy, wyco-
fujący się, cichy. 

Wykładowca: Zajęcia 
będzie prowadził z entu-

Wykładowca: Może być 
postrzegany przez studen-

                                                 
4 A. Rozmus Wykładowca doskonały, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 

Warszawa 2010 
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zjazmem i zaangażowa-
niem, nie będzie stronił 
od studentów, chętnie 
wchodząc z nimi w kon-
struktywną dyskusję czy 
polemikę.  

mulacji. tów jako „sztywny” i 
niezaangażowany. Praca z 
grupą będzie od niego 
wymagała dużego wysiłku 
emocjonalnego.  

Otwartość na doświadczenia 
Ciekawy, o szerokich 
zainteresowaniach , 
twórczy, oryginalny, z 
wyobraźnią.  

Ocenie podlega 
aktywne szukanie 
nowych doświad-
czeń dla nich 
samych, toleran-
cja nieznanego i 
badanie go.  

Konwencjonalny, przy-
ziemny, o wąskich zainte-
resowaniach, pozbawiony 
zainteresowań artystycz-
nych.  

Wykładowca: Przygoto-
wanie ciekawych zajęć 
będzie przychodzić mu z 
łatwością, wyobraźnia 
będzie mu podpowiadać 
wyjście nawet z najtrud-
niejszych sytuacji dydak-
tycznych.  

Wykładowca: wszelkie 
zachwiania rutyny będzie 
postrzegał jako zagroże-
nie, pewna zaściankowość 
zainteresowań może 
sprawić, że studenci będą 
go postrzegali jako czło-
wieka nieciekawego, 
nijakiego. 

Ugodowość 
Uczuciowy, przyjazny, 
ufny, pomocny, wyba-
czający, łatwowierny, 
bezpośredni. 

Ocenie podlega 
charakter relacji 
interpersonalnych 
w wymiarze: od 
współczucia do 
wrogości w uczu-
ciach, myślach i 
zachowaniach.  

Cyniczny, brutalny, po-
dejrzliwy, niechętny do 
współpracy, mściwy, 
wpadający w złość, intry-
gant. 

Wykładowca: Będzie z 
chęcią pomagał studen-
tom, gdy pojawi się jakaś 
trudność. Może mieć 
jednak kłopoty z aser-
tywnością. Często to 
studenci będą decydować 
o przebiegu zajęć.  

Wykładowca: Jego mało 
elastyczna postawa może 
budzić wśród studentów 
niechęć, a czasem i strach. 
Będzie przestrzegał zasad 
za wszelką cenę.  

Sumienność 
Zorganizowany, wiary-
godny, pracowity, zdy-
scyplinowany, punktual-
ny, schludny, ambitny, 

 
 
 
Ocenie podlega 

Niemający celu, niewia-
rygodny, leniwy, beztro-
ski, niedbały, swobodny, 
o słabej woli. 
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wytrwały.  stopień zorgani-
zowania jednost-
ki, upór i moty-
wacja w dążeniu 
do celu.  

Wykładowca: Jego spo-
sób prowadzenia zajęć 
będzie budzić szacunek i 
ufność wśród studentów. 
W skrajnym wypadku 
może mieć tendencje do 
popadania w pracoho-
lizm. 

Wykładowca: Jego podej-
ście do prowadzenia zajęć 
nie będzie sprzyjać budo-
waniu autorytetu prowa-
dzącego. Z drugiej strony 
pewna naturalna nonsza-
lancja może sprawić, że 
będzie on postrzegany 
przez studentów jako 
„swój chłop”. 

 

Cechy dobrego i złego nauczyciela akademickiego 
Wiedza i doświadczenie wykładowcy są uzależnione od: naby-

tych podstawowych kompetencji, aktywności naukowo-badawczej, 
stażu pracy na uczelni, wykształcenia uzupełniającego oraz doświad-
czeń życiowych5. Profesorowie muszą mieć niezachwiany kręgosłup 
moralny, musi wykazywać się tolerancją, rzetelnością, być sumien-
nym i sprawiedliwym. Wyżej wymienione cechy pozwalają zdobyć 
autorytet, poważanie i szacunek w kręgu studenckim i współpracow-
ników, a także poza uczelnią. Nauczycieli akademiccy powinni być 
cierpliwi i wyrozumiali, precyzyjnie wyrażać swoje myśli, mówić 
zrozumiale, także schludny wygląd, poczucie humoru, odnoszenie 
się z życzliwością do innych pozwala zbudować ciepły wizerunek 
wśród otoczenia. Odwrotny skutek do wyżej wymienionych cech 
przyniosą negatywne zachowania pracownika akademickiego. Wy-
mienię choćby zarozumiałość, niesprawiedliwość, brak komunika-
tywności, wprowadzanie nerwowej atmosfery na zajęciach czy wy-
wyższanie się. To wpływa destrukcyjnie na obydwie strony, a naj-
więcej traci student nie rozwijając swojej wiedzy i umiejętności w 
danej dziedzinie. Środowisko profesorów nie jest wolne od geniuszy, 
którzy są złymi dydaktykami mającymi problem z efektywnym prze-
kazaniem swojej wiedzy. Zdarza się, że popełniane są proste błędy 
komunikacyjne na linii profesor - student. Do takich należą między 
innymi brak kontaktu wzrokowego, wykonywanie niepotrzebnych 
gestów, nieumiejętność samokontroli. Często wynika to z zastoso-

                                                 
5 A. Rozmus op.cit. 
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wania przez profesora tzw. irytantów w komunikacji co oznacza np. 
sprawianie przykrości, wprowadzanie u studenta niepokoju czy fru-
stracji, które destabilizują postępy studenta. Często błędy te są po-
pełniane przez nieświadomych tego profesorów.  

Sporym utrudnieniem w relacjach pomiędzy profesorem, a 
studentem są bariery komunikacyjne, które można podzielić na we-
wnętrzne i zewnętrzne. Znane są takie bariery wewnętrzne jak uży-
wanie skomplikowanego języka, niedostosowanie tempa nauki do 
umiejętności odbiorcy, monotonne prowadzenie zajęć, dominacja 
nad studentem (lekceważenie lub ośmieszanie go). Jeśli chodzi o 
bariery zewnętrzne należy wyróżnić małą liczbę zajęć, która unie-
możliwia nawiązanie relacji między studentem i profesorem, utrud-
niony kontakt między nimi, a także zbyt liczne grupy, które często 
powodują anonimowość w kontaktach. Nieszczere relacje podkopują 
zaufanie, na którym opierają się zdrowa atmosfera społeczna, efek-
tywna współpraca, a także instytucje demokratyczne i społeczeństwo 
otwarte. ... Na uczelni wyższej szczególnie ważne jest stwarzanie 
ludziom szansy rozwoju. Nie jest on naprawdę możliwy w atmosfe-
rze zakłamania, nawet utrzymywanej w dobrej wierze6. Obowiąz-
kiem nauczyciela akademickiego jest maksymalizacja przekazywa-
nia wiedzy, doradzania i pomagania studentom. Podstawową jego 
umiejętnością oprócz udzielania odpowiedzi jest uważne słuchanie i 
skuteczne zadawanie pytań.  

Wykładowca będący zmotywowanym do jak najlepszego 
przekazywania wiedzy studentom potrafi łatwiej do nich dotrzeć, 
dostrzec problemy z jakimi studenci zmagają się w trakcie nauki, 
przekazuje „pozytywną energię”, która korzystnie wpływa na ich 
lepsze wyniki w nauce i chęci do prowadzenia własnych badań na-
ukowych. Natomiast wykładowca niezmotywowany do nauczania, 
negatywnie nastawiony do studentów, nie jest w stanie rozbudzić w 
nich głodu wiedzy, a wręcz hamuje ich rozwój. Motywacja i nasta-
wienie wykładowcy dotyczy potrzeb i celów, przekonań o sobie i 
świecie, monologu wewnętrznego, entuzjazmu i pasji. W literaturze 

                                                 
6 M. Kostera, A. Rosiak Nauczyciel akademicki, Gdańskie Towarzystwo 

Psychologiczne, Gdańsk 2008 
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przedmiotu opisano cztery typowe style nieefektywnego wzbudzania 
motywacji. Są to:  

1. Negatywny czynnik motywujący. Jest to szukanie motywa-
cji dla swoich działań w myśleniu o konsekwencjach, które mogą 
nam grozić w razie nie podjęcia działań. Ten styl motywacji może 
się okazać efektywny w wypadku pewnych ludzi i pewnych zadań, 
np. wtedy gdy skutki niepodjęcia działań mogą być niebezpieczne.  

2. Motywacyjny „dyktator”. Nasz wewnętrzny dyktator zmu-
sza nas do działania, wydając rozkazy stanowczym i nieprzyjemnym 
tonem (w analizie transakcyjnej byłby to głos Rodzica). Osoby wy-
korzystujące ten styl motywacji często używają takich komunikatów, 
jak „muszę” czy „powinienem”. Reakcją na wewnętrzny głos jest 
niechęć do zrobienia czegokolwiek i kończy się to zazwyczaj odkła-
daniem spraw na później.  

3. Wyobrażanie sobie wykonywanych czynności. W tym stylu 
motywacji nie myślimy o końcowym rezultacie, lecz o pracy, która 
ma nas do niego doprowadzić. Jeżeli więc zadanie jest trudne to wy-
obrażamy sobie, jak tę ciężką pracę wykonujemy i ... jesteśmy zmę-
czeni już samym myśleniem o zadaniu, choć nie podjęliśmy jeszcze 
żadnych działań. Lepszym rozwiązaniem jest zastanowienie się nad 
tym co dobrego niesie z sobą wykonanie zadania.  

4. Wyolbrzymianie trudności zadania. Stosując ten styl wzbu-
dzania motywacji, rozpoczynamy zadanie od wyobrażenia sobie, że 
do jego wykonania niezbędny będzie ogromny nakład pracy. Wizja 
ta, podobnie jak w poprzednim stylu motywacji, może nas przytło-
czyć. Receptą w tym wypadku jest podzielenie zadania na etapy7. 

 
Nauczyciel akademicki jako opiekun koła naukowego 
Wykładowca bierze również udział w działalności kół nauko-

wych. Koło jest zrzeszeniem studentów, doktorantów i pracowników 
naukowych danej uczelni oraz wszystkich zainteresowanych realiza-
cją celów zawartych w statucie. Działalność Kół ma różne cele, np. 
poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów, rozwijanie życia na-
ukowego wśród studentów, rozwijanie współpracy naukowej z in-
nymi ośrodkami naukowymi, a także przygotowuje przyszłą kadrę 

                                                 
7 A. Rozmus op cit. 
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pracowników naukowych. Koła naukowe organizują spotkania na-
ukowe, sympozja, warsztaty i konferencje, przygotowują referaty i 
dyskusje, prowadzą badania naukowe, prezentują swoje osiągnięcia 
oraz organizują wyjazdy na seminaria i konferencje. Celem Koła jest 
również pomoc w kształceniu i rozwój form samokształcenia. Opie-
kun Koła naukowego reprezentuje Koło wobec władz uczelni, działa 
na zasadach doradcy i wspomaga pracę Koła oraz kontroluje politykę 
finansową Koła. Opiekun może również w razie niezbędności upra-
womocnić decyzję Koła poprzez sygnowanie dokumentów swoim 
podpisem. Może on również wnioskować o pozbawienie członko-
stwa osoby nie przestrzegającej Statutu.  

Praca ze studentami nie jest jedynym obowiązkiem pracowni-
ka akademickiego, nie może on zapominać o pracy badawczej. To 
pomaga samodoskonalić się i poszerzać swoją wiedzę oraz horyzon-
ty. Musi być kreatywny, łatwo przyswajać nowe teorie oraz wiedzę. 
Dobry nauczyciel akademicki jest specjalistą w swojej dziedzinie, 
ale nie może zamykać się na inne płaszczyzny nauki. Podstawową 
oceną jego pracy są jego publikacje oraz wyniki badań, którymi dzie-
li się na różnych sympozjach.  

 
Zakończenie 
Pracownicy akademiccy poprzez wybór swojej drogi zawo-

dowej mogą tworzyć, a poprzez doświadczenia i ciągłe rozwijanie 
się osiągać sukcesy. Bardzo duże możliwości dla pracowników na-
ukowych daje udział w krajowych i międzynarodowych programach 
badawczych. Praca ta pozwala również poznawać i wymieniać do-
świadczenia z naukowcami z całego świata, co daje wymierne korzy-
ści w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi pracującymi nad podobny-
mi projektami. Uzdolniony nauczyciel akademicki potrafi umiejętnie 
przekazać studentom materiał zgodny z programem studiów, jednak 
na swój sposób dobierając odpowiednią formę zajęć do potrzeb stu-
dentów, co wspomaga ich rozwój. Zdolność do podejmowania sa-
modzielnych decyzji w pracy profesora wymaga od niego dużej dys-
cypliny, mocnego przekonania do swoich racji, a także odporność na 
wytężony wysiłek, który nie może źle wpływać na pracę. Ponadto 
pracownik akademicki musi byc odporny na stres i posiadać umie-
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jętność radzenia sobie i szybkiego podejmowania decyzji w kryzy-
sowych sytuacjach.  

Młodzi pracownicy zaskoczeni są czasami, jak trudna i praco-
chłonna jest dydaktyka. Pani profesor Monika Kostera pisze w swojej 
książce „Nauczyciel akademicki” – Sporo osób stwierdza, że jest to 
zajęcie niełatwe, ale bardzo inspirujące. Kontakt ze studentami, moż-
liwość prezentowania ciekawych zagadnień, prowadzenia dyskusji na 
wysokim poziomie intelektualnym czy poprostu obcowanie z wiedzą – 
to powody, z jakich asystenci wciągają się w rolę pedagogów8. Budo-
wa i rozwój kariery naukowej to ciężka i mozolna praca, która daje 
efekty w dłuższej perspektywie czasu, nie powinno to jednak nega-
tywnie wpływać na wybór zawodu i rozwoju kariery zawodowej. Pra-
ca nauczyciela akademickiego to trudne i mozolne zadanie, wymaga-
jące czasu i wysiłku, ale jakże ważne w dzisiejszej rzeczywistości 
uniwersyteckiej i całego kraju. Takie postrzeganie roli nauczyciela 
akademickiego stawia wysoka poprzeczkę tym, którzy wybrali ten 
zawód, by w swojej postawie byli nienaganni etycznie, otwarci na 
studenta i dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość9. 

Pozytywne cechy nauczyciela akademickiego, które zostały 
wymienione w powyższej pracy obrazują jak powinien on postępo-
wać, uczyć, a przez to kształtować młodych ludzi. Jeżeli wykładow-
ca nie potrafi przekazać swojej wiedzy w sposób czytelny, rzetelny i 
łatwo przyswajalny nie jest on odpowiedni do tego zawodu, a to 
przecież on kształtuje młodych Polaków, od których zależy przy-
szłość Polski.  

 
Streszczenie: 
Publikacja poświęcona jest nauczycielowi akademickiemu, je-

go bardzo ważnej roli w kształtowaniu młodych ludzi, przedstawiono 
również jego funkcję jako opiekuna koła naukowego. W publikacji 
opisanych zostało pięć kolejnych etapów kariery naukowej – magi-
ster, doktor, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny, profesor 
zwyczajny. Zaprezentowano cechy dobrego nauczyciela akademic-

                                                 
8 M. Kostera, A. Rosiak op.cit. 
9 G. Polok, Erozja autorytetu nauczyciela akademickiego – czy ta tendencja 

może ulec zmianie?, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2010 
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kiego np. rozległa wiedza, rzetelność, umiejętność motywowania 
studentów, jak również cechy złego nauczyciela: niesprawiedliwość, 
wywyższanie się. Przedstawiono pięć głównych stylów prowadzenia 
zajęć, od wykładowcy, przez mentora, trenera, promotora do dydak-
tyka. Zostały opisane również zasady pomagające aktywnie słuchać 
studentów.  

Słowa kluczowe: nauczyciel akademicki, cechy dobrego na-
uczyciela, opiekun koła naukowego 

 
Abstract: 
Publication is dedicated to the academic teacher and to his role 

as supervisor of the scientific circle. The publication describe stages 
of the scientific career. Publication present the characteristics of a 
good university teacher eg, extensive knowledge, reliability, ability 
to motivate students, but also characteristics of a bad teacher like 
injustice and haughtiness. It presents five major styles of teaching: 
the lecturer, mentor, coach, promoter and educator. It also described 
helpful rules. 

Keywords: academic teacher, qualities of a good teacher, su-
pervisor of the scientific circle 
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Szymon Psonka 
 

Formy zatrudniania pracowników samorządowych 
 
Zakres ustawy o pracownikach samorządowych  
Ustawa o pracownikach samorządowych1 powstała jako akt 

prawny mający na celu zapewnienie zawodowego, rzetelnego i bez-
stronnego wykonywania zadań publicznych przez samorząd teryto-
rialny. Dlatego też ustanowione zostały przepisy prawa pracy okre-
ślające status prawny pracowników samorządowych2. Aktualnie 
obowiązująca wersja ustawy o pracownikach samorządowych, 
uchwalona w 2016 roku ma stanowić odpowiedź na potrzebę zbu-
dowania od podstaw sprawnego systemu zapewniającego wykony-
wanie zadań samorządu terytorialnego3.  

Profesjonalizm kadry samorządowej wpływa w istotny sposób 
na wizerunek samorządu terytorialnego. W dbałości o stworzenie jak 
najlepszych warunków do funkcjonowania samorządu terytorialnego 
należy podejmować działania mające na celu zapewnienie możliwie 
najszerszego stopnia profesjonalizacji pracowników administracji 
samorządowej. Opracowanie podstaw wykonywania przez pracow-
ników samorządu zadań przewidzianych ustawami obejmuje zarów-
no kształtowanie statusu pracowniczego w drodze aktów normatyw-
nych, ale także wdrażanie do praktyki administracyjnej postulatów 
aksjologicznych, pozwalających na pełne ujęcie personalnej proble-
matyki funkcjonowania samorządu4. 

W ustawie nie wprowadzono legalnej definicji pojęcia pra-
cownik samorządowy, dookreślając charakter tego pojęcia w dal-
szych postanowieniach tego aktu. Warto podkreślić, że w literaturze 

                                                 
1 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 

Dz. U. 2016, poz. 902 (tekst jednolity). 
2 Art. 1 Ustawy o pracownikach samorządowych.  
3 M. Graczyk, Komentarz do art. 1 Ustawy o pracownikach samorządo-

wych [w:] M. Graczyk (red.), Ustawa o pracownikach samorządowych. 
Komentarz. Wyd. Infor, Warszawa 2016, s. 16.  

4 W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa o pracownikach 
samorządowych. Komentarz. Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 2. 
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uznaje się, że pracownikiem samorządowym jest osoba, która pozo-
staje w stosunku pracy z jedną z jednostek samorządu terytorialnego. 
Pracownikiem samorządowym zostaje się poprzez fakt zatrudnienia 
w jednostkach samorządu terytorialnego, nie zaś ze względu na zaj-
mowane stanowisko, pełnienie określonej funkcji, rodzaj wykony-
wanych czynności pracowniczych czy sposób nawiązania stosunku 
pracy5. Pracownikami samorządowymi są zatem osoby zatrudnione 
w: urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych 
jednostkach organizacyjnych, starostwach powiatowych oraz powia-
towych jednostkach organizacyjnych, urzędach gmin, jednostkach 
pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samo-
rządowych zakładach budżetowych, biurach (ich odpowiednikach) 
związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych 
zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, biurach (ich 
odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu 
terytorialnego6. 

Ustawa o pracownikach samorządowych nie obejmuje pra-
cowników zatrudnionych w jednostkach wymienionych w art. 2, 
których status prawny określają odrębne przepisy7. Przepis ten doty-
czy pracowników samorządowych niepoddanych regulacji omawia-
nej ustawy i ma charakter normy kolizyjnej8. W literaturze wskazuje 
się, że pracownikami samorządowymi nie są osoby wykonujące 
funkcje samorządowe społecznie (nieodpłatnie, honorowo). Są to 
osoby wybrane w trybie ustaw ustrojowych na określone stanowisko, 
wobec których ustawa o pracownikach samorządowych nie przewi-
duje nawiązania stosunku pracy. Ponadto pracownikami samorządo-
wymi nie są osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilno-
prawnych9. Pracownikami samorządowymi nie są również: nauczy-
ciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez samorząd teryto-

                                                 
5 B. Dolnicki, Samorząd terytorialny. Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 

2009, s. 198. 
6 Art. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych. 
7 Art. 3 Ustawy o pracownikach samorządowych. 
8 M. Graczyk, Komentarz do art. 2 Ustawy o pracownikach samorządo-

wych…, s. 24. 
9 E. Ura, Status prawny terenowej administracji rządowej i samorządu tery-

torialnego. Studia teoretyczno-prawne, Wyd. UMCS, Lublin 1995, s. 112. 



108 
 

rialny oraz osoby zatrudnione w szkołach, a niebędące nauczyciela-
mi, pracownicy socjalni zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecz-
nej, pracownicy samorządowych instytucji kultury, pracownicy za-
trudnieni w komunalnych zakładach budżetowych10. 

 
Podstawy zatrudnienia pracowników samorządowych 
Ustawa o pracownikach samorządowych stanowi, że 

pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie:  
- wyboru:  
a) w urzędzie marszałkowskim: marszałek województwa, 

wicemarszałek oraz pozostali członkowie zarządu województwa – 
jeżeli statut województwa tak stanowi,  

b) w starostwie powiatowym: starosta, wicestarosta oraz 
pozostali członkowie zarządu powiatu – jeżeli statut powiatu tak 
stanowi,  

c) w urzędzie gminy: wójt (burmistrz, prezydent miasta),  
d) w związkach jednostek samorządu terytorialnego: 

przewodniczący zarządu związku i pozostali członkowie zarządu – 
jeżeli statut związku tak stanowi,  

e) w urzędzie m.st. Warszawy: burmistrz dzielnicy m.st. 
Warszawy, zastępca burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy i pozostali 
członkowie zarządu dzielnicy m.st. Warszawy;  

- powołania – zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 
skarbnik gminy, skarbnik powiatu, skarbnik województwa;  

- umowy o pracę – pozostali pracownicy samorządowi11. 
Wielość podstaw prawnych zatrudnienia poszczególnych ka-

tegorii pracowników samorządowych wywołuje różne skutki w po-
siadanym przez nich statusie prawnym, określającym prawa, obo-
wiązki, zakres odpowiedzialności oraz sposób nawiązania stosunku 
pracy12. 

                                                 
10 A. Piskorz-Ryń, I. Ślęczkowska, Ustawa o pracownikach samorzą-

dowych. Komentarz. Wyd. Presscom, Wrocław 2009, s. 18.  
11 Art. 4 ust. 1 Ustawy o pracownikach samorządowych. 
12 S. Frejowski, Komentarz do art. 4 Ustawy o pracownikach samorzą-

dowych… [w:] M. Graczyk (red.), Ustawa o pracownikach samorządo-
wych…, s. 32. 
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Pierwszą z podstaw nawiązania stosunku pracy z pracowni-
kiem samorządowym wskazanym w ustawie jest wybór. Wybór 
oznacza nawiązanie pozaumownego stosunku pracy i powstaje z 
chwilą wyboru osoby na określone stanowisko. Wybór jest ściśle 
związany z konkretnym stanowiskiem, co oznacza, że nie ma możli-
wości zatrudnienia pracownika samorządowego na tym stanowisku 
na innej podstawie niż wybór13. Tezę tę potwierdził Sąd Najwyższy, 
stanowiąc, że zatrudnienie osoby na stanowisku wymagającym wy-
boru z pominięciem tego warunku jest niezgodne z prawem14. Wybór 
jako podstawę nawiązania stosunku pracy przewiduje kodeks pra-
cy15, który stanowi, że nawiązanie stosunku pracy następuje na pod-
stawie wyboru, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania 
pracy w charakterze pracownika. Stosunek pracy z wyboru rozwią-
zuje się z wygaśnięciem mandatu16. 

W literaturze zwraca się uwagę na dwojaki charakter wyboru – 
przede wszystkim musi nastąpić akt wyboru konkretnej osoby przez 
kolektywny podmiot, której to osobie powierza się określone stano-
wisko; po drugie wybór jest oświadczeniem woli o chęci nawiązania 
stosunku pracy. Zgoda osoby (czyli wola nawiązania stosunku pracy 
w drodze wyboru) wyrażona jest w momencie wyrażenia zgody na 
ubiegania się o wybór przez podmiot kolektywny17. 

W samorządzie terytorialnym wybór ma miejsce poprzez dzia-
łanie grupy ludzi pod postacią głosowania w wyborach powszech-
nych (wybór wójta, burmistrza, prezydenta miasta), uchwały podej-
mowanej przez organ kolegialny (wybór rady powiatu, sejmiku wo-
jewództwa). Akt wyboru jednocześnie powierza osobie wybranej 
określone stanowisko, o które osoba ta się ubiegała i prowadzi do 

                                                 
13 B. Dolnicki, Samorząd terytorialny…, s. 205. 
14 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 1997 roku I PKN, 

113/97, OSNP 1998, nr 4, poz. 123. 
15 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. 2016, poz. 

1666 (tekst jednolity). 
16 Art. 73 Kodeksu pracy. 
17 A. P. Kuźniar, Kodeks pracy 2014 z komentarzem. Wyd. INFOR, 

Warszawa 2014, s. 200. 
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nawiązania stosunku pracy18. Wybór jako podstawa nawiązania sto-
sunku pracy z pracownikiem samorządowym jest czynnością prawną 
wyrażającą się w wyniku głosowania w wyborach powszechnych 
przez uprawnione osoby (w przypadku wyboru wójta, burmistrza, 
prezydenta miasta), lub w wyniku głosowania przeprowadzanego 
przez organ kolegialny (w przypadku wyboru rady powiatu lub sej-
miku województwa). Nawiązane stosunku pracy w drodze wyboru 
następuje w trybie przepisów samorządowych ustaw ustrojowych 
(ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim). 
Unormowanie zawarte w art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pracownikach 
samorządowych zawiera wyczerpujący katalog stanowisk, które 
obsadzane są w drodze wyboru. Pracownika zatrudnia się na podsta-
wie wyboru, jeśli w statucie danej jednostki samorządu terytorialne-
go znajduje się postanowienie o pełnieniu funkcji określonych w 
przepisie w ramach stosunku pracy. W obecnym stanie prawnym 
monokratyczny (jednoosobowy) organ wykonawczy (wójt, bur-
mistrz, prezydent miasta) zawsze pozostaje w stosunku pracy z wy-
boru19. Rozwiązanie stosunku pracy z wyboru dokonuje się wskutek 
wygaśnięcia mandatu – np. w związku z upływem kadencji lub 
wskutek odwołania pracownika przez organ, który go wybrał na dane 
stanowisko oraz w efekcie zrzeczenia się mandatu20.  

Drugim wskazanym w ustawie sposobem nawiązania stosunku 
pracy z pracownikiem samorządowym jest powołanie. W ten sposób 
zatrudniani się zastępca wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz 
skarbnik gminy, powiatu i województwa21. Powołanie w kodeksie 
pracy uznane zostało za odrębną podstawę nawiązania stosunku pra-
cy. Kodeks stanowi, że stosunek pracy na podstawie powołania na-
wiązuje się na czas nieokreślony (jeśli na podstawie przepisów 
szczególnych pracownik został powołany na czas określony, stosu-
nek pracy nawiązuje się na okres objęty powołaniem). Powołanie 
może być poprzedzone konkursem (nawet jeśli przepisy szczególne 
                                                 

18 S. Frejowski, Komentarz do art. 4 Ustawy o pracownikach samorzą-
dowych…, s. 33-34. 

19 B. Dolnicki, Samorząd terytorialny…, s. 205-206. 
20 U. Jackowiak, W. Uziak, A. Wypych-Żywicka, Prawo pracy. Podręcznik 

dla studentów prawa. Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 188.  
21 Art. 4 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych. 
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nie przewidują konkursu). Stosunek pracy na podstawie powołania 
nawiązuje się w terminie określonym w powołaniu, a jeżeli termin 
ten nie został określony – w dniu doręczenia powołania. Powołanie 
powinno być dokonane na piśmie22. Powołanie ma dwojaki charak-
ter: powierza danej osobie określone stanowisko i tworzy stosunek 
pracy. Aktualne regulacje nie pozwalają na zatrudnienie na podsta-
wie powołania innych osób, niż wskazane w art. 4 ust. 1 pkt. 223. 
Ustawa o pracownikach samorządowych nie zawiera postanowień w 
zakresie formy i treści aktu powołania. W sytuacji braku stosownych 
przepisów, na podstawie art. 43 ustawy o pracownikach samorządo-
wych, należy stosować odpowiednio postanowienia kodeksu pracy24.  

Kodeks pracy wskazuje, że jeżeli pracownik powołany na sta-
nowisko w wyniku konkursu pozostaje w stosunku pracy z innym 
pracodawcą i obowiązuje go trzymiesięczny okres wypowiedzenia, 
może on rozwiązać ten stosunek za jednomiesięcznym wypowiedze-
niem. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie pociąga za sobą 
skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem umowy o 
pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem25. 

Ostatnim sposobem nawiązania stosunku pracy z pracowni-
kami samorządowymi jest zawarcie z nimi umowy o pracę. Taką 
formę stosunku pracy stosuje się wobec pozostałych pracowników 
samorządowych26. Umowa o pracę – na podstawie której powstaje 
stosunek pracy – to oświadczenie woli pracodawcy i pracownika, 
którzy są podmiotami tej umowy. Umowa o pracę wskazuje strony 
umowy, zakres ich praw i obowiązków oraz zawiera wszelkie nie-
zbędne elementy określające dany stosunek pracy27. Umowa o pracę 
to dwustronna czynność prawna, wyrażająca porozumienie, na mocy 
którego pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonego 

                                                 
22 Art. 68, 681, 682 Kodeksu pracy. 
23 S. Frejowski, Komentarz do art. 4 Ustawy o pracownikach samorzą-

dowych…, s. 37. 
24 B. Dolnicki, Samorząd terytorialny…, s. 207. 
25 Art. 683 Kodeksu pracy. 
26 Art. 4 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o pracownikach samorządowych.  
27 M. Piankowski, J. Stelina, W. Uziak, A. Wypych-Żywicka, M. Ziele-

niecki, Kodeks pracy z komentarzem. Wyd. Fundacja Gospodarcza, Gdynia 
2004, s. 65. 
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rodzaju pracy na rzecz i pod kierownictwem danego pracodawcy, w 
określonym miejscu i czasie, a pracodawca do wypłaty pracowniko-
wi wynagrodzenia za wykonaną pracę. Dawniej umowa o pracę sta-
nowiła wyłączną formę nawiązania stosunku pracy, aktualnie stano-
wi jedną z kilku jego możliwych postaci obok powołania, wyboru, 
mianowania i spółdzielczej umowy o pracę. Niemniej jednak jest 
najpowszechniejszą formą nawiązania stosunku pracy 28. 

Umowa o pracę powinna zostać zawarta w formie pisemnej. 
Odstępstwo od tej zasady nie powoduje nieważności zawartej umo-
wy, lecz pracodawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy jest zobo-
wiązany wydać pracownikowi pisemne potwierdzenie warunków 
umowy29. 

Tak jak w przypadku każdej umowy, również w odniesieniu 
do umów o pracę obowiązuje zasada swobodnego kształtowania 
umów (która nie stoi na przeszkodzie zamieszczenia w niej elemen-
tów fakultatywnych, jeśli w ocenie stron uregulowanie danej kwestii 
jest istotne). Niezależnie od tego każda umowa o pracę musi zawie-
rać elementy obowiązkowe, czyli oznaczenie stron umowy – praco-
dawcy i pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy, rodzaj 
umówionej pracy, miejsce wykonywania pracy, wysokość wynagro-
dzenia za wykonaną pracę, termin rozpoczęcia pracy oraz wymiar 
czasu pracy. Podczas formułowania treści umowy o pracę należy 
pamiętać, że zawarte w niej postanowienia nie mogą być mniej ko-
rzystne niż określone w kodeksie pracy. Ponadto umowa o pracę daje 
pracownikowi uprawnienia, których nie daje inny rodzaj umowy (np. 
umowa zlecenia czy umowa o dzieło). Przede wszystkim pracownik 
zatrudniony na podstawie umowy o pracę nabywa prawo do urlopu, 
ma określone wynagrodzenie za czas choroby, jego staż pracy zali-
cza się do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, zasady wypo-
wiadania jego umowy są ściśle określone, tak jak zasady wpłaty 
wynagrodzenia za czas pracy w godzinach nadliczbowych (czyli 
ponad czas określony w Kodeksie pracy). Zasadniczo wyróżnia się 
dwa rodzaje umów o pracę: umowa na czas określony i nieokreślo-

                                                 
28 W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Wyd. C. H. Beck, 

Warszawa 2007, s. 88. 
29 Art. 29 Kodeksu pracy. 
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ny30. Na podstawie umowy o pracę zatrudnia się osoby na zastęp-
stwo, osoby odbywające służbę przygotowawczą oraz asystentów i 
doradców31. 

 
Nabór i kryteria zatrudniania pracowników samorządowych 
Postanowienia ustawy o pracownikach samorządowych gwa-

rantują każdemu obywatelowi polskiemu posiadającemu pełną zdol-
ność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych oraz legity-
mującemu się pożądanymi kwalifikacjami zawodowymi prawo do 
przyjęcia do pracy w szeroko rozumianej służbie publicznej. Jedno-
cześnie ustawodawca podkreśla, że spełnianie podstawowych wy-
magań nie stanowi gwarancji zatrudnienia, ponieważ ustawodawca 
zobowiązany jest do sformułowania dodatkowych warunków, uza-
leżniając od ich spełnienia objęcie określonych stanowisk w służbie 
publicznej. Wskazane w art. 6 ust. 1 przymioty mają zapewnić jak 
najwyższą jakość kadr urzędniczych, co powinno zagwarantować 
wysoką jakość wykonywanej pracy32.  

Dodatkowe warunki zatrudnienia wskazane w ustawie są na-
stępujące: 

- pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie 
wyboru lub powołania może być osoba, która spełnia wymagania 
określone w ust. 1 oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem 
sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe, 

- pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie 
umowy o pracę na stanowisku urzędniczym, doradcy lub asystenta 
może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 6 ust. 1 
oraz dodatkowo:  

1) posiada co najmniej wykształcenie średnie, 

                                                 
30 M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz. 

Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2010, s. 185-189. 
31 S. Frejowski, Komentarz do art. 4 Ustawy o pracownikach samorzą-

dowych…, s. 37. 
32 Tamże, s. 44. 
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2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe, 

3) cieszy się nieposzlakowaną opinią, 
- pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie 

umowy o pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być 
osoba, która spełnia wymagania określone w art. 6 ust. 1 - 3 oraz 
dodatkowo:  

1) posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała 
przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze 
zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;  

2) posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego 
stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym33. 

Nabór kandydatów na stanowiska pracowników samorządo-
wych (na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze) jest otwarty i 
konkurencyjny. Procedura konkursowa nie obejmuje awansowania 
pracowników już zatrudnionych w jednostkach samorządu. Oznacza 
to także, że osoby zatrudnionej na stanowisku pomocniczym nie 
można przenieść bez konkursu na stanowisko kierownicze34. 

Zgodnie z ustawą wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym 
wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, jest stanowisko, 
na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, 
nie został przeniesiony pracownik samorządowy zatrudniony na 
stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędni-
czym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub 
nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym 
mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik. 
Nie wymaga przeprowadzenia naboru zatrudnienie osoby na zastęp-
stwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika sa-
morządowego35. 

                                                 
33 Art. 6 ust. 2-4 Ustawy o pracownikach samorządowych oraz Ustawa z 

dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. 2012, poz. 572 
(tekst jednolity). 

34 B. Dolnicki, Samorząd terytorialny…, s. 212. 
35 Art. 12 Ustawy o pracownikach samorządowych. 
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Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kie-
rowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów na 
to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
na tablicy informacyjnej w jednostce, w której jest prowadzony na-
bór. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać: nazwę i adres jednost-
ki, określenie stanowiska, określenie wymagań związanych ze sta-
nowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, 
które z nich są niezbędne, a które dodatkowe, wskazanie zakresu 
zadań wykonywanych na stanowisku, informację o warunkach pracy 
na danym stanowisku, informację, czy w miesiącu poprzedzającym 
datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
wynosi co najmniej 6%, wskazanie wymaganych dokumentów, okre-
ślenie terminu i miejsca składania dokumentów36. 

Wymogi, jakie wskazuje ustawodawca grupuje się na wyma-
gania niezbędne, czyli wymagania konieczne do podjęcia pracy na 
danym stanowisku oraz wymagania dodatkowe czyli pozostałe wy-
magania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym 
stanowisku. W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu 
najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz 
w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, któ-
rych przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybra-
nego kandydata. Jeśli w danej jednostce wskaźnik określający liczbę 
zatrudnionych osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%, to pierw-
szeństwo przy zatrudnianiu mają osoby niepełnosprawne. Z prze-
prowadzonego naboru sporządza się protokół, który zawiera określe-
nie stanowiska, na które był przeprowadzany nabór, liczbę kandyda-
tów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania nie więcej niż 
pięciu najlepszych kandydatów wraz ze wskazaniem kandydatów 
niepełnosprawnych, liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym 
liczbę ofert spełniających wymagania formalne, informację o zasto-
sowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie dokonanego 
wyboru, skład komisji przeprowadzającej nabór. Informacja o wyni-
ku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy infor-

                                                 
36 Art. 13 ust. 1 Ustawy o pracownikach samorządowych. 
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macyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór, oraz 
opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy37. 

Ustawodawca daje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi mia-
sta), staroście i marszałkowi województwa możliwość zatrudniania 
osób na stanowiska doradców i asystentów. Zatrudnienie doradców i 
asystentów następuje na czas pełnienia funkcji przez wójta, starostę i 
marszałka. Liczba zatrudnionych doradców i asystentów nie może 
przekroczyć: 

- w gminach do 20 000 mieszkańców – 3 osoby, 
- w gminach do 100 000 mieszkańców oraz powiatach – 5 osób, 
- w pozostałych gminach oraz województwach – 7 osób38. 
Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków 

służbowych, pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku 
urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, składa 
w obecności kierownika jednostki lub sekretarza ślubowanie. 
Złożenie ślubowania pracownik potwierdza podpisem. Odmowa 
złożenia ślubowania powoduje wygaśnięcie stosunku pracy39. 

Ustawa o pracownikach samorządowych zawiera tzw. rygory 
selekcyjne, czyli kryteria, jakie muszą spełnić osoby, aby mogły 
zostać zatrudnione w charakterze pracownika samorządowego. Wa-
runki zatrudnienia, wskazane przez ustawodawcę w odniesieniu do: 

- kandydata na pracownika samorządowego oznaczają, że nie 
może on być zatrudniony, jeśli nie spełnia tych warunków (chociaż 
ich spełnienie jednocześnie nie stanowi gwarancji zatrudnienia), 

- pracownika samorządowego oznaczają, że utrata którego-
kolwiek z przymiotów wskazanych przez ustawodawcę prowadzi do 
ustania stosunku pracy40. 

Warto podkreślić, że wspólnym elementem wszystkich wy-
mogów stawianych przez ustawodawcę kandydatom na pracowni-
ków samorządowych, jest bezwzględnie wiążący charakter. Celem 
zamieszczenia w ustawie kryteriów, jakie muszą spełnić osoby aspi-

                                                 
37 Art. 13a, 14 i 15 Ustawy o pracownikach samorządowych. 
38 Art. 17 Ustawy o pracownikach samorządowych. 
39 Art. 18 Ustawy o pracownikach samorządowych. 
40 S. Frejowski, Komentarz do art. 6 Ustawy o pracownikach samorzą-

dowych…, s. 43. 
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rujące do pracy w charakterze pracownika samorządowego oraz oso-
by dążące do utrzymania statusu takiego pracownika, było jasne 
określenie z kim stosunek pracy może być nawiązany, z kim nie 
można nawiązać stosunku pracy oraz z kim powinien on zostać roz-
wiązany. Przede wszystkim ustawodawca stanowi, że pracownikiem 
samorządowym może być osoba, która: 

- jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem, że kierownik jed-
nostki upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzęd-
niczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje 
stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się 
obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym 
na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa 
wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba nieposiadająca obywatel-
stwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym 
wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim 
udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na 
celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajo-
mość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w 
przepisach o służbie cywilnej. 

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z 
pełni praw publicznych, 

- posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania 
pracy na określonym stanowisku41. 

Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych to kolejny 
warunek narzucony przez ustawodawcę. Pełna zdolność do czynno-
ści prawnych to pojęcie z zakresu prawa cywilnego i posiada ją oso-
ba pełnoletnia42. Zdolność ta może zostać jednakże ograniczona czę-
ściowym lub całkowitym ubezwłasnowolnieniem43. 

 

                                                 
41 Art. 6 ust. 1 Ustawy o pracownikach samorządowych. 
42 Art. 11 Kodeksu cywilnego. 
43 Art. 12 i 15 kodeksu cywilnego. 
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Status pracownika samorządowego 
Pod pojęciem statusu prawnego pracownika samorządowego 

należy rozumieć ogół praw i obowiązków przewidzianych wobec 
tych pracowników przez dotyczące ich akty prawne, czyli przede 
wszystkim ustawę o pracownikach samorządowych oraz inne akty, 
mające zastosowanie w sprawach, które zostały poddane regulacji 
ustawy o pracownikach samorządowych, np. Kodeks pracy44 czy 
akty szczegółowe, określające przykładowo sposób wynagradzania 
pracowników samorządowych45. 

Najważniejszym z uprawnień pracownika samorządowego jest 
prawo do wynagrodzenia. Ustawa o pracownikach samorządowych 
określa, że w związku z wykonywaną pracą pracownikom samorzą-
dowym przysługują następujące świadczenia: wynagrodzenie zasad-
nicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa, jednora-
zowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytu-
łu niezdolności do pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasa-
dach określonych w odrębnych przepisach46, tzw. „trzynasta pen-
sja”47. Zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego zawiera kodeks 
pracy, który mówi o tym, że wynagrodzenie za pracę powinno być 
ustalone w taki sposób, aby odpowiadało rodzajowi wykonywanej 
pracy, czyli uwzględniało stanowisko, funkcję oraz zakres odpowie-
dzialności, było odpowiednie do kwalifikacji wymaganych przy wy-
konywaniu określonej pracy48. 

Kolejnym uprawnieniem jest tzw. dodatek za wieloletnią pracę. 
Zgodnie z ustawą dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach 
pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia 

                                                 
44 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. 2016, poz. 

1666 (tekst jednolity). 
45 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych, Dz. U. 2014, poz. 1786 
(tekst jednolity). 

46 B. Dolnicki, Samorząd terytorialny…, s. 224-225. 
47 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu 

rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, Dz. U. 2013, poz. 
1144 (tekst jednolity). 

48 E. Łukasik, Komentarz do art. 36 Ustawy o pracownikach samorządowych 
[w:] M. Graczyk (red.), Ustawa o pracownikach samorządowych…, s. 219. 
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zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż 
do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 49. 

Ustawodawca wskazał również nagrodę jubileuszową, która 
przysługuje w wysokości: 

- po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego; 
- po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego; 
- po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego; 
- po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego; 
- po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego; 
- po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego50.  
W związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu nie-

zdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości: 
- po 10 latach pracy – dwumiesięcznego wynagrodzenia; 
- po 15 latach pracy – trzymiesięcznego wynagrodzenia; 
- po 20 latach pracy – sześciomiesięcznego wynagrodzenia51. 
Wysokość nagrody jubileuszowej i odprawy jednorazowej ob-

licza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu 
pieniężnego za urlop wypoczynkowy.  

Pracownikom samorządowym wskazanym w art. 40 ustawy, 
których stosunek pracy został rozwiązany w związku z upływem 
kadencji, przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wy-
nagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących przy ustala-
niu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Odprawa nie 
przysługuje, jeśli dana osoba zostanie ponownie zatrudniona w naj-
bliższej kadencji na podstawie stosunku pracy z wyboru w tym sa-
mym urzędzie52. Pracownikowi samorządowemu, który wykonuje na 
polecenie pracodawcy zadania służbowe poza miejscowością, w 
której ma siedzibę pracodawca, przysługuje należność z tytułu po-
dróży służbowej53. Pracownikowi samorządowemu za pracę wyko-
nywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych 

                                                 
49 Art. 38 ust. 1 Ustawy o pracownikach samorządowych. 
50 Art. 38 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych. 
51 Art. 38 ust. 3 Ustawy o pracownikach samorządowych. 
52 Art. 40 Ustawy o pracownikach samorządowych. 
53 Art. 41 Ustawy o pracownikach samorządowych. 
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przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w 
tym samym wymiarze54. 

Status prawny pracowników samorządowych tworzą również 
obowiązki służbowe. W kwestii obowiązków, jakie przewiduje 
ustawa o pracownikach samorządowych, wskazani w ustawie pra-
cownicy zobowiązani są do złożenia ślubowania i potwierdzenia tego 
faktu podpisem. Odmowa złożenia ślubowania powoduje wygaśnię-
cie stosunku pracy55. 

Obowiązki pracownika samorządowego zawiera rozdział trze-
ci ustawy. Zgodnie z jej brzmieniem, obowiązki pracowników samo-
rządowych podzielono na podstawowe i pozostałe56. Podstawowymi 
obowiązkami pracownika samorządowego są: dbałość o wykonywa-
nie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem 
interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli. Ka-
talog obowiązków pracowników samorządowych obejmuje następu-
jące obowiązki: przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej i innych przepisów prawa, wykonywanie zadań sumiennie, 
sprawnie i bezstronnie, udzielanie informacji organom, instytucjom i 
osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się 
w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli 
prawo tego nie zabrania, dochowanie tajemnicy ustawowo chronio-
nej, zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywate-
lami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami, za-
chowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim, stałe podno-
szenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych57. 

Ustawa nakłada również na pracowników samorządowych, za-
trudnionych na stanowisku urzędniczym oraz kierowniczym obowią-
zek poddania się okresowej ocenie, dokonywanej przez przełożone-
go58, ponadto pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku 
urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, zobo-

                                                 
54 Art. 42 ust. 4 Ustawy o pracownikach samorządowych. 
55 B. Dolnicki, Samorząd terytorialny…, s. 221. 
56 D. Kacprzak, Komentarz do art. 24 Ustawy o pracownikach samorzą-

dowych [w:] M. Graczyk (red.), Ustawa o pracownikach samorządowych. 
Komentarz…, s. 136-137. 

57 Art. 24 Ustawy o pracownikach samorządowych. 
58 B. Dolnicki, Samorząd terytorialny…, s. 224. 
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wiązany jest do złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności 
gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności go-
spodarczej lub zmiany jej charakteru59. 

 
Streszczenie: 
Niniejszy artykuł dotyczy zatrudniania pracowników samorzą-

dowych. W Polsce zadaniem ustawy o pracownikach samorządowych 
jest zapewnienie profesjonalnego wykonywania zadań publicznych 
przez samorząd terytorialny. Należy mieć na względzie, że profesjona-
lizm kadry samorządowej ma bardzo istotny wpływ na postrzeganie 
samorządu terytorialnego. Artykuł wskazuje na podstawy zatrudniania 
pracowników samorządowych, oraz definiuje krąg osób będących 
owymi pracownikami. Bardzo ważną kwestią są kryteria i sposób nabo-
ru pracowników samorządowych, jak również wskazanie wymogów 
koniecznych do nawiązania stosunku pracy. Kolejnym elementem arty-
kułu jest opisanie statusu pracowników samorządowych. Wskazanie ich 
uprawnień i obowiązków wynikających z faktu wykonywania określo-
nych zadań samorządu terytorialnego.  

Słowa kluczowe: pracownik, samorząd, zatrudnienie, admini-
stracja, umowa, powołanie, mianowanie, wybór. 

 
Abstract: 
Forms of hiring local government employees 
This article concerns the employment of local government 

employees. In Poland, the task of the law on self-government em-
ployees is to provide professional performance of public tasks by 
local government. It should be borne in mind that the professional-
ism of local government personnel has a very significant impact on 
the perception of local self-government. The article points to the 
basics of hiring local government employees, and defines the circle 
of people who are employees. Very important is the criteria and me-
thod of recruitment of local government employees, as well as indi-
cation of the requirements necessary for establishing an employment 
relationship. Another element of the article is describing the status of 

                                                 
59 Art. 31 Ustawy o pracownikach samorządowych. 
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local government employees. Indication of their rights and obliga-
tions resulting from performing specific tasks of local government. 

Keywords: employee, self government, employment, adminis-
tration, contract, appointment, selection. 
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Joanna Wieczorek-Orlikowska 
 

Praca w koncepcji prekariatu – znaczenie i perspektywy 
 
1. Wstęp 
Człowiek odwiecznie dążył do udoskonalania otaczającej go 

rzeczywistości i dokonywał tego na rozmaite sposoby. Współcześnie 
dotarliśmy do takiego poziomu rozwoju cywilizacyjnego, który 
mógłby sugerować brak jakichkolwiek większych problemów w 
skali globalnej. Nic bardziej mylnego. Po okresie wielkich konflik-
tów i podziałów nastąpiła faza odbudowy i gwałtownego rozwoju 
naukowo-technicznego, co nie pozwoliło jednak uniknąć licznych 
komplikacji natury społeczno-ekonomicznej. Rosnące bezrobocie, 
ubóstwo, marginalizacja określonych grup społecznych, czy ela-
styczne formy pracy to tylko kilka z licznych trudności, z jakimi 
borykają się społeczeństwa państw rozwiniętych. W efekcie tych 
negatywnych zjawisk pojawiła się nowa grupa społeczna, określana 
mianem prekariatu. Towarzysząca jej stale niepewność i poczucie 
coraz większej bezradności sprawiają, że prekaryzacja staje się bar-
dzo niebezpiecznym procesem w skali globalnej, tym bardziej, że 
dotyczy coraz większej liczby osób. Wydaje się więc, że analiza 
pojęcia pracy przez pryzmat koncepcji prekariatu jest jak najbardziej 
uzasadniona i potrzebna. 

Celem niniejszego artykułu jest próba eksplikacji pojęcia pra-
cy w ramach koncepcji prekariatu, jako jednej z kluczowych katego-
rii definiujących tę grupę społeczną. Jest to zadanie niezwykle ważne 
w kontekście intensyfikacji procesów globalizacyjnych i ich impli-
kacji dla rynku pracy. Szczególną uwagę przywiązano do perspek-
tywy socjologicznej, która ujmuje kategorię pracy wielowymiarowo i 
w powiązaniu z zachodzącymi współcześnie przeobrażeniami w 
skali ogólnospołecznej. 

W obliczu coraz liczniejszych mas, niepewnych własnej przy-
szłości i domagających się polepszenia warunków życia, należy za-
dać sobie pytanie: na czym polega coraz powszechniejsza elastycz-
ność pracy i jakie niesie ze sobą zagrożenia? Czy praca oparta na 
wiedzy stanowi dla prekariuszy szansę na zapewnienie stabilizacji? I 
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czy wizje końca pracy, sygnowane chociażby przez J. Rifkina, znaj-
dują odzwierciedlenie w rzeczywistości? 

 
2. Pojęcie pracy w perspektywie socjologicznej 
Praca jest jednym z podstawowych elementów definiujących 

życie ludzkie. Już F. Engels mówił, że praca stworzyła samego 
człowieka1 i wydaje się, że w stwierdzeniu tym jest sporo prawdy. 
Wszelka działalność wytwórcza odróżnia nas od świata zwierząt, 
można więc uznać, że jest ona istotą człowieczeństwa. Trzeba też 
zauważyć, że praca ma ogromny wpływ na postawy, system warto-
ści, a przede wszystkim całokształt życia społecznego. Właśnie dla-
tego wydaje się, że w kontekście analizy tego pojęcia należy skłonić 
się ku perspektywie socjologicznej, która swoim zakresem obejmuje 
nie tylko wszelkie implikacje społeczne, ale także gwałtowne prze-
obrażenia zachodzące w skali globalnej. 

Choć praca towarzyszy człowiekowi od zawsze, podejście do 
niej zmieniało się na przestrzeni wieków. Problem ten znajdował się 
w centrum zainteresowania już w czasach starożytnych, czego przy-
kładem są chociażby dzieła Platona i Arystotelesa. Na przestrzeni 
wieków stał się przedmiotem dociekań licznych myślicieli, co 
znacznie rozszerzyło zakres tego pojęcia. Czesław Strzeszewski do-
konał w związku z tym podziału na dwie teorie pracy: mechanistycz-
ną, w której liczy się przede wszystkim odpowiednia ilość siły robo-
czej, i humanistyczną, opartą na przekonaniu o doskonaleniu czło-
wieka poprzez pracę. Przejawy pierwszej z wymienionych można 
dostrzec już w starożytności, gdzie panowała pogarda dla pracy fi-
zycznej, zarezerwowanej dla niewolników. W myśli chrześcijańskiej 
pogląd ten nie mógł się utrzymać – Ewangelia skierowana była do 
właśnie do niższych warstw, robotników. W średniowieczu z kolei 
pracę traktowano jako karę za grzechy, wartość pracy fizycznej wy-
raźnie umniejszano w stosunku do umysłowej. Mimo to należy do-

                                                 
1 F. Engels, Rola pracy w procesie uczłowieczenia małpy [w:] Dialekty-

ka przyrody, Warszawa 1953, s. 172. 
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strzec w tej epoce chrześcijański etos pracy, który podkreślał jej 
wartość i wpływ na osobowość człowieka2. 

Dopiero w czasach nowożytnych można zauważyć wyraźne 
dowartościowanie pracy ludzkiej. Zaczęto postrzegać ją jako środek 
przemiany moralności społecznej, a także źródło dobrobytu, do któ-
rego należy dążyć. Z drugiej strony jednak rewolucja przemysłowa 
znacznie obniżyła w tym kontekście wartości humanistyczne, a pracę 
człowieka coraz częściej traktowano wyłącznie w kategoriach jedne-
go z czynników produkcji3. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć twórczość Karola Marksa, w 
której pojęcie pracy zajmuje miejsce kluczowe. Jego wizja rzeczywi-
stości trwale zapisała się w historii i wywarła ogromny wpływ na 
postrzeganie ludzkiej pracy. Badacz podkreślał, że podział pracy 
dostarcza […] pierwszego przykładu na to, że dopóki ludzie żyją w 
społeczeństwie kształtującym się żywiołowo, dopóki więc istnieje 
rozdźwięk między interesem jednostkowym a interesem pospólnym, a 
więc dopóki podział działalności dokonuje się nie w sposób dobro-
wolny, lecz żywiołowy – dopóty własny czym człowieka będzie dla 
niego siłą obcą, przeciwstawną mu, która go ujarzmia, miast tego, by 
on panował nad nią4. Marks uważał, że człowiek doświadcza swo-
istej alienacji i niemocy, które powinny zostać zniesione dzięki sile 
społecznej. Jego podejście, choć szeroko krytykowane, do dziś ma 
ogromne znaczenie dla socjologii pracy, warto więc o nim pamiętać. 

Dwudziesty wiek stanowił okres intensywnego rozwoju, ale 
także konfliktów na ogromną skalę. Nic więc dziwnego, że zmieniło 
się także spojrzenie na pracę ludzką i jej organizację. Z jednej strony 
upowszechniła się mechanizacja pracy, która coraz częściej wyklucza-
ła człowieka, z drugiej natomiast, powstawały ogromne zakłady prze-
mysłowe, zatrudniające duże ilości osób. W efekcie ukształtował się 
specyficzny typ pracownika, którego można określić mianem „maso-

                                                 
2 C. Strzeszewski, Praca ludzka: zagadnienie społeczno-moralne, 

http://mop1.pwr.wroc.pl/kul/Praca%20Ludzka.pdf, Wrocław 2004, s. 16-17, 
dostęp: 10.04.2017 r. 

3 M. Michalski, Człowiek, praca, kultura, Wydawnictwo Poznańskie, 
Poznań 2005, s. 145-146. 

4 K. Marks, Ideologia niemiecka, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 3, 
Książka i Wiedza, Warszawa 1961, s. 314. 
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wego robotnika”. Zjawisko to stało się tendencją globalną, w konse-
kwencji czego mówi się współcześnie o makdonaldyzacji pracy5. 

Praca, którą Janusz Sztumski określa jako celową działalność 
człowieka, w trakcie której przekształca on przyrodę za pomocą na-
rzędzi, zgodnie ze swoimi pragnieniami i potrzebami6, jest kategorią 
interdyscyplinarną, analizowaną między innymi na gruncie filozofii, 
psychologii, ekonomii, prakseologii, prawa, czy socjologii. Każda 
próba ujęcia definicyjnego w ramach tych nauk zwraca uwagę na 
rozmaite aspekty terminu „praca”. Właśnie dlatego eksplikacja tego 
pojęcia, uwzględniająca jego rozmaite desygnaty jest zadaniem nie-
zwykle trudnym, a wręcz niemożliwym. Szybki rozwój cywilizacyj-
ny, zmiany w ramach nauki i techniki, czy przeobrażenia wewnątrz 
społeczeństwa sprawiają, że wszelkie ujęcia definicyjne stają się 
nieaktualne i mało precyzyjne. 

Mnogość terminologii i klasyfikacji dotyczących kategorii 
pracy zauważył m.in. Czesław Strzeszewski, który po weryfikacji 
wielu ujęć zaproponował, aby pracę ludzką traktować jako wolną, 
choć naturalnie konieczną działalność człowieka, wypływającą z 
poczucia obowiązku, połączoną z trudem i radością, mającą na celu 
tworzenie użytecznych społecznie wartości duchowych i material-
nych7. Autor za jej cechy charakterystyczne uznał m.in.: świado-
mość, celowość, uporządkowanie, wolność, użyteczność, twórczość, 
naturalną konieczność i ciągłość8. 

Sztumski słusznie zauważa, że człowiek może pracować samo-
dzielnie, jednak wszelkie jego zachowania i samo istnienie jest uwa-
runkowane społecznie – stąd konkluzja, że wszelkie zmiany zacho-
dzące w sferze pracy mają wpływ na przeobrażenia społeczne i od-
wrotnie9. Choć od opublikowania Socjologii pracy w zarysie minęło 
wiele lat, a praca powstała w innych realiach społeczno-politycznych, 
słowa te nadal znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości.  

                                                 
5 V. M. Michalski, op. cit., s. 238-245. 
6 J. Sztumski, Socjologia pracy w zarysie, Instytut Wydawniczy Związ-

ków Zawodowych, Warszawa 1981, s. 17. 
7 C. Strzeszewski, op. cit., s. 12. 
8 Ibidem, s. 11. 
9 J. Sztumski, op. cit., s. 18. 
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Jerzy Stępień proponuje rozpatrywanie pracy w aspekcie spo-
łecznym (jako uwarunkowany kulturowo proces wpływający na 
rozwój osobowości ludzkiej), filozoficznym (jako próba dążenia do 
osiągnięcia określonych wartości), ekonomicznym (wyraz realnych 
korzyści materialnych) i historycznym (w kontekście zmian zacho-
dzących w społeczeństwie). Socjologia ujmuje pracę w kategoriach 
procesu społecznego, na który składa się szereg powiązanych ze sobą 
zjawisk, wywołujących określone skutki. W tym kontekście ważne 
są więc uwarunkowania społeczne pracy oraz jej następstwa10. Praca 
w ujęciu badacza jest więc świadomą i celową działalnością czło-
wieka, który wykorzystując swoje fizyczne i biologiczne oraz nabyte 
zdolności i umiejętności dąży do zaspokojenia swoich potrzeb mate-
rialnych i duchowych11. 

Coraz częściej w literaturze przedmiotu zwraca się uwagę tak-
że na wymiar aksjologiczny pracy. Czy można ją uznać za wartość? 
Zdecydowanie tak, ponieważ człowiek nie tylko wytwarza swoim 
działaniem dobra materialne, ale nadaje im także znaczenie. Warto-
ścią autoteliczną jest tu więc sama praca ludzka, którą włożyło się w 
proces produkcji danego dobra. Człowiek wytwarza po to, aby pły-
nęła z tego korzyść nie tylko dla niego, ale także dla zbiorowości. 
Nie można więc pracy analizować wyłącznie w kategoriach wartości 
ekonomicznych. 

Wielu badaczy podkreśla, że praca jest tym aspektem życia 
ludzkiego12, który odróżnia człowieka od zwierząt – pozwala bo-
wiem na jego rozwój i samorealizację. W kontekście tych poglądów 
mówi się o „humanizacji pracy”, będącej hasłem określającym glo-
balną ideologię społeczną, nadającą pracy szczególne znaczenie, 
wyznaczającą zespół celów i wartości ludzkiego działania. Z drugiej 
strony humanizacja określa także zespół konkretnych zabiegów o 
zakresie bardziej podstawowym lub koncepcyjnym, których zadaniem 
jest usunięcie szczególnie dotkliwych uciążliwości pracy, racjonali-

                                                 
10 J. Stępień, Wstęp do socjologii, psychologii i organizacji pracy, Wy-

dawnictwo eMPi2, Poznań 2000, s. 49-50. 
11 Ibidem, s. 52. 
12 Np. Michał Michalski, Jerzy Stępień, Karl Marks, Al Gini. 
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zacja pracy i demokratyzacja stosunków w pracy13. Pracę należy 
więc rozpatrywać nie tylko w aspekcie ekonomicznym, ale przede 
wszystkim społecznym, moralnym i aksjologicznym, co stanowi o jej 
istocie. 

W ostatnich latach liczni badacze na gruncie socjologii, ale 
także nauk pokrewnych, zajmują się zjawiskiem prekaryzacji, które 
pozwala spojrzeć na kategorię pracy z perspektywy procesu globali-
zacji i postępującego konsumpcjonizmu. Podejście badawcze 
uwzględniające te przeobrażenia umożliwia dostrzeżenie zupełnie 
nowych aspektów pojęcia „praca”, co ma zasadnicze znaczenie dla 
jego wielopłaszczyznowej charakterystyki. 

 
3. Prekaryzacja pracy – globalna tendencja? 
Po zakończeniu II wojny światowej w państwach zachodnich 

nastąpił okres wzrostu gospodarczego i poprawy warunków życia 
wielu ludzi – nie bez powodu mówi się w tym kontekście o czasie 
prosperity. Coraz większe dążenie do dobrobytu i określonego stanu 
posiadania doprowadziły do upowszechnienia w społeczeństwie 
postaw konsumpcjonistycznych. W efekcie wykształciła się klasa 
średnia, obejmująca ogromną liczbę osób, mająca istotny wpływ na 
rzeczywistość społeczno-polityczną. Mimo to w latach siedemdzie-
siątych wyraźnie zaznaczyła się już polaryzacja społeczeństwa, po-
głębienie nierówności i rozwarstwienie w sferze dochodów, a w kon-
sekwencji narastały napięcia społeczne. Proces ten miał ogromny 
wpływ na pracę ludzką, która zaczęła podlegać bardzo zmiennym 
tendencjom – coraz słabszym powiązaniom między pracodawcą a 
pracownikiem, nowym formom zatrudnienia, a także konieczności 
przekwalifikowywania się. Charakterystyczna w skali globalnej stała 
się korporacyjna kultura pracy, która miała ogromny wpływ na prze-
obrażenia gospodarcze świata. Towarzyszyły temu zmiany w oby-
czajowości, przejawiające się chociażby w mniej licznym modelu 

                                                 
13 J. Kulpińska, Analiza zakładowych programów humanizacji pracy. 

Materiały z Sympozjum Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, IPiSS, War-
szawa 1974, s. 5. 
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rodziny, a także coraz dłuższym okresie kształcenia dzieci, przez co 
młodzi ludzie zaczęli wchodzić na rynek pracy znacznie później14. 

Konsekwencją tych przemian są dzisiejsze problemy młodych 
ludzi, wśród których na czoło wysuwają się: bezrobocie, niskie wy-
nagrodzenia i niepewne warunki zatrudnienia. Czynniki te uniemoż-
liwiają jednostkom usamodzielnienie się i założenie rodziny. W 
efekcie można mówić o powstaniu nowej grupy społecznej, niepew-
nej własnej przyszłości i stale zagrożonej pogorszeniem warunków 
życia. Nie posiada ona żadnego programu politycznego, czy ideolo-
gii, jednak jest znaczącą siłą społeczną, a jej głos jest coraz silniej-
szy. Ci młodzi ludzie, określani mianem prekariuszy, pragną zmiany, 
jednak nie dostrzegają takiej możliwości w ramach obowiązującego 
systemu. Potrafią się organizować i umiejętnie działają w ramach 
rzeczywistości wirtualnej, jednak brakuje im wizji zmian w polityce i 
gospodarce15. 

Świetnie z tym podejściem korespondują poglądy Karla Pola-
nyi, który uważa, że proces degradacji wspólnot i jednostki nie doty-
czy wyłącznie ekonomii, lecz całokształtu ludzkiego życia. Twierdzi 
on, że jest to zjawisko kulturowe, którego nie da się zmierzyć przy 
pomocy statystyk, ponieważ wiąże się m.in. z mobilnością spo-
łeczną, rozpadem więzi rodzinnych, nowymi formami przywództwa, 
czy powstaniem nowych wartości16. 

Czym jest więc dokładnie prekariat? Jan Sowa stwierdził, że 
jest to brak pewności, stałości i stabilności, to chroniczna niemoż-
ność przewidzenia przyszłości i nieustanny lęk, że przyniesie ona 
tylko pogorszenie sytuacji. Jest to kondycja kruchej i niepewnej egzy-
stencji, na jaką skazana jest spora część światowej populacji, rów-
nież w krajach kapitalistycznego rdzenia. (…) Oznacza życie pełne 
niepewności i trudne do zaplanowania17. Jak widać więc, lęk jest dla 
zrozumienia tego pojęcia kluczowym elementem. 

                                                 
14 A. Sławińska, Społeczno-polityczne wyzwania współczesności, Wy-

dawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 33-37. 
15 Ibidem, s. 39. 
16 K. Polanyi, Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródło 

naszych czasów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 188. 
17 J. Sowa, Prekariat – proletariat epoki globalizacji, [w:] Robotnicy 

opuszczają miejsca pracy, Muzeum Sztuki w Łodzi, 2010, s. 108-109. 
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Z kolei Guy Standing uważa, że prekariat można definiować 
jako odrębną grupę socjoekonomiczną, klasę w procesie tworzenia. 
Termin ten po raz pierwszy został użyty przez socjologów francu-
skich w latach osiemdziesiątych, dla scharakteryzowania pracowni-
ków tymczasowych i sezonowych. We Włoszech w potocznym zna-
czeniu używano go na oznaczenie osób z niskim dochodem lub wy-
konujących prace dorywcze. Standing wskazuje, że takie rozumienie 
jest nie do końca uprawnione. Prekarność w jego mniemaniu odnosi 
się również do braku stałej tożsamości opartej na pracy, podczas gdy 
osoby zarabiające niewiele są w stanie rozwijać swoją karierę18. 

Ciekawe podejście do tematu reprezentują Michael Hardt i 
Antonio Negri, dla których prekarność to termin opisujący typową 
dla późnego kapitalizmu kondycję życia i pracy w warunkach nie-
pewności, niestabilności i nieprzewidywalności. Prekarność jest 
kolejnym po proletaryzacji – czyli podporządkowaniu reżimowi pra-
cy najemnej jako takiej – krokiem w rozwoju kapitalistycznych sto-
sunków produkcji, a jednocześnie regresem wobec socjalnych osią-
gnięć klasy robotniczej z okresu drugiej połowy XX wieku19. Zjawi-
sko to jest więc ściśle związane z rynkiem pracy, w stosunku do 
którego pojawiają się postulaty coraz większej elastyczności. Nie 
oznacza to jednak, że pracownicy mogą sami o sobie decydować – 
chodzi raczej o samą pracę, która w tym ujęciu powinna być czymś 
zmiennym i łatwym do zlikwidowania. Człowiek na ten proces nie 
ma właściwie żadnego wpływu i musi dostosować się do warunków, 
wobec których jest całkowicie bezradny20. Elastyczność pracy ma 
polegać na swobodzie zatrudniania i zwalniania pracowników, co 
zapewniają przede wszystkim umowy cywilnoprawne. Koszty zli-
kwidowania etatu są więc dla przedsiębiorcy o wiele mniejsze i nie 
generuje większych trudności. 

Cechą charakterystyczną prekariatu jest ciągłe poczucie przej-
ściowości, dotyczącej nie tylko zatrudnienia, ale także miejsca za-

                                                 
18 G. Standing, Prekariat – nowa niebezpieczna klasa, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 43-48. 
19 M. Hardt, A. Negri, Imperium, WAB, Warszawa 2005, s. 517-518. 
20 J. Urbański, Prekariat i nowa walka klas, Instytut Wydawniczy 

Książka i Prasa, Warszawa 2014, s. 56.  
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mieszkania i dostępu do zasobów publicznych. Nie oznacza to jed-
nak, że wszyscy przedstawiciele tej grupy walczą o uzyskanie stałe-
go, wieloletniego zatrudnienia – wręcz przeciwnie, coraz częściej 
świadomość prekariuszy skupia się na poszukiwaniu bezpieczeństwa 
poza miejscem pracy. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że 
prekariat pod względem dążeń jest wręcz przeciwieństwem proleta-
riatu. Istotnym aspektem jest również brak tożsamości zawodowej w 
ramach tej grupy społecznej – wszelkie wspólnoty zawodowe i 
związki tracą na znaczeniu, co prowadzi w konsekwencji do aliena-
cji, a wręcz poczucia lęku u jednostki21. 

We współczesnym społeczeństwie zasadnicza zmiana dokonu-
je się w postrzeganiu zasobów – kapitał i praca w coraz większym 
stopniu ustępują wiedzy. W konsekwencji zmniejsza się zapotrzebo-
wanie rynkowe na pracę fizyczną, której wartość uległa znacznemu 
obniżeniu. Panuje powszechna tendencja do zdobywania jak najwyż-
szego wykształcenia i kwalifikacji, co odpowiada przeobrażeniom 
gospodarki odchodzącej od przemysłu w stronę pracy i usług opar-
tych na wiedzy. W tym kontekście często używa się określenia „ma-
kdonaldyzacja pracy”22. 

Wyodrębnianie się prekariatu jako odrębnej grupy społecznej 
niesie ze sobą wiele zagrożeń – coraz większa liczba osób sfrustro-
wanych i niezadowolonych ze swojego życia jest gotowa manifesto-
wać i walczyć o swoje prawa. Widać to już w postaci zamieszek i 
protestów, których w ostatnich latach można zaobserwować wiele. 
Prekariat jest specyficznym kręgiem osób, ponieważ proces upoli-
tycznienia jest dopiero przed nim – istnieje więc uzasadniona obawa, 
że łatwo ulegnie hasłom populistycznym, pochodzącym od radykal-
nych środowisk. Można więc spodziewać się w niedalekiej przyszło-
ści nowego rodzaju rewolucji społecznej. W kontekście atrybutów 
typowego prekariusza trzeba jednak stwierdzić, że wszelkie działania 
w zbiorowości będą miały raczej charakter nietrwały – przedstawi-
ciele tej nowej klasy społecznej są w dużej mierze indywidualistami i 
stanowią dla siebie wzajemnie konkurencję na rynku pracy. Trudno 

                                                 
21 G. Standing, Karta prekariatu, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2015, s. 22-27. 
22 M. Michalski, op. cit., 266-268.  



133 
 

więc w takich warunkach o wykształcenie solidarności wewnątrz-
grupowej, a tym bardziej określonej ideologii. Prekariusz bowiem 
dla doraźnych korzyści jest w stanie zrezygnować z wszelkich 
wspólnych postulatów i wartości23. 

W kontekście pracy ludzkiej i jej przeobrażeń w skali global-
nej coraz więcej badaczy zadaje sobie pytanie, jak będzie ona wy-
glądała w przyszłości. Ciekawe podejście do tej kwestii przedstawił 
Jeremy Rifkin, który zapowiedział koniec pracy w dotychczasowej 
formie. Ekonomista podkreślił, że zapotrzebowanie na pracę ludzką 
będzie się coraz bardziej zmniejszać, co wynika z postępującej re-
strukturyzacji i automatyzacji. Proces ten nazywa trzecią rewolucją 
przemysłową, w której komputery i roboty będą stopniowo wypierać 
pracę umysłową człowieka. Rifkin postuluje, aby przy wkraczaniu w 
erę postrynkową rozpocząć rewolucję społeczną: przyznać dotych-
czasowym pracownikom prawo do współudziału w zyskach płyną-
cych z nowoczesnych technologii i rozwijać sektor nierynkowej go-
spodarki społecznej24. 

Rozważania Jeremy’ego Rifkina, choć oparte na zjawiskach 
zachodzących współcześnie w skali globalnej, wydają się dość abs-
trakcyjne. Należy więc zadać sobie pytanie – czy koniec pracy jest 
możliwy? Skoro uznaje się ją za jedną z cech konstytutywnych 
człowieka, to jak będzie on funkcjonował po jej wyeliminowaniu? 
Trzeba stwierdzić jednoznacznie, że tego typu podejścia, choć nie-
zwykle interesujące, nie mają przełożenia na rzeczywistość. O końcu 
pracy można mówić jedynie w kontekście określonych jej form, co 
jest ściśle związane z gwałtownymi przeobrażeniami w sferze eko-
nomicznej, społecznej i politycznej. Dostrzegamy kryzys wielu roz-
wiązań, które w erze industrialnej wydawały się wysoce adekwatne i 
przede wszystkim funkcjonalne. Możemy mówić o przejściu do spo-
łeczeństwa postprzemysłowego, w którym praca fizyczna traci na 
znaczeniu i stawia się na prymat wiedzy25. Wprowadzanie coraz 

                                                 
23 M. Stencel, Prekariat – nowa klasa społeczna?, „Studenckie Prace 

Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 2014, nr 15, s. 134-136. 
24 J. Rifkin, Koniec pracy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001, 

s. 28, 69, 86, 276. 
25 M. Michalski, op. cit., s. 276-278. 
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lepszych technologii ma niewątpliwy wpływ na formy i organizację 
pracy ludzkiej. Choć z pewnością w przyszłości będzie ona znacznie 
ograniczona, nie należy spodziewać się, aby została całkowicie wy-
eliminowana. Będzie można co najwyżej mówić o nadejściu kolejnej 
fazy w pojmowaniu pracy, tak jak dzieje się to teraz. 

 
4. Wnioski 
Wykształcenie się prekariatu jako odrębnej klasy społecznej w 

skali globalnej stało się faktem. Coraz potężniejsze korporacje, sła-
bość państwa opiekuńczego i ogromna polaryzacja dochodów w 
społeczeństwach zachodnich doprowadziły do wyodrębnienia grupy 
osób, których przyszłość jest w dużej mierze niepewna. Znajdują się 
one w sytuacji wyjątkowej – z jednej strony wychowały się w cza-
sach dobrobytu i dużych możliwości, z drugiej strony stawiane im 
wymagania elastyczności i mobilności sprawiają, że ich warunki 
życia mogą się znacznie pogorszyć. A to wywołuje poczucie frustra-
cji i lęku. 

W kontekście kategorii pracy należy stwierdzić, że jej cechą 
konstytutywną w czasach prekariuszy stała się elastyczność – pra-
cownicy muszą dostosowywać się do narzuconych im z góry warun-
ków, nie mają na nie właściwie żadnego wpływu, a tym bardziej 
pewności co do swojego zatrudnienia. Pracy nie można już traktować 
jako czegoś stałego – powszechne stało się zjawisko przekwalifiko-
wywania i zdobywania nowych umiejętności. 

Charakterystyczne dla współczesności jest także znaczne 
umniejszenie wartości przypisywanej pracy fizycznej – zmiany 
strukturalne w gospodarce światowej doprowadziły do prymatu pra-
cy opartej na wiedzy. W konsekwencji istnieje powszechnie duży 
nacisk na zdobywanie jak najwyższego wykształcenia, mimo, że 
często nie zapewnia ono posady. Prekariat w dużej mierze składa się 
właśnie z takich jednostek. 

Warto zwrócić także uwagę na zmiany w ramach wszelkich 
grup zawodowych – prekaryzacja pracy sprawia, że solidarność i 
więzy między pracownikami tracą na znaczeniu. W dobie elastycz-
ności zatrudnienia liczy się przede wszystkim doraźny interes party-
kularny jednostek, które nie mają możliwości, aby związać się trwale 
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ze swoim środowiskiem pracowniczym. To wzmaga w nich jeszcze 
bardziej poczucie niepewności i płynności struktur. 

Prekariat jest klasą społeczną, która staje się coraz bardziej 
zauważalna, a jednak nadal nie ma sprecyzowanej wizji zmian, któ-
rych tak się domaga. Brak wspólnych idei, interesów i powiązań 
sprawia, że wszelkie zbiorowe działania przez nią podejmowane są 
krótkofalowe i nieskuteczne. Mimo to coraz częstsze manifestacje 
niezadowolenia prekariuszy stanowią duże zagrożenie i nie należy 
tego lekceważyć. Publikacje naukowe dotyczące tego zagadnienia 
mają więc spory walor poznawczy i wymagają rozbudowy o kolejne 
problemy badawcze. 

 
Streszczenie:  
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty zjawiska 

prekariatu oraz próba weryfikacji definicji tego pojęcia pod kątem 
członków tej grupy społecznej, jej cech charakterystycznych i wpły-
wu na pojęcie pracy. W trakcie analizy autorka odniosła się do per-
spektywy socjologicznej i skupiła uwagę na najważniejszych atrybu-
tach pracy w koncepcji prekaryzacji.  

 
Abstract:  
Work in the concept of precariat – meaning and prospects 
The purpose of this paper is to present the essence of precariat 

and an attempt to verify the definition of this term, in terms of de-
termining who belongs to this group, what is characterized by this 
phenomenon and what impact does it have on work concept. During 
the analysis the author referred to the sociological perspective and 
drew attention to the most important attributes of work in the concept 
of precarization.  

 
Bibliografia: 
1. Engels F., Rola pracy w procesie uczłowieczenia małpy [w:] Dia-

lektyka przyrody, Warszawa 1953. 
2. Hardt M., Negri A., Imperium, WAB, Warszawa 2005. 
3. Kulpińska J., Analiza zakładowych programów humanizacji pra-

cy. Materiały z Sympozjum Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, IPiSS, War-
szawa 1974. 



136 
 

4. Marks K., Ideologia niemiecka, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, 
t. 3, Książka i Wiedza, Warszawa 1961. 

5. Michalski M., Człowiek, praca, kultura, Wydawnictwo Poznań-
skie, Poznań 2005. 

6. Polanyi K., Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źró-
dło naszych czasów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010. 

7. Rifkin J., Koniec pracy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001. 
8. Sławińska A., Społeczno-polityczne wyzwania współczesności, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015. 
9. Sowa J., Prekariat – proletariat epoki globalizacji, [w:] Robotni-

cy opuszczają miejsca pracy, Muzeum Sztuki w Łodzi, 2010. 
10. Standing G., Karta prekariatu, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2015. 
11. Standing G., Prekariat – nowa niebezpieczna klasa, Wydawnic-

two Naukowe PWN, Warszawa 2014. 
12. Stencel M., Prekariat – nowa klasa społęczna?, „Studenckie Pra-

ce Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 2014, nr 15. 
13. Stępień J., Wstęp do socjologii, psychologii i organizacji pracy, 

Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2000. 
14. Strzeszewski C., Praca ludzka: zagadnienie społeczno-moralne, 

http://mop1.pwr.wroc.pl/kul/Praca%20Ludzka.pdf, Wrocław 2004, s. 16-17, 
dostęp: 10.04.2017 r. 

15. Sztumski J., Socjologia pracy w zarysie, Instytut Wydawniczy 
Związków Zawodowych, Warszawa 1981. 

16. Urbański J., Prekariat i nowa walka klas, Instytut Wydawniczy 
Książka i Prasa, Warszawa 2014. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rozdział II 

Praca a społeczeństwo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



139 
 

 
Monika Torczyńska  
 
Międzykulturowość a kultura pracy w realiach globalnej wioski 

 
Wstęp 
Współczesny świat człowieka zawiera się w przestrzeni glo-

balnej wioski. Postępująca globalizacja powoduje, iż w domu, w 
szkole, w pracy etc. coraz częściej obcujemy z Innym. Relacje typu 
ja-obcy zachodzą w obrębie wszelkich sfer i dziedzin ludzkiej egzy-
stencji. Biorąc pod uwagę takie właśnie realia życia społecznego, nie 
ulega wątpliwości, iż międzykulturowość (oraz różnorodne zjawiska 
i problemy przez nią generowane) stanowi swoisty znak rozpoznaw-
czy globalnych relacji społecznych. Międzykulturowość determinuje 
bowiem konkretny kształt więzi lokalnych, narodowych i ponadna-
rodowych. Formuje ona także wszelkiego rodzaju stosunki prywat-
ne, rodzinne i zawodowe każdego z nas.  

Globalna wioska stanowi scenę permanentnych – mniej lub 
bardziej satysfakcjonujących – kontaktów międzykulturowych, za-
równo tych bezpośrednich, jak i pośrednich, indywidualnych i zbio-
rowych, formalnych i nieformalnych etc. Globalizacji podlega poli-
tyka, gospodarka i kultura. Międzykulturowa komunikacja i współ-
praca na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej czy kulturowej 
staje się zatem koniecznością. W poniższej refleksji skoncentrujemy 
się wokół przemian zachodzących w obrębie globalizującej się go-
spodarki i kultury, szczególnie odwołując się – zgodnie z tematem 
rozważań – do problematyki kultury pracy w perspektywie szeroko 
ujmowanych procesów globalizacji.  

 
Globalizacja – wielokulturowość – międzykulturowość  
Globalizacja – jak zgodnie twierdzą specjaliści – jest zjawi-

skiem, od którego nie da się uciec bądź odizolować. Rozpowszech-
nienie i zakorzenienie „tej idei powoduje upodobnianie się i unifor-
mizację, lecz tylko w pewnym zakresie, stylów życia i sposobów 
myślenia całej zbiorowości […] Składniki cywilizacji i kultury po-
szczególnych społeczeństw są rozmaicie podatne na uniwersalizację. 
Obecnie jesteśmy świadkami procesu unifikującego rynek, systemy 
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produkcji i handel międzynarodowy, ale jednocześnie przyczyniają-
cego się do polaryzacji ludności zamieszkującej poszczególne kraje i 
regiony świata”1, który wciąż jednak – co należy wyraźnie podkre-
ślić – zachowuje swoją wielokulturowość. Wielokulturowy świat 
społeczny z jednej strony płynie z nurtem globalizacji, z drugiej zaś 
– wzmaga prądy przeciwne tendencjom globalizacyjnym. Jak poka-
zuje praktyka społeczna, w zbiorowej świadomości coraz większą 
uwagą cieszą się wszelkie działania wpisujące się w procesy glokali-
zacji. W odczuciu społecznym glokalizacja ma szansę stać się czyn-
nikiem neutralizującym wobec tych zjawisk, które dekretowane są 
jako niekorzystne aspekty danych przedsięwzięć globalizacyjnych. 
Ideologię glokalizacji oddaje hasło: „myśl globalnie – działaj lokal-
nie”. Postulat ten został skierowany do wszelkich podmiotów życia 
społecznego, tzn. zarówno do konkretnych obywateli, jak i organiza-
cji czy zrzeszeń funkcjonujących w szeroko ujmowanej sferze pu-
blicznej. W tym kontekście warto przypomnieć, iż „reakcją wielu 
krajów na postępującą globalizację było nasilenie procesów regiona-
lizacji współpracy gospodarczej. Jest to także próba dostosowania 
się do nowych warunków działania na rynku globalnym, jakie stwa-
rza globalizacja, a jednocześnie próba obrony własnej tożsamości, 
przynależności do określonego kręgu kulturowego, tradycji i wspól-
noty”2 językowej, religijnej czy obyczajowej, podzielanej w obrębie 
danej społeczności.  

Dzisiejsze nasilenie trendów globalizacyjnych szczególnie 
wyraźnie uwidacznia się w obrębie sfery finansów i gospodarki. 
Pieniądz i praca stały się wartościami, które potencjalnie osiągać 
można wszędzie. Produkowanie i konsumowanie dóbr przestało być 
związane z konkretnym terytorium państwowym. Rynek ekono-
miczny stał się rynkiem globalnej wioski, zaś działające tu podmioty 
stają się uczestnikami globalnej gry interesów. Jak podkreślają 
znawcy problematyki, współcześnie „globalizacja jest najczęściej 

                                                 
1 K. Wach, Różnice kulturowe a prowadzenie międzynarodowej działal-

ności gospodarczej [w:] J. Rokicki, M. Banaś, Naród, kultura i państwo w 
procesie globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kra-
ków 2004, s. 326. 

2 Tamże, s. 326. 
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postrzeganą cechą otoczenia przedsiębiorstw i organizacji […]. Od-
nosi się ona do sieci wzajemnych powiązań i zależności, jakie ce-
chują współczesny świat […] ekonomii”3 oraz jego wszelkich ele-
mentów składowych.  

Mówiąc o ekonomicznej kondycji współczesnych społe-
czeństw, w pierwszym rzędzie niewątpliwie przychodzi nam na myśl 
określony całościowy obraz działalności zrzeszeń i organizacji pro-
wadzonych w celach biznesowych i zarobkowych. Siła ekonomiczna 
społeczeństwa koresponduje – jak wiadomo – ze stanem funkcjonu-
jących w nim przedsiębiorstw, które nie pozostają przecież „samot-
nymi wyspami” na rynku gospodarczym, lecz w nieprzerwany spo-
sób partycypują w coraz bardziej zaawansowanym procesie globali-
zacji. Zgodnie z powszechnie przyjętym stanowiskiem, „globalizacja 
jest megaprocesem w otoczeniu przedsiębiorstw i organizacji pu-
blicznych, który […] implikuje wzajemne oddziaływanie, nakłada-
nie się i zależność między procesami zmian przebiegającymi we 
wszystkich segmentach makrootoczenia: ekonomicznym, technolo-
gicznym, polityczno-prawnym, socjokulturowym”4. Nawiązując do 
ostatniego z wymienionych aspektów, należy stwierdzić, iż proces 
globalizacji ma również swoje implikacje w kwestii kultury pracy. 
Kultura pracy podlega bowiem zmianom wpisującym się w cało-
kształt transformacji kulturowych zachodzących w obrębie całej 
globalnej wioski.  

Globalny rozwój międzynarodowej przedsiębiorczości, mo-
bilność zatrudnionych tu osób, standaryzacja procesów pracy czy 
ekspansja nowych wzorców kariery zawodowej stanowią tylko 
przykładowe zjawiska, które dobrze ukazują kierunek, w jakim po-
dążają rynki pracy współczesnych (w znacznej mierze) wielokultu-
rowych społeczeństw. Zjawiska te niewątpliwie oddziaływać muszą 
także na zmiany w obrębie dotychczasowych wzorów i modeli de-
terminujących określone stosunki pracy. Tym samym transformacja 
obejmuje całą kulturę pracy danej wspólnoty. Przy czym należy 
zaznaczyć, iż „kultury narodowe adaptują […] nową kulturę pracy, 

                                                 
3 M. Bednarczyk, K. Wach, Kultura i biznes w procesie globalizacji [w:] J. 

Rokicki, M. Banaś, Naród, kultura i państwo w procesie…, dz. cyt., s. 312. 
4 Tamże, s. 317. 
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wynikającą zarówno z nowej filozofii zarządzania, jak i rozpo-
wszechnienia nowych technologii i samej globalizacji, w różnym 
stopniu. Jest to niewątpliwie zależne od tego, w jakim stopniu cha-
rakter narodowy i nowa kultura pracy są do siebie zbliżone i jak 
bardzo się różnią”5. Zawsze jednak w dobie globalizacji rodzima 
kultura pracy stoi w obliczu wyzwań łączących się z postępującą 
międzykulturowością zawodowych i biznesowych relacji ludzkich.  

 
Kultura pracy oraz jej zasadnicze komponenty 
Próbując wyjaśnić czym jest kultura pracy, warto usytuować 

to pojęcie w kontekście kultury sensu largo właściwej danej zbioro-
wości. Wszelkie bowiem badania nad kulturą pracy, ujmowaną w 
perspektywie całościowo postrzeganej kultury, nawiązują do założe-
nia, iż „świat życia zawodowego stanowi specyficzną subkulturę w 
obrębie szerszego kontekstu”6, jakim jest holistycznie traktowany 
fundament bądź kanon kulturowy danej wspólnoty.  

W klasycznym ujęciu, szeroko rozumiana kultura postrzegana 
jest jako wieloaspektowa całość, w ramach której wyodrębnia się 
trzy zasadnicze kategorie kultury. Są to: kultura materialna, kultura 
socjetalna (społeczna) oraz kultura niematerialna (symboliczna, du-
chowa). Kultura pracy mieści się w obrębie kultury społecznej, 
obejmującej swoim zakresem cały konglomerat wytworzonych i 
upowszechnionych w danej społeczności sposobów organizacji, 
wzorców oraz zasad obowiązujących w takich obszarach życia zbio-
rowego, jak praca, konsumpcja, zabawa etc. Każda wspólnota, po-
konując kolejne stopnie rozwoju kulturowego, kształtuje swoisty 
stosunek do coraz bardziej skomplikowanych procesów pracy. Kul-
tura pracy stanowi jedną z płaszczyzn, w obrębie której swoje od-
zwierciedlenie znajduje określony, zbiorowo akceptowany, fragment 
kanonu normatywnego, definiującego światopogląd przedstawicieli 
danego społeczeństwa. Stąd wskazuje się, iż „w węższym znaczeniu 

                                                 
5 M. Meller, P. Piasta, Kultura pracy w dobie globalizacji i nowych me-

diów [w:] J. Rokicki, M. Banaś, dz. cyt., s. 345. 
6 J. Mole, O zachowaniu się w Europie. Jak radzić sobie z różnicą kul-

tur na obszarze Wspólnego Europejskiego Rynku, tłum. M. Ronikier, T. 
Ronikier, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1994, s. 185. 
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kultura pracy obejmuje nastawienie i podejście do wykonywanej 
pracy oraz role, jakie konkretne kręgi kulturowe przypisują pracy”7. 
Jednakże owe kulturowo determinowane przekonania dotyczące 
wszelkich zagadnień związanych z pracą (jako zjawiskiem społecz-
no-kulturowym) swoją zasadniczą emanację posiadają – jak wiado-
mo – w rzeczywistych relacjach w obrębie konkretnego środowiska 
pracy. Z tego względu „kulturę pracy można zdefiniować jako sys-
tem wartości i norm obowiązujących w przedsiębiorstwach i zakła-
dach pracy. Kultura pracy reguluje stosunki między pracownikami, 
sposób komunikowania się między nimi, oraz definiuje przejmowa-
ne przez nich role”8 pracownicze.  

Kultura pracy – jak swoista matryca – organizuje, pod posta-
cią spójnego, koherentnego systemu, pewne idee i wzorce, formując 
tym samym w konkretny sposób określone środowisko pracy. Kultu-
rowo ukształtowane interakcje społeczne, występujące w całościowo 
ujmowanej sferze pracy, korespondują tu z utrwaloną hierarchią 
społeczną, tradycyjnie wyznaczonymi dystansami społecznymi, 
obowiązującymi schematami komunikacyjnymi czy metodami roz-
wiązywania ewentualnych konfliktów międzyludzkich. Charaktery-
zując kulturę pracy, należy również dodać, iż inne (nie mniej istotne) 
„jej elementy to sposoby podejmowania decyzji i rozwiązywania 
problemów, motywacja do pracy, definicja zarządzania i przywódz-
twa, czy atmosfera konkurencji lub współpracy”9 obowiązująca w 
relacjach pracowniczych.  

Kultura pracy przejawia się poprzez jednostkowe zachowania i 
działania, podejmowane przez ludzi funkcjonujących we wszelkiego 
rodzaju rolach oraz stosunkach o charakterze profesjonalnym. Stąd 
niektórzy badacze szeroko ujmowanych procesów pracy, ukazując isto-
tę kultury pracy, kładą akcent na indywidualny wymiar tego zjawiska. 
Według Z. Wołka kultura pracy, jaką charakteryzuje się konkretny 
podmiot, obejmuje trzy zintegrowane ze sobą komponenty: 

•  operatywna wiedza o pracy – wykształcona na fundamencie 
wiedzy ogólnej. Pozwala ona właściwie rozumieć i oceniać wszelkie 

                                                 
7 M. Meller, P. Piasta, dz. cyt., s. 336. 
8 Tamże, s. 336. 
9 Tamże, s. 336. 
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zjawiska związane z procesem pracy oraz kształtować kreatywne 
podejście względem wyzwań, które z pracą się wiążą; 

•  intelektualne i manualne umiejętności pracownika – poma-
gające w racjonalnej realizacji przedsięwzięć zawodowych. Uze-
wnętrzniają się one podczas danych zachowań i czynności podej-
mowanych w ramach zajmowanego stanowiska pracy; 

•  postawa wobec pracy – ukazuje poziom zaangażowania, za-
interesowania oraz poczucia osobistej odpowiedzialności pracowni-
ka za procedurę i jakość wykonania przypisanych mu zadań zawo-
dowych (z uwzględnieniem konsekwencji, jakie z nich wynikają)10. 

Badania dotyczące kultury pracy współczesnego rozwiniętego 
społeczeństwa pokazują, iż „w przedsiębiorstwach XXI wieku zmie-
nia się przede wszystkim struktura organizacyjna. Obserwatorzy 
podkreślają zanik standardowego i tradycyjnego podziału ról. Nowe 
technologie burzą granice […] Na miejscu stabilnych i w swym 
składzie nienaruszalnych zespołów pojawiają się grupy projektowe. 
Pracownicy powoływani są do konkretnych projektów”11, które czę-
sto mogą być realizowane przez grupy międzynarodowe. Tym sa-
mym odchodzi w przeszłość model monokulturowego środowiska 
pracy oraz kultura pracy promująca sztywny, silnie zhierarchizowa-
ny model stosunków profesjonalnych panujących w danym miejscu 
pracy. Tego rodzaju transformacje kultury pracy w obrębie dzisiej-
szego społeczeństwa najlepiej ukazują nowe formuły i strategie za-
rządzania zasobami ludzkimi. „Istotne wydaje się w tym aspekcie 
odejście od pytania: >>Czyim zadaniem jest wykonanie pewnej 
rzeczy? I zastąpienie go pytaniem: >>Kto umie wykonać tę rzecz 
najlepiej?>>”12.  

Rozwiązanie powyższej kwestii często wiąże się – jak wia-
domo – z rozpoczęciem procedury rekrutacyjnej o coraz szerszym 
zasięgu terytorialnym. Wyraźnie widać, iż fluktuacja pracowników 
oraz – co z tym związane – nowych metod i sposobów pracy zdaje 
się osiągać skalę globalną. Nowi członkowie załogi pracowniczej 

                                                 
10 Z. Wołk, Kultura pracy, Wyższa Szkoła Zawodowa Administracji 

Publicznej w Sulechowie, Sulechów 2000, s. 14. 
11 M. Meller, P. Piasta, dz. cyt., s. 339-340. 
12 Tamże, s. 340. 
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dysponują nie tylko określonymi kompetencjami profesjonalnymi, 
lecz – co nie mniej istotne – własnym zapleczem kulturowym. Obo-
wiązujące w ich tradycji normy, wzorce, przekonania dotyczące 
wszelkich zagadnień związanych ze sferą pracy niekiedy dość po-
ważnie różnią się od tych, które obowiązują w kulturze gospodarzy. 
Stąd w relacjach zawodowych na znaczeniu zyskuje stale poszerza-
jące się spectrum problemów generowanych przez coraz bardziej 
międzykulturową przestrzeń pracy.  

Analizując wyżej już przywołaną problematykę pracowni-
czych postaw w ramach kultury pracy, warto skupić się – zgodnie z 
tematem naszych rozważań – na postawie wobec nowości, bowiem 
międzykulturowość wiąże się z nowymi kontaktami i współpracą z 
przedstawicielami reprezentującymi nowe podejścia zarówno do 
spraw prywatnych, jak i zawodowych. Międzykulturowe spotkania 
stanowią wyzwanie, na które odpowiada się w oparciu o kulturowo 
ukształtowane wzorce, schematy i skrypty postępowania. Te ostatnie 
nadają określony „azymut” ludzkim postawom wobec tego wszyst-
kiego, co wiąże się z nowinkami pojawiającymi się w różnorodnych 
stosunkach z obcymi przybyszami. Najprościej rzecz ujmując, po-
stawa oznacza „gotowość jednostki do określonych zachowań i re-
akcji na określone bodźce”13. W przypadku międzykulturowych 
relacji pracowniczych wpisują się one przede wszystkim w takie 
aspekty kultury pracy, jak choćby nowe sposoby komunikacji wer-
balnej i niewerbalnej, nowe sposoby kształtowania stosunków w 
ramach hierarchii służbowej, odmienne obyczaje w kontaktach mię-
dzy płciami, inne podejście do kwestii terminów etc. W analizach 
dotyczących kultury pracy danej jednostki, Z. Wołk wskazuje trzy 
typy postaw: 

•  postawa zachowawcza – implikuje dystans wobec zmian, 
które przynoszą nowe okoliczności pracy (np. nowy sposób wyko-
nywania dotychczasowych czynności zawodowych bądź nowy spo-
sób kierowania zespołem). Niechęć w stosunku do nowych rozwią-
zań – często wprowadzanych przez „egzotycznych” przełożonych 
bądź współpracowników – nierzadko stanowi efekt połączenia kon-
formizmu oraz rutyny. Wprowadzenie innowacji zawsze związane 

                                                 
13 Z. Wołk, dz. cyt., s. 53. 
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jest – jak wiadomo – z dodatkowym zaangażowaniem oraz nakła-
dem sił niezbędnych do ich opanowania, jednocześnie zaś może 
wiązać się z utratą do tej pory zajmowanej pozycji specjalisty w 
danym aspekcie wykonywanego zawodu;  

•  postawa recepcyjna – wiąże się z warunkową gotowością do 
zaakceptowania nowych rozwiązań zawodowych. „Pracownik repre-
zentujący taką postawę […] nie stoi na stanowisku zachowania za 
wszelką cenę istniejącego status quo. Jest skłonny do zmian pod 
warunkiem jednakże, że nie niosą one ryzyka, że przyczynią się do 
poprawy”14 funkcjonowania całego zespołu. Oczywiście wiele zale-
ży tu od jego profesjonalnych kompetencji, na mocy których doko-
nuje on własnej oceny wprowadzanych nowości;  

•  postawa twórcza – łączy się z otwartością względem ewen-
tualnych zmian, nowych sytuacji zawodowych, innowacyjnych roz-
wiązań dotyczących „czynnika materialnego i ludzkiego” w firmie 
(w tym – rekonfiguracji dotychczasowych struktur pracowniczych). 
Jeśli postawa ta przeważa wśród kadry przedsiębiorstwa, stwarza to 
szansę na „wyzwolenie się od panujących stereotypów, osiąganie 
[…] nowych rozwiązań. […] w zakładzie panować będzie atmosfera 
nonkonformizmu, czyli nie godzenia się z zastanymi warunkami 
[…] ale przede wszystkim konieczności rozwoju”15. Rozwój ten 
może być efektem m. in. zmian zachodzących w obrębie polityki 
zatrudnienia, ewoluującej w kierunku międzykulturowych projek-
tów, realizowanych siłami polikulturowej obsady przedsiębiorstwa. 

 
Kompetencja międzykulturowa i jej znaczenie w obrębie 

kultury pracy 
Z dostępnych opracowań wynika, iż ci badacze różnorodnych 

aspektów kultury, którzy uczynili obiektem swoich analiz szeroko 
ujmowane zagadnienie międzykulturowości, stoją w obliczu trudno-
ści o charakterze definicyjnym. Jak przyznaje E. Chromiec, „katego-
ria międzykulturowości, która przewija się przez refleksję skupioną 
wokół zagadnienia kontaktu czy spotkania międzykulturowego, nie 

                                                 
14 Tamże, s. 53. 
15 Tamże, s. 54. 
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ma jednoznacznie określonego pola znaczeniowego”16. Stąd możli-
we są różne sposoby objaśnienia istoty oraz znaczenia tego zjawiska. 
Dodatkową komplikację wprowadza najbardziej rozpowszechniony 
dziś – przymiotnikowy – sposób użycia tego terminu w rozmaitych 
koncepcjach i analizach. Występują w nich sformułowania takie jak: 
„międzykulturowe spotkanie”, „międzykulturowy dialog”, „nieporo-
zumienie bądź zderzenie międzykulturowe” etc. W rozważaniach 
dotyczących międzykulturowości w kontekście kultury pracy przy-
datne będzie stanowisko W. Theissa, według którego międzykultu-
rowość rozumiana jest jako „forma życia społecznego, dobro po-
wstałe w wyniku wzajemnych wpływów, oddziaływań i współpracy 
określonych narodów, religii, kultur. Tego typu jakość powstaje na 
fundamencie aktywnych, otwartych i pozytywnych postaw wobec 
Innych”17.  

Analizując kategorię międzykulturowości w perspektywie kul-
tury pracy nie można pominąć znaczenia specyficznych (nie tylko 
stricte profesjonalnych) postaw i kompetencji pracowniczych. Ade-
kwatna do globalnego rynku zatrudnienia kultura pracy obejmować 
musi odpowiednią kompetencję międzykulturową, a szczególnie zaś 
– międzykulturową kompetencję komunikacyjną. Bowiem „choć 
pracy samodzielnej przypisywana jest coraz większa wartość, praca 
w pojedynkę odchodzi w przeszłość. Zadania przyszłości będą mo-
gły być rzadko wykonywane tylko przez jedną osobę. Wzrasta zatem 
tendencja do pracy w zespole, którego sukces uwarunkowany jest 
posiadaniem kompetencji komunikatywnej”18, umożliwiającej reali-
zację wyznaczonych projektów czy zadań. Dzisiaj często jest to ze-
spół, w którego składzie znajdują się reprezentanci wielu krajów, a 
nawet kontynentów. Stąd kwestię odpowiedniego poziomu między-
kulturowej kompetencji, w tym międzykulturowej kompetencji ko-
munikacyjnej traktować należy jako jedno z najistotniejszych wy-
zwań czy problemów współczesnej doby. Jak dowodzi A. Zaporow-
ski, są ku temu co najmniej dwa powody. „Po pierwsze, przyzwy-

                                                 
16 E. Chromiec, Dziecko wobec obcości kulturowej, Gdańskie Wydaw-

nictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 28. 
17 Cyt. za: E. Chromiec, dz. cyt., s. 29. 
18 M. Meller, P. Piasta, dz. cyt., s. 341. 
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czailiśmy się […] że żyjemy w świecie wielokulturowym. Z jednej 
strony słychać głosy, wedle których przyjmuje on postać globalnej 
wioski albo podlega globalizacji […] Z drugiej strony […] świadomi 
jesteśmy obecności ludzi […] w sensie globalnym, z którymi kultury 
nie dzielimy. Znajdujemy się zatem w środowisku, w którym swoj-
skość naszych ziomków zderza się z obcością”19 innych ludzi. Moż-
liwość porozumienia się z przedstawicielem innej kultury, umiejęt-
ność nawiązania interakcji z podmiotem stosującym odmienną od 
naszej rodzimej strategię komunikacyjną wobec podwładnych oraz 
przełożonych, świadoma eliminacja stereotypów językowych stano-
wią przykładowe tylko komponenty międzykulturowej kompetencji 
komunikacyjnej w obrębie globalizującego się rynku pracy.  

Kompetencja międzykulturowa łączy się z postawą otwartości 
wobec kulturowego i językowego zaplecza, które – choć może nam 
się wydawać egzotyczne – charakterystyczne jest dla przybysza ma-
jącego z nami współpracować. Według E. Nowickiej „otwartość – to 
z jednej strony gotowość do kontaktowania się z ludźmi obcej grupy 
i przyjmowania treści obcego pochodzenia, informacji i wartości, a z 
drugiej – traktowania obcych ze stosunkowo niewielkim dystan-
sem”20. Tym samym wyznacza ona pewne standardy w zakresie 
kultury pracy. Otwartość neutralizuje kulturowe fobie, stereotypy, 
uprzedzenia, dyskryminacje etc. Otwarta postawa stwarza szansę na 
rzeczywisty (a nie tylko deklarowany) dialog kulturowy w obrębie 
profesjonalnych kontaktów z Innym. Jest on kształtowany na bazie 
określonych, ogólnie respektowanych zasad i wartości. „Jako war-
tość nadrzędną w dialogu kultur uznać trzeba wartość wzajemności, 
równej godności i szacunku wzajemnego różnych kultur. Prowadzi 
to w konsekwencji do wyeliminowania […] elementów autoryta-
tywnych i agresywnych na rzecz dyskursywnych i proponujących”21. 
Należy jednak w tym miejscu zapytać o drogi i metody wiodące do 
uzyskania wyżej wskazanego rezultatu. Z dużą dozą prawdopodo-

                                                 
19 A. Zaporowski, Czy komunikacja międzykulturowa jest możliwa? Strate-

gia kulturoznawcza, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, s. 7. 
20 Cyt. za: E. Chromiec, dz. cyt., s. 29. 
21 J. Gajda, Edukacja bez granic, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej, Lublin 1992, s. 45-46. 
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bieństwa można zakładać, iż spontaniczne i nieuporządkowane wy-
siłki na rzecz podwyższania faktycznego poziomu kompetencji mię-
dzykulturowej, w tym międzykulturowej kompetencji komunikacyj-
nej załogi danego przedsiębiorstwa, nie przyniosą nagłych i spekta-
kularnych wyników. Nie oznacza to jednak, iż nie warto ich podej-
mować i w efekcie podtrzymywać czy wręcz konserwować taką 
kulturę pracy, jaka wykształciła się i obowiązuje od „przedglobal-
nych” czasów. Pożądane znaczące zmiany w tej kwestii stanowią 
przede wszystkim rezultat świadomie i konsekwentnie zastosowanej 
strategii międzykulturowej, której odpowiadać będzie odpowiedni 
model zarządzania kulturowo zróżnicowanym personelem.  

D. Simpson wskazuje tu m. in. model wrażliwości na różnicę. 
Model ten realizują „korporacje, w których dużą wagę przywiązuje 
się do wrażliwości na różnorodność. Przejawia się to m. in. w orga-
nizowaniu specjalnych szkoleń uczących pracowników tolerancji 
wobec odmienności i uczulających na stereotypy dotyczące płci lub 
grup etnicznych. W podejściu tym chodzi przede wszystkim o po-
lepszenie komunikacji, wzajemnego zrozumienia i stworzenie przy-
jaznych relacji pomiędzy pracownikami”22 pochodzącymi z odmien-
nych środowisk kulturowych. 

 
Zakończenie 
Problematyka międzykulturowości w kontekście kultury pracy 

globalizującego się rynku stanowi zagadnienie zyskujące coraz 
większą uwagę zarówno ze strony teoretyków, jak i praktyków w 
dziedzinie gospodarki i biznesu. Powszechna jest świadomość, iż o 
sukcesie przedsiębiorstwa działającego w globalnym otoczeniu nie 
decyduje dziś wyłącznie technologia i kapitał. Kształtując strategię 
funkcjonowania i rozwoju danej firmy niezbędne jest „uwzględnie-
nie różnic kulturowych […] oraz dopasowanie się do działań partne-
ra […] W ostatnich latach zwraca się coraz baczniejszą uwagę na 
uwarunkowania kulturowe, które mogą doprowadzić do licznych 

                                                 
22 D. Simpson, Zalety i wady zróżnicowania personelu w przedsiębior-

stwach międzynarodowych [w:] P. Wachowiak (red.), Kulturowe i kadrowe 
problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, Wydawnictwo Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008, s. 108. 
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konfliktów i w rezultacie przynieść odwrotne, niż przewidywane”23 
konsekwencje. Odmienna hierarchia wartości, inne podejście do 
interakcji zawodowych (w tym do kulturowo ukształtowanych wizji 
służbowej nadrzędności i podrzędności), inne postrzeganie czasu i 
przestrzeni pracy, zróżnicowane systemy komunikacji werbalnej i 
niewerbalnej, przesądzają o rzeczywistym przebiegu kontaktów 
międzykulturowych w obrębie stosunków pracy. Generowane przez 
owe odmienności problemy prowadzić muszą do ewolucji obowią-
zujących modeli i zasad kultury pracy. Nigdy jednak nie należy bez-
refleksyjnie i mechanicznie przenosić elementów kultury pracy 
obowiązujących w jednym kręgu kulturowym do innego kręgu, po to 
by je zaimplantować w niezmienionej postaci. Nie wolno także au-
tomatycznie odwzorowywać metod zarządzania z jednego kręgu 
kulturowego do innego, bowiem wzbudzi to zrozumiałą niechęć lub 
(mniej lub bardziej jawny) opór podmiotów24 dotychczas funkcjonu-
jących w swojej rodzimej kulturze pracy. 

 
Streszczenie: 
Celem artykułu jest analiza wybranych zagadnień łączących 

się ze zjawiskiem międzykulturowości w kontekście procesów trans-
formacji kultury pracy, obowiązującej realiach globalnego rynku i 
globalnej społeczności. Współczesna kultura pracy wiąże się z ko-
niecznością kształtowania odpowiedniej kompetencji międzykultu-
rowej, a szczególnie zaś – międzykulturowej kompetencji komuni-
kacyjnej. Stanowią one dzisiaj instrumentarium niezbędne do osią-
gnięcia efektywnej współpracy międzykulturowej, opartej na rze-
czywistym dialogu międzykulturowym, wzajemnym szacunku oraz 
respektowaniu wartości i zasad wywodzących się z kultury Innego.  

Słowa kluczowe: globalizacja, międzykulturowość, kultura 
pracy 

 

Summary: 
The aim of the article is to analyze selected issues connecting 

with the phenomenon of interculturalism in the context of transfor-

                                                 
23 K. Wach, dz. cyt., s. 333. 
24 Tamże, s. 333. 
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mation of the work culture in the current realities of the global mar-
ket and the global community. Contemporary work culture requires 
the development of an appropriate intercultural competence, and 
especially - intercultural communication competence. Today they 
are the necessary instruments to achieve effective intercultural coop-
eration, based on a real intercultural dialogue, common respect and 
respect for the values and principles derived from the culture of the 
Other. 

Key words: globalization, interculturalism, work culture 
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Beata Marciniec 
 
Praca imperatywem osobowego i społecznego rozwoju człowieka 

 
Ekonomia to jedna z dziedzin wielorakiej ludzkiej działalności 

i podobnie jak w każdej z nich, także i w niej, obowiązuje prawo do 
wolności oraz obowiązek odpowiedzialnego z niej korzystania. Fun-
damentalnym zagadnieniem ekonomii jest praca ludzka, dzięki któ-
rej człowiek doskonali samego siebie i zdobywa środki potrzebne do 
życia oraz poświęca się bliźnim. Swoją wartość osoba realizuje w 
czynie pracy. W nim urzeczywistniają się wszystkie wymiary życia 
ludzkiego: somatyczny, emocjonalny, psychiczny, duchowy i moral-
ny. Z tego względu niemożliwe jest oddzielenie pracy od procesu 
wychowania1. 

 
1. Godność i wartość ludzkiej pracy w nauczaniu ostatnich 

papieży 
Owocem myśli Kościoła i jego reakcji na przemiany społecz-

no-gospodarcze, a zarazem przełomem w katolickiej nauce społecz-
nej było wydanie w 1891 roku przez papieża Leona XIII encykliki 
Rerum novarum2. 

Encyklika ukazuje elementy przemian: 
- zmiany techniki produkcji przemysłowej w związku z 

wprowadzeniem maszyny parowej i w związku z tym powstanie 
przemysłu fabrycznego; 

- rozpowszechnienie pracy najemnej i powstanie klas pracow-
ników i pracodawców; 

- skupienie bogactw w rękach nielicznej grupy kapitalistów, 
przy równoczesnym zubożeniu szerokich mas pracujących; 

- wzrost poczucia ufności we własne siły wśród klasy robotni-
czej oraz poczucia solidarności; 

- upadek moralności społecznej. 

                                                 
1 M. Kluz, Praca imperatywem kształtowania dojrzałej osobowości 

człowieka, „Studia Ełckie”, 16(2014) – wstęp. 
2 Zob. Leon XIII, Encyklika Rerum novarum, Rzym, z 15.05.1891r. 
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Encyklika ta zwróciła się w zdecydowany sposób przeciwko 
społeczno-politycznym żądaniom socjalizmu, ale równocześnie nie 
przyjęła romantycznych poniekąd propozycji katolickich reformato-
rów społecznych. Odwoływała się natomiast do trzech, różnych sił, 
aby podjęły działania zmierzające do rozwiązania problemu robotni-
czego: do samych robotników, aby tworzyli własne organizacje; do 
państwa, aby dokonało przebudowy polityki socjalnej z pożytkiem 
dla środowisk robotniczych; do Kościoła, aby i on miał swój spo-
łeczno-polityczny udział w życiu publicznym3. 

Praca człowieka jest jednym z podstawowych elementów nie-
zbędnych dla rozwoju osoby ludzkiej. Jest ona nie tylko fundamen-
tem rozwoju jednostki ale i społeczeństw. Jan Paweł II podkreślał, 
że „każdą działalność, jaką człowiek spełnia, bez względu na jej 
charakter i okoliczności, to znaczy każdą działalność człowieka, 
którą za pracę uznać można i uznać należy pośród całego bogactwa 
czynności, do jakich jest zdolny i dysponowany poprzez sama swoją 
naturę, poprzez samo człowieczeństwo”4 Warto skupić się na sto-
sunku Papieża do kwestii ludzkiej pracy, gdyż gros nauczania Jana 
Pawła koncentruje się na człowieku, jako podmiocie wszelkich dzia-
łań ludzkich, instytucji społecznych, państwowych itp. Laborem 
exercens była szczególnym dokumentem, w którym zawarł on istotę 
swego nauczania dotyczącego godności pracy ludzkiej. Jan Paweł II 
podkreśla szczególnie godność pracy ludzkiej. Godność ta przejawia 
się w tym, że człowiek przez pracę naśladuje Stwórcę, a przez to 
wyraża w szczególny sposób podobieństwo do Niego. Przez pracę 
człowiek naśladuje Stwórcę, który przez pracę stworzył świat, przez 
pracę również odpowiada Bogu na Jego powołanie do panowania 
nad światem, a przez to udział w stwórczym działaniu Boga5. 

Myśl ta została podjęta przez Benedykta XVI, następcę Jana 
Pawła II. W encyklice Caritas in veritate pisze między innymi: „Mój 
świętej pamięci Poprzednik Jan Paweł II z okazji Jubileuszu ludzi 
                                                 

3 Zob. J. Schasching, Katolicka nauka społeczna a praca, 
http://mateusz.pl/czytelnia/js-knsap.htm(dostęp: 02.02.2017). 

4 Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, Pallotinum, Poznań-
Warszawa 1981, wstęp (dalej: LE). 

5 Zob. A. Pyszka,. Rozwój Katolickiej Nauki Społecznej o Pracy, Byd-
goszcz 2002, s.12. 
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pracy wystosował apel o ‘globalną koalicję na rzecz godnej pracy’, 
zachęcając do stosowania strategii Międzynarodowej Organizacji 
Pracy”6. Wyjaśniając papież pisze: „Co oznacza zastosowane do 
pracy słowo „godność”? Oznacza pracę, która w każdej społeczności 
wyraża zasadniczą godność każdego mężczyzny i każdej kobiety: 
pracę wybraną w sposób wolny, która włącza skutecznie pracowni-
ków, mężczyzn i kobiety, w rozwój ich wspólnoty; pracę, dzięki 
której pracownicy są szanowani i nie są narażeni na żaden typ dys-
kryminacji; pracę pozwalającą na zaspokojenie potrzeb rodzin i za-
pewnienie dzieciom możliwości kształcenia bez konieczności podej-
mowania pracy przez nie same; pracę pozwalającą pracownikom na 
swobodne organizowanie się i dającą możliwość wypowiedzenia się; 
pracę, która pozostawia wystarczającą przestrzeń, by odnaleźć własne 
korzenie w wymiarze indywidualnym, rodzinnym i duchowym; pracę 
zabezpieczającą godne warunki życia pracownikom, którzy osiągnęli 
wiek emerytalny”7.  

Owa opinia wskazuje na to, iż praca jest powołaniem czło-
wieka. To z kolei wskazuje na obowiązek pracy, z jednej strony w 
celu zaspokojenia własnych potrzeb, z drugiej zaś jako konieczny 
środek samowychowania i doskonalenia osobowego8. Można zatem 
powiedzieć, że praca jest losem człowieka, aspektem istotnym jego 
życia, co trzeba rozumieć nie tylko jako opis stanu faktycznego, lecz 
także jako powinność moralną9. Powinność ta rozciąga się na 
wszystkich ludzi zdolnych do pracy. Praca po prostu „narzuca się” 
człowiekowi jako jego moralny obowiązek występujący zawsze jako 
powinność sumienia10. W pracy i przez pracę człowiek realizuje 
siebie jako osobę, ukazuje świadectwo swej fundamentalnej godno-

                                                 
6 Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, Rzym 2009, nr 63. 
7 Tamże. 
8 Por. I. Stolarczyk, Dylematy globalizacji. Kryteria wartościowania 

zmian społecznych w kontekście nauczania społecznego Kościoła, Tarnów 
2003, s. 78.  

9 Por. J. Kowalski, Praca jako wyraz ludzkiej godności, [w:] Poznać 
człowieka w Chrystusie. Jan Paweł II o godności ludzkiej, J. Kowalski, D. 
Sikorski (red.), Częstochowa 1983, s. 130. 

10 Por. M. Kluz, Praca imperatywem kształtowania dojrzałej osobowo-
ści człowieka, „Studia Ełckie”, 16(2014), nr3, s.3. 
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ści. Ludzka praca, jakakolwiek by nie była, jakkolwiek pojmowana, 
nigdy zatem nie może być traktowana w wyobcowując człowieka, 
od ludzkiej osoby. Liczy się bowiem nie tyle to, co człowiek wytwa-
rza, ale przede wszystkim kim jest przez swoją pracę11. Praca jest 
dobrem człowieka, jego człowieczeństwa. Przez pracę dokonuje się 
promocja człowieka. Człowiek wykonując czynności przynależące 
do procesu pracy, bez względu na jej rodzaj i charakter, realizuje 
siebie, czyli urzeczywistnia własne człowieczeństwo, a także ponie-
kąd bardziej staje się człowiekiem12. Mówiąc wprost, osoba ludzka 
pomnaża swoją wewnętrzną wartość, a tym samym uwielokrotnia i 
utwierdza swoją godność. 

Praca jest jedną z wielu dróg, by człowiek mógł rozwijać, 
uaktywniać i realizować własne zdolności, dar, predyspozycje. To 
praca pozwala człowiekowi na rozwój swoich władz, takich jak: 
rozum, wolę, sprawności etyczne, uczucia, relacje interpersonalne. 
Także wypracowuje w sobie takie wartości jak odpowiedzialność, 
solidarność, cierpliwość, miłość czy wytrwałość. W sferze duchowej 
pozwala na kształtowanie wewnętrznej dyscypliny, chroni przed 
patologiami, grzechem, pozwala nabywać wiele cennych zalet ducha 
i ciała. W końcu człowiek poprzez pracę uczy się obiektywizmu w 
postrzeganiu rzeczywistości, realności dnia codziennego, uczy się 
samozaparcia, punktualności, przezwyciężania własnych słabości, 
lenistwa, opanowania siebie, bylejakości. Może być osobliwym ro-
dzajem ascezy. 

Katolicka nauka społeczna mówi o kulturze pracy, nie ogranicza 
się do najważniejszych krajów przemysłowych. Wie ona, że praca na 
„całym globie” odnajduje „inne jeszcze rozmiary niesprawiedliwości, 
szersze niż te, które stały się już w zeszłym stuleciu pobudką do łącze-
nia się ludzi pracy, do szczególnej solidarności świata robotniczego”13. 

                                                 
11 Por. J. Nagórny, Niektóre szczegółowe problemy życia społecznego, 

[w:] Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusec-
ki, Lublin 1992, s. 391 

12 Por. LE 9; por. także: J. Nagórny, Apostolstwo świeckich przez pracę 
zawodową, „Chrześcijanin w Świecie” 3(1989), s. 2-10; F. J. Mazurek, 
Godność pracy ludzkiej i jej pierwszeństwo przed kapitałem, „Ateneum 
Kapłańskie” 116(1991), s. 372-376. 

13 Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, nr 10. 
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Przejawia się to w bezrobociu i pracy "na czarno", które to zjawiska 
przybrały alarmujący rozmiar; ale oprócz tego "są ogromne rzesze ro-
botników, którzy (...) otrzymują tak niskie wynagrodzenie za pracę, że i 
oni sami, i ich rodziny muszą żyć w warunkach materialnych najzupeł-
niej sprzecznych z ludzką godnością”14. 

 
2. Społeczny aspekt pracy ludzkiej 
Podejmując rozważania na temat pracy ludzkiej, nie sposób od-

nieść się do jej społecznego wymiaru. Człowiek podejmuje pracę nie 
tylko na wzgląd na własna osobę, ale także ze względu drugiego czło-
wieka, społeczności w której żyje (wymiar lokalny) i społeczeństwa w 
wymiarze globalnym. Obowiązek sprawiedliwości wymaga od każ-
dego, aby swoim wkładem pracy wyrównywał to, co jest winien 
społeczeństwu, bez którego nie może żyć ani realizować swych wła-
snych celów i zadań. Praca posiada charakter służebny. Jest służbą 
wobec innych. Dlatego każdy człowiek powinien widzieć w pracy 
okazję sprzyjającą służeniu bliźnim. Powinien dzielić się owocami 
swojej pracy. Można więc powiedzieć, że każdy człowiek który 
przez pracę łączy się ze swoimi braćmi, służy im, i tym samym prak-
tykuje szczerą miłość15. 

Z punktu widzenia rodziny, z konieczności jej materialnego 
utrzymania wynika motyw i potrzeba pracy. Z natury swojej ta spo-
łeczność podstawowa - rodzina, wymaga stałego i bezpiecznego 
zagwarantowania egzystencji. Jest ona bowiem komórką społeczną 
bardzo wrażliwą na jakiekolwiek braki materialne. Wszelkie kryzy-
sy, niepokoje społeczne, brak podstawowych środków do życia, 
wpływają negatywnie na stan rodziny, na jej poczucie bezpieczeń-
stwa, na jej materialny, a także fizyczny i duchowy rozwój16. Ks. 
Prymas S. Wyszyński już od najwcześniejszych lat swojej działalno-
ści, w ramach nauki społecznej Kościoła, przedstawiał społeczny 
charakter pracy i społeczny wymiar płacy za pracę wykonywaną: 

                                                 
14 Jan XXIII, Encyklika Mater et magistra, nr 65. 
15 Por. T. Borutka, J. Mazur, A. Zwoliński, Katolicka nauka społeczna, 

Częstochowa, Jasna Góra 1999, s. 256. 
16 Por. S. Wyszyński, Rodzina: trud, praca, świętowanie. Trzy oblicza 

ludzkiej egzystencji. www.rodzina.ipjp2 (dostęp: 02.02.2017). 
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- stworzenie takich warunków bytu materialnego rodziny, by 
wzmocnić jej naturalną trwałość; 

- wprowadzenie do prawodawstwa takich regulacji, które uła-
twiłyby rodzinie nabycie mienia lub lokalu mieszkalnego; 

- podatki, świadczenia, zapomogi, dodatki drożyźniane, renty 
inwalidzkie, należałoby określać w stosunku do rodziny, nie zaś do 
jednostki; 

- obowiązywanie w stosunkach pracy najemnej zapłaty ro-
dzinnej; 

- w wynagrodzeniu winno być uwzględniane utrzymanie ro-
botnika i jego rodziny; 

- płaca obejmująca utrzymanie pracownika i jego rodziny, ubez-
pieczenie od ryzyka wypadku, choroby, starości i bezrobocia, stanowi 
płacę minimalną; 

- pracownik powinien, dzięki samej organizacji społecznej, zna-
leźć w swej pracy środki, wystarczające do utrzymania i wychowania 
rodziny; 

- tzw. dodatki rodzinne powinny być wprowadzone do wszelkich 
umów, zarówno jednostkowych, jak i zbiorowych między pracodaw-
cami i robotnikami; 

- to, co komunizm uważa za największą zdobycz socjalną kobie-
ty-matki, czyli zrównanie w pracy fabrycznej, katolicyzm uważa za 
nadużycie; 

- w systemie ubezpieczeń społecznych należy korzystniejsze wa-
runki określać dla rodzin, których matki pozostają przy ognisku domo-
wym, aby w ten sposób podnieść dochody takiej rodziny, w której pra-
cuje tylko głowa rodziny. Powyższe argumenty i zasady sprawiedliwo-
ści społecznej pracy i wynagrodzenia biorą w obronę rodzinę, kobietę 
pracującą oraz podstawowe zabezpieczenia społeczne przynależne oso-
bom indywidualnym i instytucjom społecznym - rodzinie17. Do istot-
nych zadań rodziny należy też wychowywanie do wolności od pracy 
zwłaszcza w niedzielę. Jest to niezwykle ważne w kontekście dzi-
siejszej desakralizacji niedzieli. Rodzice powinni uczyć takiej wol-
ności od pracy swoim własnym przykładem. Praca może czyni wol-
nym, ale może też stać się zniewoleniem. 

                                                 
17 Por., tamże. 
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Praca posiada także ogromne znaczenie w stosunku do narodu i 
państwa. Praca na rzecz narodu, państwa wyraża się poprzez postawę 
patriotyzmu. Patriotyzm w warunkach pokoju najpełniej wyraża się w 
rzetelnym wykonywaniu obowiązków wobec tych podmiotów, a jed-
nym z nich jest ludzka praca. „Patriotyzm w czasie pokoju najpełniej 
wyraża się przez pracę podejmowaną na rzecz dobra wspólnego, 
któremu na imię Polska. Ten, kto solidnie wypełnia obowiązki wy-
nikające z powołania i zawodu, kto jest uczciwy, kto zabiega o dobre 
imię kraju – zasługuje na miano patrioty – mówił bp Guzdek. Ordy-
nariusz polowy przywołał postać ks. Hieronima Kajsiewicza, 
uczestnika powstania 1831 roku, który pracując jako duszpasterz 
emigracji polistopadowej nawoływał do pracy u podstaw i podkre-
ślał konieczność kształcenia elit w nadziei na budowanie państwa po 
odzyskanej wolności. - Najpierw wolność wewnętrzna, wolność od 
narodowych waśni, grzechu lenistwa i pychy, a potem dopiero wolne 
państwo - podkreślał”18.  

Patriotyzm to praca, gdyż siła Polski zależy również od mocy 
gospodarki. Patriotyzm to wzajemna dobroć, albowiem to od czło-
wieka, obywatela zależy jacy jesteśmy sami dla siebie. Patriotyzm to 
rozwój osobisty ale również po to, by świadomie i odpowiedzialnie 
tworzyć społeczność. Trafnie ujął tą problematykę M. Gogacz, pi-
sząc o roli dobrobytu ekonomicznego dla trwania narodu. Jest on, 
jak pisze profesor, warunkiem kulturalnego życia ludzi, gdyż niedo-
rozwój gospodarczy objawiający się w zubożeniu obywateli, zmusza 
do skupienia całej energii psychicznej i wszystkich działań w poszu-
kiwaniu środków do życia. Nie ma wtedy czasu na humanistyczną 
uprawę intelektu i woli, na rozwijanie życia duchowego, na tworze-
nie dzieł kultury, by z kolei przy ich pomocy mobilizować się do 
większej troski o osoby i ich relacje osobowe. Choć dobrobyt eko-
nomiczny nie jest bezwzględnym warunkiem rozwoju kultury osobi-
stej i nabywania mądrości, to jednak ułatwia normalny rozwój kultu-

                                                 
18 J. Guzdek, Patriotyzm na rzecz dobra Polski, Homilia podczas mszy 

św. w intencji ojczyzny, oprawiona w Katedrze Polowej Wojska Polskiego 
zainaugurowała, 11 bm. uroczyste obchody 93. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, PAP, Warszawa [w:] A. Hregorowicz,. „Gość Nie-
dzielny”, 5/2017. 
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ry, ogarniający wszystkich obywateli. W nienormalnych warunkach 
tylko nieliczni uzyskują godne ludzi usprawnienia intelektu i woli19. 

Jedną z najbardziej przykładnych i ofiarnych form pracy na 
rzecz społeczeństwa jest praca wolontariusza. Wolontariat można 
uznać za doskonalszą formę realizowania patriotyzmu poprzez tego 
rodzaju wykonywanej pracy. W niniejszej reelekcji chciałabym od-
nieść się tylko do pracy wolontariusza w hospicjum. Jest to szcze-
gólne miejsce i szczególny rodzaj pracy. Realizacja tego zadania 
wymaga wszechstronnych działań, takich jak: zapewnienie wsparcia 
psychologicznego, społecznego, socjalnego i duchowego rodzinom 
w czasie trwania choroby i osierocenia oraz dążenie do osiągnięcia 
wysokiej jakości opieki sprawowanej zgodnie z zasadami humani-
zmu20. Celem całościowej i aktywnej opieki paliatywnej sprawowanej 
nad chorymi jest przede wszystkim łagodzenie wszechogarniającego 
bólu towarzyszącego postępującej chorobie. Kluczowe znaczenie ma 
również leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych oraz 
odpowiednia pielęgnacja21. Kompleksowa opieka nad chorym obejmuje 
równocześnie łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych. Prawo 
do ochrony zdrowia – przysługujące każdemu człowiekowi - ma na 
celu zapewnienie choremu jak najwyższej jakości życia, należytego 
traktowania przez pracowników służby zdrowia oraz uszanowania god-
ności i autonomii chorego jako niezbywalnych, głównych praw pacjen-
ta potrzebującego opieki paliatywnej, niezależnie od wieku, pochodze-
nia etnicznego, pozycji ekonomicznej lub społecznej oraz rodzaju cho-
roby lub ułomności22. „Niesienie pomocy mężczyznom, kobietom i 
dzieciom z zaawansowanymi chorobami, oparte jest zatem na dążeniu 

                                                 
19 Por. M. Gogacz, Człowiek i jego relacje, Warszawa 1985, s. 79. 
20 Por. M. Bsoul, Społeczeństwo obywatelskie - mit czy rzeczywistość?, 

[w:] Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie: doktryna i myśl 
polityczna, (red.) W. Kaute, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004. 

21Poradnik pacjenta, http://www.prywatnezdrowie.pl/artykuly/poradnik-
pacjenta/opiekahospicjna-i-paliatywna/ (dostęp: 02.02.2017). 

22 Opieka paliatywna. http://opiekapaliatywna.org/__Rec_2003_24.htm 
(dostęp: 03.02.2017). 
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do stworzenia godnych warunków życia chorych i ich rodzin do końca, 
nie przyspieszając ani nie odraczając śmierci”23.  

Wolontariat jest szczególnym ogniwem w systemie zróżnico-
wanych działań ludzkich, niezależnych od państwa. Ich treścią jest 
aktywizacja działań ludzkich; jednostek i grup społecznych, do two-
rzenia dodatkowego, niezależnego od wypracowanego przez pań-
stwo systemu różnorodnych usług realizowanych w różnych sferach 
funkcjonowania człowieka. Najważniejsze cechy tej działalności to 
bezinteresowność, dobrowolność, ciągłość i systematyczność. Naj-
częstsze motywacje woluntariuszy to chęć zrobienia czegoś dobrego, 
pożytecznego, potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych 
znajomości, chęć bycia potrzebnym, chęć spłacenia dobra, którego 
doświadczyło się kiedyś od kogoś innego, chęć zdobycia nowych 
umiejętności oraz doświadczeń życiowych i zawodowych, pobudki 
religijne24. Istotę wolontariatu trudno ująć w jedną uniwersalną defi-
nicję. Wymyka się nawet potocznym definicjom. „Z jednej strony, 
należy on do najcenniejszych i najbardziej intymnych wartości 
człowieka, z drugiej zaś strony, niesie w sobie jakieś wyzwanie, 
jakąś tajemnicę, która sprawia, że człowiek przekracza samego sie-
bie. Ta transcendentna natura wolontariatu każe nam myśleć o nim z 
wielką delikatnością, podobną do tej, na jaką zasługuje ludzka mi-
łość”25. Duchowa natura wolontariatu nie pozwala go umieszczać 
tylko w jakiejś kategorii życia i działania społecznego człowieka. 
Trudno jest zatem mówić tylko o psychologicznym, społecznym czy 
utylitarnym wymiarze wolontariatu. Oddają one tylko część prawdy 
o nim. Jednak najistotniejszą jego sferą jest prawda, jaką kryje w 

                                                 
23 Por. Rekomendacje Komitetu Ministrów dla państw członkowskich 

dotyczące organizacji opieki paliatywnej. Przyjęte przez Komitet Mini-
strów 12 listopada 2003 na 860 Konferencji Zastępców Ministrów. 24.htm 
(dostęp: 03.02.2017). 

24 J. Chrapek, Dzielmy się miłością – wolontariat, 
http://mateusz.pl/czytelnia/jch-wolontariat.htm (dostęp: 03.02.2017). 

25 Tamże. 
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sobie każdy człowiek jako osoba. Będzie to zatem czynna miłość do 
osoby i tak rozumiany nie da się niczym innym zastąpić26.  

 
3. Współczesny wymiar pracy ludzkiej w dobie gospodarki 

rynkowej 
Współczesna gospodarka rynkowa, jej ekonomia wyraźnie ukie-

runkowana jest na globalizacyjny jej wymiar. W aspekcie pracy ludz-
kiej istnieje wiele kontrowersji, nowych sposobów jaj wykonywania a 
przede wszystkim jej moralny aspekt, zwłaszcza w dobie kryzysu eko-
nomicznego oraz idącego wraz z nim zagrożenia bezrobociem. Pojęcie 
globalizacja często określa się jako proces tworzenia jednolitej gospo-
darki światowej, który następuje dzięki likwidacji barier dzielących 
rynki lokalne, krajowe i kontynentalne27. Z tego powodu rynki i pro-
dukcja w różnych krajach stają się coraz bardziej powiązane i współza-
leżne, co wiąże się z dynamiką wymiany towarów i usług, przepływem 
kapitału i technologii28. W owym procesie występuje konkretny czło-
wiek, który coraz częściej zastępowany jest osiągnięciami techniczny-
mi, ale nie tylko. Duże korporacje, firmy, przenoszą swoje rynki pracy 
w rejony świata, gdzie praca jest tania i Inie obłożona tak szczegóło-
wymi warunkami i prawami, jakie obowiązują w krajach wysokoro-
zwiniętych.  

Proces integracji europejskiej przybiera także formę globalną, 
wyrażającą się w migracjach ludności, w tym przypadku pracowni-
ków. Początek XXI wieku jest okresem wzmożonej mobilności siły 
roboczej w wymiarze międzynarodowym, co widoczne jest także w 
przypadku Polski. Procesy globalizacji przyczyniły się do większej 
otwartości, współzależności poszczególnych gospodarek, w tym 

                                                 
26 Zob. B. Marciniec, Wolontariat jako bezinteresowna służba bliźnie-

mu, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, Universitas Catholica Ru-
żomberok, Verbum 2014. 

27 Zob. E. Kryńska, Globalizacja a rynek pracy, [w:] Zarządzanie zaso-
bami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski, A. 
Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 90. 

28 Zob. B. Liberska, Współczesne problemy globalizacji gospodarki 
światowej, [w:] Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania (red.), B. Liberska, 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 18. 
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rynków pracy29. Utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia w po-
wiązaniu z negatywną zależnością pomiędzy tworzeniem miejsc 
pracy a tempem globalizacji i postępem technicznym skłaniają do 
poszukiwania środków wpływających na wzrost konkurencyjności, 
wzrost gospodarczy oraz wzrost zatrudnienia. Rozwiązaniem dla 
postawionych problemów stała się dobrze wyszkolona i wykwalifi-
kowana siła robocza. Obecnie mamy bowiem do czynienia z odcho-
dzeniem od pracy fizycznej do pracy intelektualnej30. Bezrobocie w 
ekonomii stanowi kategorię analityczną rynku pracy: jest stanem 
istniejącej nierównowagi na rynku pracy pomiędzy podażą pracy a 
popytem pracy. Socjologia ujmuje bezrobocie jako stan, w którym 
jednostki zdolne do pracy i zgłaszające gotowość jej podjęcia - ze 
względu na brak pracy - pozostają w bezczynności zawodowej. 
Przyjmuje się, że bezrobocie polega na tym, iż część ludzi zdolnych 
do pracy nie znajduje zatrudnienia, mimo że są oni gotowi pracować 
za określone wynagrodzenie. Odnosi się do jednostek, dla których 
podstawą egzystencji są dochody z pracy.  

Bezrobocie ciągnie za sobą wiele strat. Hamuje oczekiwania, 
marzenia. Człowiek bez pracy, może nie widzieć dalszych perspek-
tyw. Czuje się odrzucony oraz zrezygnowany. Nie wie jak może 
sobie poradzić, co zrobić, aby zarobić na swoje utrzymanie. Brakuje 
mu chęci do działania, gdyż nie widzi pozytywnych efektów. Nie 
wie, w którą stronę pójść, nie wie co zrobić. Może mieć poczucie 
beznadziejności oraz obniżoną samoocenę. Zaczyna brakować wiary 
w siebie. Kiedy człowiek ma na utrzymaniu całą rodzinę, a nagle 
zostaje bez pracy, przeżywa szok. Jest rozczarowany daną sytuacją, 
gdyż jako kompetentny pracownik zostaje wyrzucony z pracy. Nie-
stety zmiany na rynku powodują wiele strat dla ludzi. Boją się, że 
nie znajdą nowego zajęcia, biorąc pod uwagę ich wiek. Mimo do-

                                                 
29 E. Kwiatkowski, Migracje zagraniczne Polaków i ich konsekwencje 

makroekonomiczne, [w:] Globalizacja i integracja regionalna a wzrost go-
spodarczy, S. I. Bukowski (red.), Wydawnictwo Fachowe Cede Wu, War-
szawa 2010, s. 203. 

30 Por. A. Rutkowska, Wpływ procesów globalizacji na sytuację na ryn-
ku pracy, [w:] Globalizacja i integracja – wyzwania dla gospodarki i roz-
woju, F. Piontek(red.), Wydawnictwo TRIADA, Bielsko-Biała – Bytom 
2003, s. 91. 
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świadczenia, mogą mieć problemy, aby rozpocząć na nowo życie 
zawodowe31. 

„Bezrobocie jest zjawiskiem negatywnym dla osób nim do-
tkniętych. W skali masowej jest ogromnym ciężarem dla całej go-
spodarki kraju:  

- w skali makroekonomicznej pociąga za sobą drenaż finan-
sów publicznych na zasiłki i inne świadczenia socjalne oraz na pro-
gramy przeciwdziałania bezrobociu;  

- powoduje zmniejszenie dochodów budżetowych państwa, 
ponieważ bezrobotni nie płacą podatków dochodowych, nie płacą 
składek na ubezpieczenie społeczne, nie kupują towarów, w których 
jest ukryty podatek pośredni;  

- praca jest ważnym czynnikiem produkcji; masowe bezrobo-
cie oznacza niepełne wykorzystanie tego czynnika;  

- niemożność znalezienia pracy skłania młodych wykształco-
nych ludzi do emigracji zarobkowej; straty z tym związane widzi się 
nie tylko w sferze ekonomicznej, ale także w demograficznej;  

- bezrobocie powoduje pogorszenie stanu zdrowia fizycznego 
I psychicznego w społeczeństwie; 

- bezrobocie ma duży wpływ na rosnącą liczbę chorób psy-
chicznych, psychosomatycznych i zaburzeń osobowości; przy długo-
trwałym bezrobociu wzrasta liczba samobójstw i prób samobój-
czych; - wzrasta przestępczość wśród bezrobotnych;  

- bezrobocie sprzyja wzrostowi liczby rozwodów;  
- młodzi bezrobotni są grupą najbardziej zagrożoną skutkami 

dezaktywizacji zawodowej; to właśnie u nich obserwuje się trwałe i 
groźne społecznie; 

- zmiany w psychice: frustracja, obojętność, zahamowanie 
rozwoju, osobowości, obniżenie aspiracji edukacyjnych, lęk o przy-
szłość, w rezultacie prowadzą do alkoholizmu, narkomanii, prosty-
tucji i przestępczości”32. 

                                                 
31 Zob. Jak bezrobocie wpływa na psychikę, 

http://www.psychorada.pl/news,jak-bezrobocie-wplywa-na-
psychike.html(dostep: 14.10.2017). 

32 J. Miśkiewicz, Skutki bezrobocia dla jednostki i rodziny, RODoN, 
PDF, S. 1. 
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Podsumowanie 
Praca obok nauki i zabawy jest jedną z podstawowych działalno-

ści człowieka, czyli takim działaniem, któremu nadaje pewien wyższy 
poziom wartości i ważności. Praca ma wpływ na moralny rozwój czło-
wieka i dzięki niej następuje współpraca i współdziałanie wzajemne 
ludzi i grup ludzkich. Pracę można traktować jako powołanie, źródło 
zarobkowania i szansę samorealizacji. Dzięki pracy powstają dobra 
materialne, tworzone są też wartości kulturowe i społecznie znaczące 
usługi. W procesie pracy powstają wytwory społeczne użyteczne, wa-
runkujące nieustanny rozwój społeczno - ekonomiczny i dobrobyt jed-
nostki. Praca gwarantuje konieczny człowiekowi kontakt społeczny 
oraz realizację jego różnorodnych potrzeb. Praca jest stymulatorem do 
zaspokajania potrzeb intelektualnych, a także źródłem egzystencji ludz-
kiej, czyli tworzenia jego własnego życia. Jest również warunkiem bio-
logicznej egzystencji człowieka, ponieważ człowiek musi produkować i 
tym właśnie różni się od zwierząt, które korzystają z tego co czerpią 
bezpośrednio z przyrody. W wyniku pracy człowiek przekształca się i 
podporządkowuje sobie przyrodę, stwarzając własne środowisko spo-
łeczne, własną kulturę, cywilizację. A więc praca jest podstawą i swo-
istą formą aktywności człowieka. 

Praca człowieka jest jednym z podstawowych elementów nie-
zbędnych dla rozwoju osoby ludzkiej. Jest ona nie tylko fundamen-
tem rozwoju jednostki ale i społeczeństw. Zgadzając się z myślą 
chrześcijańską zjawisko bezrobocia, niesprawiedliwie niskie wyna-
grodzenie godzi bezpośrednio w istotę człowieka. Zatem mówienie o 
imperatywie osobowego i społecznego rozwoju człowieka i o pracy 
jako o podstawowym powołaniu i szansie samorealizacji, czyli sta-
waniu się człowiekiem prawdziwym, rzeczywistym jest w pełni 
uzasadnione. 

Kluczowe słowa: człowiek, bezrobocie, ekonomia, godność, praca 
 

Summary: 
Work imperative of personal and social human development 
Working alongside learning and fun is one of the basic human 

activity. The work has an influence on the moral development of 
man, and so it takes cooperation and mutual interaction of people 
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and groups of people. Thanks to the work produced material goods, 
they are also created cultural values and socially significant services. 

Work guarantees the necessary human social contact and the 
implementation of its various needs. The work is a stimulus to meet 
the intellectual needs as well as the source of human existence, 
namely the creation of his own life. It is also a condition for the bio-
logical existence of man, because man has to produce, and this was 
different from the animals that use what derive directly from nature. 
As a result of the work man transforms and subdues nature, creating 
their own social environment, their culture, civilization. So work is 
fundamental and peculiar form of human activity. 

Keywords: man, unemployment, economy, dignity, work 
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Dariusz Kolano 
 

Praca jako czynnik decydujący o rozwoju społeczeństw 
 
Wprowadzenie 
Jan Paweł II powiedziała kiedyś, iż „praca jest dobrem człowieka 

– dobrem jego człowieczeństwa – przez pracę bowiem człowiek nie 
tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale 
także urzeczywistnia siebie jako człowiek, a także poniekąd bardziej 
staje się człowiekiem”1. Refleksja nad zagadnieniem pracy w kontek-
ście tematu artykułu oparta jest głównie na nauce społecznej Kościoła, 
ze szczególnym akcentem nauczania Jana Pawła II. Praca (łac. labor) 
jest problemem złożonym i jej tematyka podejmowana jest przez wiele 
dziedzin nauki. Refleksja teologiczno-etyczna stanowi jeden z podsta-
wowych tematów na płaszczyźnie antropologicznej. Właściwie stanowi 
punkt wyjścia wszelkich rozważań naukowych, a stanowisko Kościoła 
katolickiego posiada swój szczególny wyraz. Ujęcie problematyki pracy 
jako kategoria antropologiczna wskazuje, że człowiek jest podstawą 
wartości. Jest ona aktem człowieka, a jej wartość określa się miarą god-
ności jej podmiotu – osoby ludzkiej. Stanowi również podstawowy 
obszar życia ludzkiego i zdecydowanie wpływa nie tylko na osobowość 
ludzką, ale system wartości, aspiracje życiowe, osobowość i całokształt 
życia.  

W historii cywilizacji ludzkiej praca stanowiła ważny, acz-
kolwiek nie zawsze pozytywny aspekt życia. System niewolniczy i 
feudalny zrodził ideologię głębokiej pogardy zarówno dla pracy, jak 
i ludzi pracujących. Praca – szczególnie fizyczna – była oceniana 
jako czynność poniżająca, wręcz hańbiąca człowieka dobrze urodzo-
nego2. Chrześcijaństwo nadało pracy inny wymiar. Spojrzenie na 
pracę, zwłaszcza w nauczaniu społecznym Kościoła od encykliki 
Rerum Novarum Leona XIII po współczesne wypowiedzi, jasno 
określa stanowisko  

                                                 
1 Jan Paweł II: Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II, O pracy ludzkiej 

„Laborem exercens” Warszawa 1982r. 
2 Zob. A. Tomanek, Praca jako wartość, ZNT Chorzów, s. 1. 
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Kościoła, nadając jej nie tylko doczesny wymiar. „Ideologia 
chrześcijańska zaczęła kształtować motyw pracy jako konieczność 
życiową. Praca nie tylko przestała być przekleństwem i hańbą, ale 
zyskała wartość wyższą niż ekonomiczną – stała się nawet moral-
nym obowiązkiem, środkiem umożliwiającym rozwijanie cnót. 
Rozwój kapitalizmu uczynił z pracy działalność przydatną i poży-
teczną, widząc w niej przede wszystkim źródło czerpania środków 
do życia, pomnażania dóbr i bogactwa w skali indywidualnej i spo-
łecznej”3. 

 
Kształtowanie się doktryny społecznej Kościoła 
Sytuacja dziewiętnastowiecznym świecie w kwestiach spo-

łeczno-gospodarczo ekonomicznych, ale także politycznych spowo-
dowała, iż koniecznością stało się podjęcie przez Kościół problema-
tyki społecznej jako nauki. Powstał zatem zespół twierdzeń i zasad, 
w świetle których zaczęto poszukiwać praktycznych rozwiązań pro-
blematyk współżycia społecznego. Refleksje nad ekonomią spo-
łeczną powstawały wraz z rozwojem społecznej nauki Kościoła. 
Między tymi dwoma dziedzinami zaistniała wspólna płaszczyzna na 
której zarówno jedna jak i druga dyscyplina kształtowała swe głów-
ne nurty.  

Nazwa ta (katolicka nauka społeczna – disciplina socialis ca-
tholica) pojawiła się dopiero w encyklice Piusa XI Quadragesimo 
Anno i z czasem została zastosowana w powszechnym użyciu4. Ale 
to Leon XIII już w XIX w. wyodrębnił refleksję Kościoła nad na-
ukami społecznymi jako dziedzinę samodzielną, osobną. Skutkiem 
tego myślenia była wydana w 1891 roku encyklika społeczna Rerum 
novarum. Była ona odpowiedzią na ówczesne problemy proletariatu 
oraz erozję tradycyjnych wartości.  

Aby spojrzeć na KNS i ukazać bogactwo jej treści potrzebna 
jest usystematyzowana refleksja, posiadająca odpowiednią metodo-
logię. Nauka o której mowa spełnia te kryteria, gdyż opiera się na 

                                                 
3 Tamże, s. 2. 
4 Por. T. Borutka, Propedeutyka Katolickiej Nauki Społecznej, [w]: T. 

Borutka, J. Mazut, A. Zwoliński, Katolicka Nauka Społeczna, Paulinianum, 
Częstochowa-Jasna Góra 1999, s. 11. 
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licznych dokumentach, wypowiedziach Urzędu Nauczycielskiego 
Kościoła zarówno w obszarach nauk społeczno-gospodarczych jak i 
społeczno politycznych. Zawiera także w swej refleksji naukowej 
kontekst historyczny, i naturalnie właściwa wiedzę z takich dziedzin 
jak nauki społeczne, filozofia czy teologia. Nauczanie to zakłada 
zapoznanie się z naturą, istotnymi celami i elementami KNS oraz jej 
subdyscyplin, dlatego można ja odpowiedzialnie i poprawnie z 
punktu naukowego poznania stosować w praktyce życia społeczne-
go, niczego nie wyłączając z jej integralności5. 

Należy podkreślić, iż istnieją niektóre doktryny lub systemy pro-
pagujące błędne zasady czy też w jaskrawy sposób naruszają podsta-
wowe prawa człowieka. Kreują sytuacje, w których zachowanie etycz-
ne jest bardzo trudne. Wobec takich sytuacji Kościół zajmuje zdecydo-
wane stanowisko wypowiadając się o sprawach społecznych nie z uwa-
gi na ich charakter doczesny ale w kontekście dobra nadprzyrodzonego 
człowieka. Podkreśla to wyraźnie Kodeks Prawa Kanonicznego, mó-
wiąc, że Kościół ma prawo i obowiązek interwencji, gdy postępowanie 
ludzkie, prawo lub zasady noszą na sobie znamię grzechu (ratione pec-
cati)6. Jak każda nauka posiada swój przedmiot, metodę i źródło badań, 
tak i KNS kieruje się tymi zasadami i na nich zbudowała swą tożsa-
mość. W jej przypadku podmiotem są ci, którzy ją uprawiają, natomiast 
przedmiotem samej nauki są społeczność i ludzie, którzy tworzą po-
szczególne dziedziny życia. Sposób uprawiania tej dyscypliny nauko-
wej wskazuje z jednej strony na potrzebę nauczania, czyli idące za tym 
czynności przedmiotu, a co za tym idzie na bardziej praktyczny niż 
teoretyczny wymiar nauki.  

Z drugiej zaś strony podkreśla naukową refleksję, czyli analizę u 
podstawy której leżą wartości chrześcijańskie, zasady etyczno-
społeczne i fakty pochodzące z różnych dziedzin życia. Katolicka Na-
uka Społeczna ma charakter interdyscyplinarny, a każdy problem jest 
rozpatrywany z różnych punktów widzenia i wg metody: poznać, oce-
nić, działać7. Dla lepszego zrozumienia samej terminologii to w strefie 

                                                 
5 Por., tamże. 
6 Por. J. Majka, Katolicka Nauka Społeczna. Studium historyczno-

doktrynalne, Rzym 1986, s. 16 
7 Por. P. Władysław, ABC Katolickiej Nauki Społecznej, Pelplin 1993, s 23. 
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języków romańskich mówi się najczęściej o nauczaniu społecznym 
kościoła, w strefie języka niemieckiego o katolickiej nauce społecznej, z 
tym jednak, że naukę rozumie się jako nauczanie. W krajach anglosa-
skich używa się formuły katolickie zasady społeczne. Jednak po-
wszechnie w użyciu jest nazwa „nauka społeczna kościoła”, bądź jak 
pierwotnie „Katolicka Nauka Społeczna”8. 

Od drugiej połowy XIX wieku błyskawicznie następowały 
przemiany społeczno-gospodarcze a wraz z nimi pojawiały się nowe 
zjawiska polityczne zachodzące w Europie, które nie pozostały obo-
jętne na reakcję Kościoła. Musiał on z racji swej misji zająć stano-
wisko, zwłaszcza wobec nowych zagrożeń i problemów zarówno 
jednostki jak i całych społeczeństw. Jeszcze w tym czasie Kościół 
stał na stanowisku, iż należy zachować system stanowy i monar-
chiczny, jako kontynuacja i przykłady porządku nadprzyrodzonego, 
zgodnego z Boskim zamiarem porządku i ładu społecznego. Stąd też 
hierarchia Kościoła opowiadała się po stronie dotychczasowego, 
konserwatywnego porządku, nie biorąc pod uwagę żadnych zmian 
rewolucyjnych. Podczas pontyfikatu Piusa IX9 na zachodzie Europy 
pojawiło się mnóstwo doktryn i ideologii, które, jak się w wkrótce 
okazało, przejęły główna rolę w zachodzących przemianach spo-
łeczno-ekonomicznych, pociągając za sobą poważne zmiany poli-
tyczne oraz ogniska zapalne buntów, których efektem były najwięk-
sze w historii ludzkości dramaty wojenne.  

W odpowiedzi na zachodzące zjawiska (materializm, mark-
sizm, modernizm, komunizm, tajne stowarzyszenia etc.) Pius IX 
opublikował Syllabus Errorum (Sylabus Błędów), w 1864 r. jako 
dodatek do bardzo stanowczej nauki w wymienionych kwestiach. 
Syllabus bardziej czy mniej słusznie stał się symbolem zerwania 
więzi między ówczesną współczesnością a Kościołem. W paragrafie 
80 Syllabusa czytamy: „(…) niech będzie potępiony każdy, kto 
śmiałby powiedzieć, że biskup Rzymu (co jednoznacznie utożsamia 
stanowisko papieża z e stanowiskiem Kościoła) może i powinien 
zgodzić się z postępem, liberalizmem i współczesną cywilizacją”10. 

                                                 
8 Por. J. Majka, Katolicka Nauka Społeczna, Warszawa 1988, s.11. 
9 Giovanni Maria Mastai Feretti 1792 – 1878. 
10 Pius IX, Sillabo, Teza nr 80. 
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W encyklice Quanta cura, wydana w 1864 roku zdecydowanie 
Stolica Apostolska potępiła nie tylko związki wolnomularskie, racjona-
lizm, gallikanizm, socjalizm, etatyzm, panteizm, indyferentyzm, natura-
lizm, rozdział Kościoła od państwa i ekumenizm fałszywie pojmowany, 
co zresztą okazało się słuszne. Zagrożenia, które postrzegał papież, 
miały pośredni i bezpośredni wpływ na kształt systemów państw, ich 
gospodarek, życia społecznego a w końcu groźnego przedefiniowania 
człowieka, osoby ludzkiej, która traciła swoją podmiotowość. Sprawę 
postawiono niezwykle zdecydowanie: katolikom stanowczo zabroniono 
uczestnictwa w laickim nauczaniu a władza papieska została jeszcze 
bardziej scentralizowana. Papież potępia doktrynę ekonomiczną, która 
za cel przyjęła wskazywanie człowiekowi jak najskuteczniejsze wzbo-
gacanie się, odrzucając jednocześnie cele religijne. We wspomnianym 
Syllabusie wydanym jako dodatek do wspomnianej encykliki, wymie-
niono między innymi takie zagrożenia jak wspomniany już panteizm, 
naturalizm, racjonalizm, postulat niezależności teologii i filozofii od 
Magisterium Kościoła, indyferentyzm religijny, socjalizm i komunizm, 
wolnomularstwo, gallikanizm, błędną doktrynę o stosunku Kościoła do 
państwa, błędne koncepcje moralne o małżeństwie, rodzinie, wreszcie 
liberalizm nowoczesny i negację świeckiej władzy papieża. W zasadzie 
oprócz tego ostatniego stwierdzenia wszystkie inne kwestie były poru-
szane juz w wielu dokumentach papieskich, zatem ani encyklika, ani 
Syllabus nie mówiły rzeczy nowych. Jednakże tezy zawarte w tych 
dokumentach były często sformułowane w sposób zdecydowany, rady-
kalny i z pewnością w pewnym stopniu prowokujący11.  

W punkcie ósmym encykliki padło stwierdzenie, iż niemożliwe 
(niedopuszczalne dosł.) jest to, że „papież może i powinien pogodzić się 
z postępem, liberalizmem, i cywilizacją nowoczesną”. W gruncie rze-
czy nie chodziło o zmiany, które w różnych dziedzinach życia (m. in. w 
gospodarce) wprowadzano nowoczesne zmiany. Tego jednak nie do-
powiedziano, co wyzwoliło wiele kontrowersji, także w niektórych 

                                                 
11 Por. M. Kozłowska, Encyklika Quanta cura – źródło konfliktu czy 

próba porozumienia, http://www.publikacje.edu.pl/pdf/8863.pdf (dostęp 
22.02.2016). 
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środowiskach katolików12. W encyklice Quanta cura Piusa IX spoty-
kamy się z taką wypowiedzią oto: „potępiliśmy główne błędy naszej tak 
bardzo smutnej epoki”, „zjadliwa zaraza”, „potępiliśmy potworne dzi-
wolągi błędów”13. Można zatem wywnioskować, iż dokument ten nie 
był próbą nawiązania porozumienia, a raczej konfrontował i tak już 
nabrzmiałe środowiska konfliktowe. Jak pisze Z. Zieliński: „Pius IX 
wbrew żywionym na początku jego pontyfikatu iluzjom ani przez mo-
ment nie myślał o zaakceptowaniu innowacji w życiu społecznym i 
politycznym wywodzących się z inspiracji roku 1789. Katolicyzm ro-
zumiał wyłącznie jako religię stanu. Nie rozumiał istoty postulowanych 
przemian demokratycznych, a ponieważ sprzyjali im również katolicy, 
tym bardziej uważał, iż chodzi tu o demokratyzację również na gruncie 
kościelnym”14.  

Patrząc z dzisiejszej perspektywy, papież miał dużo racji. Wi-
dział szkody jakie w przyszłości przyniesie chrześcijaństwu laicyza-
cja, i wszystko starał się zrobić, by się jej przeciwstawić. Walcząc z 
liberalizmem, Kościół nieco spóźnił się z dostrzeżeniem innego, 
istotnego problemu, mianowicie kwestii robotniczej. Pius XIX nie 
potrafił znaleźć konkretnych rozwiązań ani propozycji w tej materii, 
poza dobroczynnością. W niej widział jakąś szansę na pomoc ale nie 
antidotum rodzącej się choroby społecznej. Z dzisiejszej perspekty-
wy można powiedzieć, że papież w swych poglądach społecznych 
miał jednak rację. W rodzącej się rewolucji proletariackiej wymóg 
stanowczego konserwatyzmu był uzasadniony. Był swego rodzaju 
ostoją niezmiennych poglądów w perspektywie zagrożeń także w 
środowisku samego Kościoła. Stanowisko zaś papieża posłużyło za 
pożywkę tym, którzy ukazywali Kościół jako jednego z głównych 
winnych trudnej sytuacji społecznej i używali tego argumentu do 
swych partykularnych, rewolucyjnych argumentów. 

Następcą Piusa IX został Leon XIII15, papież, który wniósł 
ogromny wkład w nauczanie Kościoła w kwestii społecznej, ale 

                                                 
12 Z. Zieliński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, Warszawa 

1999, s. 202-203. 
13 Pius IX, Encyklika Quanta cura i Syllabus, Wydawnictwo Antyk, s. 17. 
14 Z. Zieliński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, tamże, s. 201. 
15 Pontyfikat Leona XIII przypadł na lata 1887-1903. 
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najpierw należy zaznaczyć, że w tym czasie upadł cały dotychcza-
sowy ład w Europie, a zmiany, które pojawiły się miały zdecydowa-
nie rewolucyjny charakter, budziły ogromny niepokój społeczny, 
zwłaszcza w kontekście agresywnych ruchów komunistycznych i 
„dzikiego” kapitalizmu. Przestrzeganie praw człowieka jest funda-
mentalnym zaspokojeniem godności ludzkiej. 

Wcześniej, a zwłaszcza w początkowym okresie drugiej po-
łowy XIX wieku kwestiami dotyczącymi stosunków między pra-
cownikiem a pracodawcą zajmowali się działacze społeczni i myśli-
ciele reprezentujący chrześcijański system wartości. Należeli do nich 
m.in.: abp Wilhelm E. von Ketteler, Karol von Vogelsang, Rene de 
la Tour du Pin, Albert de Mun, kard. Edward Manning. Proponowali 
oni, by państwo w ramach ustawodawstwa socjalnego uregulowało 
sprawy dotyczące zatrudnienia. Chodziło przede wszystkim o usta-
lenie wysokości godziwego wynagrodzenia za pracę, ograniczenie 
długości dnia pracy, zakaz pracy w niedzielę i święta, zapewnienie 
ochrony dzieciom i kobietom, zobowiązanie pracodawców do wy-
płaty odszkodowań dla robotników, którzy nie z własnej winy utra-
cili zdolność do pracy, likwidację szkodliwych dla zdrowia zakła-
dów pracy. Ponadto państwo miało zadbać o ubezpieczenia, zapo-
mogi i emerytury dla pracowników. Jednym ze skutecznych sposo-
bów obrony praw proletariatu miało być zakładanie związków za-
wodowych16. 

Przemiany polityczne, społeczne, gospodarcze stały się wy-
zwaniem dla Kościoła i niejako wymusiły nie tyle zmianę dotych-
czasowego stanowiska, ale pewnego rodzaju ewolucję poglądów i 
potrzebę zbudowania nowego, zaktualizowanego do współczesności 
nauczania. O ile stanowisko poprzednika Leona XIII było stanowczo 
określone jako trwanie przy dotychczasowym ładzie i doktrynie, tak 
nowy papież postawił na kompromis miedzy chrześcijaństwem a 
cywilizacją społeczeństwa masowego i kapitalizmem. Papież w wy-
danych dwóch encyklikach17 przedstawił stanowisko Kościoła wo-

                                                 
16 Zob. Cz. Strzeczewski, Ewolucja katolickiej nauki społecznej, Ośro-

dek dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1978, ss.54-56. Por. 
Tenże, Katolicka Nauka Społeczna, wyd. 4, KUL, Lublin 2003, s. 226-243. 

17 Immortate Dei 1885 i Libertas z 1888 r. 
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bec nowych zjawisk, głównie wobec nowych ideologii komunizmu i 
kapitalizmu. Leon XIII dostrzegł możliwość współpracy między 
nimi, uważając, iż dialog między Kościołem a owymi ideologiami 
jest nie tylko możliwy ale i konieczny.  

„Nowa cywilizacja” stała się dla papieża i całego Kościoła 
głównym wyzwaniem, którego pierwszoplanową sprawą stała się 
sytuacja ludzi pracy. Zainteresowaniem papieża stały się wpływy 
ośrodków komunistycznych i socjalistycznych w środowiskach ro-
botniczych. Leon XIII był wielkim wizjonerem, i już wtedy przewi-
dywał skutki wpływów tych ideologii na obecne i dalsze nie tylko 
robotników ale całych europejskich społeczeństw losy. W ideologii 
Marksa i Engelsa dostrzegł to, co później przyniosło tak krwawe 
żniwo w dziejach nowożytnego świata.  

Nauka społeczna Kościoła podkreśla, iż charakterystyczna kon-
sekwencją, a pomocniczości jest uczestnictwo. Jest to kolejna kategoria 
rozważana przez chrześcijańską myśl społeczną, która ma jednocześnie 
duże znaczenie w obszarze gospodarki społecznej. Zasadniczo zasada 
uczestnictwa wyraża się w działaniach, poprzez które obywatel − sam 
lub w stowarzyszeniu z innymi − w sposób bezpośrednich lub pośred-
nich, wnosi swój wkład w życie społeczne na wszystkich jego płasz-
czyznach: politycznej, gospodarczej i kulturowej18. 

 
Wartość pracy ludzkiej w ujęciu Jana Pawła II 
Rola pracy w życiu człowieka współcześnie z perspektywy 

społecznej jak i jednostki ocenia się bardzo wysoko. Kościół wyraź-
nie podkreśla, iż takie spojrzenie na pracę ludzką determinuje zało-
żenie, iż tę rolę może spełniać tylko taka praca, która nie dyskredy-
tuje, nie wyniszcza człowieka. Jest dobrze, sprawiedliwie wynagra-
dzana i właściwie zorganizowana. W encyklice Laborem exercens, 
Jan Paweł II pisze: „Praca jest jednym z tych aspektów, aspektem 
odwiecznym i pierwszoplanowym, zawsze aktualnym i wciąż na 
nowo domagającym się, by o niej myśleć i świadczyć. Coraz to no-
we bowiem powstają pytania i problemy, coraz nowe rodzą się na-
dzieje, ale także obawy i zagrożenia, związane z tym podstawowym 
wymiarem ludzkiego bytowania, z którego życie człowieka jest zbu-

                                                 
18 Por. KDK 75. 
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dowane na co dzień, z którego czerpie właściwą sobie godność - ale 
w którym zawiera się zarazem nieustająca miara ludzkiego trudu, 
cierpienia, a także krzywdy i niesprawiedliwości, sięgających głębo-
ko w życie społeczne w obrębie poszczególnych narodów i w zakre-
sie międzynarodowym. Jeśli więc prawdą jest, że z pracy rąk swoich 
pożywa człowiek chleb (por. Ps 128 [127], 2) - i to nie tylko ów 
chleb codzienny, którym utrzymuje się przy życiu jego ciało, ale 
także chleb wiedzy i postępu, cywilizacji i kultury - to równocześnie 
prawdą odwieczną jest, że chleb ten pożywa „w pocie czoła” (por. 
Rdz 3, 19), to znaczy nie tylko przy osobistym wysiłku i trudzie, ale 
także wśród wielu napięć, konfliktów i kryzysów, jakie w związku z 
rzeczywistością pracy wstrząsają życiem poszczególnych społe-
czeństw, a także całej ludzkości”19. Jest to analiza problematyki pra-
cy ludzkiej w warunkach współczesnego świata. Ojciec Święty roz-
wija ideę pierwszeństwa osoby ludzkiej wobec rzeczy i samej pracy, 
która - według Papieża - winna być środkiem utrzymania i pomna-
żania dobrobytu kraju oraz samorealizacji człowieka. 

Ojciec św. zwraca uwagę na zagrożenia właściwego porządku 
wartości. W epoce nowożytnej od samego początku kształtowania 
się ery przemysłowej, chrześcijańska prawda o pracy zagrożona była 
przez myślenia materialistyczne i ekonomiczne. Stale istnieje nie-
bezpieczeństwo traktowania pracy ludzki jako towaru lub anonimo-
wej siły potrzebnej do produkcji. Coraz bardziej przywiązuje się 
wagę do przedmiotowego wymiaru pracy, a na dalszym planie pozo-
staje jej wymiar podmiotowy. Zachodzi pomieszanie a nawet od-
wrócenie porządku wyznaczonego słowami Księgi Rodzaju. Czło-
wiek traktowany jest jako narzędzie produkcji, a nie jako jej spraw-
cza podmiot - właściwy sprawca i twórca20. Z uwagi na powyższe i 
inne wymieniane zagrożenia, niesprawiedliwości, zrodziła się kwe-
stia robotnicza, która jak się okazało, miała niezwykłą moc w prze-
obrażeniach polityczno-ekonomiczno-społecznych współczesnego 
świata, zwłaszcza Europy. Stała się ona źródłem słusznej reakcji 

                                                 
19 Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, dz. cyt., Wprowadzenie. 
20 Por. Praca w ujęciu Jana Pawła II na podstawie encykliki Laborem 

exercens, PDF, s. 4. http://www.sportosporto.pl/Obrazy/Naucza/4.pdf (do-
stęp 15.03.2017). 
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społecznej i wyzwoliła wielki zryw solidarności pomiędzy ludźmi 
pracy. Była to reakcja przeciwko degradacji człowieka jako podmie 
tu pracy, połączonej z wyzyskiem w dziedzinie zarobków, warun-
ków pracy i troski o osobę pracownika. Posiadała ona doniosłe war-
tość i wymowę z punktu widzenia etyki społecznej. 

Praca ma olbrzymi wpływ na kształtowanie się życia rodzin-
nego. Rodzina jako podstawowa komórka społeczna, nie może roz-
wijać się prawidłowo w rzeczywistości, która nie zapewnia jej pracy 
w ogóle, czy takiej pracy, która pozwoliłaby zapewnić chociaż pod-
stawowe potrzeby ekonomiczne rodziny. Poprzez pracę także kształ-
tuje się charakter poszczególnych członków rodziny. System warto-
ści, odpowiedzialność i dyscyplina. Człowiek w rodzinie wychowuje 
się do udziały w życiu społecznym jako pełnowartościowa jednost-
ka, zdolna do kształtowania bezpiecznego i sprawiedliwego świata. 
Pracowitość jest cnotą. Istnieje moralna powinność łączenia praco-
witości jako cnoty ze społecznym ładem pracy, który pozwoli czło-
wiekowi w pracy bardziej stawać się człowiekiem, a nie degradować 
się przez pracę, tracąc siły fizyczne, właściwą sobie godność i pod-
miotowość. 

W swej encyklice Jan Paweł II akcentuje zasadę, którą głosi 
Kościół, iż pierwszeństwo nad rzeczą posiada człowiek i pierwszeń-
stwo pracy ludzkiej nad kapitałem. Praca w procesie produkcji jest 
zawsze przyczyną sprawczą, zaś kapitał, jako zespół środków pro-
dukcji będzie zawsze tylko instrumentem. Zatem każdy człowiek, 
który uczestniczy w procesie produkcji jest rzeczywistym podmio-
tem sprawczym. Praca zaspokaja nie tylko podstawowe potrzeby 
człowieka, ale również zapewnia rozwój wiedzy, cywilizacji i kultu-
ry. Ich osiągnięcie nie jest możliwe bez osobistego wysiłku i trudu. 
Procesy te rodzą napięcia, konflikty i kryzysy. Dokonujące się 
przemiany technologiczne, ekonomiczne i polityczne wywołują 
wpływ na pracę i produkcję21. 

Praca ludzka stanowi element życia społecznego, stąd też po-
winna być i jest przedmiotem badań nauki o moralności społecznej. 
Mimo postępującego rozwoju technologicznego, człowiek nadal 

                                                 
21 Por. M. Bochenek, Jan Paweł II wobec kluczowych kwestii pracy, 

Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XLIII, Nr 1 (2012), s. 7. 



178 
 

pozostaje podmiotem pracy. Papież pisze: „Jeśli mówi się czasem o 
okresach „przyśpieszeń” w życiu ekonomiczno-cywilizacyjnym 
ludzkości czy poszczególnych narodów, wiążąc te „przyspieszenia” 
z postępem nauki i techniki, zwłaszcza zaś z przełomowymi dla 
życia społeczno-gospodarczego odkryciami - to można równocze-
śnie też powiedzieć, że żadne z tych „przyspieszeń” nie wyprzedza 
istotnej treści tego, co zostało powiedziane w owym prastarym tek-
ście biblijnym. Człowiek, stając się - przez swoja pracę - coraz bar-
dziej panem ziemi, potwierdzając - również przez pracę - swoje pa-
nowanie nad widzialnym światem, w każdym wypadku i na każdym 
etapie tego procesu znajduje się na linii owego pierwotnego ustano-
wienia Stwórcy, które pozostaje w koniecznym i nierozerwalnym 
związku z faktem stworzenia człowieka jako mężczyzny i niewiasty 
„na obraz Boga”. Ów proces zaś jest równocześnie uniwersalny: 
obejmuje wszystkich ludzi, każde pokolenie, każdy etap rozwoju 
ekonomicznego i kulturalnego, a równocześnie jest to proces prze-
biegający w każdym człowieku, w każdym świadomym ludzkim 
podmiocie. Wszyscy i każdy są nim równocześnie objęci. Wszyscy i 
każdy w odpowiedniej mierze, i na nieskończoną prawie ilość spo-
sobów, biorą udział w tym gigantycznym procesie, poprzez który 
człowiek „czyni sobie ziemie poddaną”: w procesie pracy22. 

Podczas homilii zatytułowanej Praca nad pracą, wygłoszonej 
do świata pracy w gdańskiej Zaspie 12 czerwca 1987 roku, Jan Pa-
weł II stwierdził: „Praca – to znaczy człowiek. Człowiek pracujący. 
Jeśli więc chodzi o sprawiedliwy stosunek między pracą a płacą, to 
nie można go nigdy dostatecznie określić, jeśli się nie wyjdzie od 
człowieka jako podmiotu pracy. Praca nie może być traktowana – 
nigdy i nigdzie – jako towar, bo człowiek nie może dla człowieka 
być towarem, ale musi być podmiotem. W pracę wchodzi on po-
przez całe swoje człowieczeństwo i całą swą podmiotowość. Praca 
otwiera w życiu społecznym cały wymiar podmiotowości człowieka, 
a także podmiotowości społeczeństwa, złożonego z ludzi pracują-

                                                 
22 LE, nr 4. 
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cych. Trzeba zatem widzieć wszystkie prawa człowieka w związku z 
jego pracą i wszystkim czynić zadość”23.  

Praca w końcu, jak podkreślał Jan Paweł II, jest podstawowym 
obowiązkiem człowieka. Stanowi także źródło niezbywalnych praw 
ludzkich. Zapewnienie zatrudnienia wszystkim tym, którzy chcą pra-
cować, należy do obowiązków państwa i stanowi podstawowe prawo 
właściwie funkcjonującego społeczeństwa. Z drugiej zaś strony istnieje 
odpowiedzialność wszystkich (także ludzi świata pracy) za rozwój ca-
łego społeczeństwa. Zadaniem instytucji i organizacji krajowych oraz 
międzynarodowych jest przeciwdziałanie bezrobociu. Polega ono na 
odpowiednim zatrudnieniu wszystkich uzdolnionych do tego osób. 
Każdy przypadek bezrobocia jest złem, a jako zjawisko masowe staje 
się klęską społeczną. Szczególnie dotkliwie odczuwane jest przez osoby 
młode, które mimo zdobytego wykształcenia oraz gotowości i woli 
pracy nie znajdują zatrudnienia24.  

 
Podsumowanie 
Spojrzenie na problem pracy pozwala dostrzec podstawowe 

problemy współczesnego człowieka i całych społeczeństw. Praca 
jest rzeczywistością, która otacza człowieka i która stanowi podsta-
wowe źródło jego egzystencji, rozwoju i samorealizacji. Jest pod-
stawą do trwania i rozwoju rodziny. Człowiek dzięki niej zapewnia 
rodzinie środki utrzymania, ale także formuje swe człowieczeństwo 
oraz realizuje życiowe powołanie. Praca stanowi fundament życia 
społecznego, chociażby poprzez prosty fakt, że człowiek zawsze 
pracuje z innymi i dla innych. Praca zapewnia także człowiekowi 
dobra duchowe, kulturę czy wypoczynek. Praca podejmowana jest i 
dokonywana w społeczeństwie i dla społeczeństwa. Nie jest zatem 
indywidualną sprawą, umową między pracownikiem i pracodawcą. 
Istotną odpowiedzialność i obowiązki ponosi także państwo. Polity-
ka pracy uprawiana przez państwo tworzy właściwe warunki i zasa-
dy do realizowania prawa i obowiązku pracy. To państwo powinno 
zagwarantować podstawowe prawa w tym obszarze, zwłaszcza w 

                                                 
23 Jan Paweł II, Trzecia wizyta duszpasterska w Polsce 8–14 czerwca 

1987 roku, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano. 
24 Por. LE, s. 40-41. 
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takich kwestiach jak: bezrobocie, prawa rodziny czy wsparcie dla 
tych osób, które nie z własnej winy mają trudna sytuację wyjściową 
(np. osoby niepełnosprawne czy żyjące w biednych obszarach). 

Z pracy mogą wynikać też poważne zagrożenia. Współczesny 
pracoholizm często staje się przyczyną nie tylko zagrożeń fizycz-
nych, psychicznych czy duchowych samej jednostki, ale i rodziny 
czy społeczeństwa. Zła praca, to przede wszystkim taka praca, która 
niesie za sobą moralne zło (np. praca w obszarach przestępczych, 
takich jak m. in. produkcja narkotyków, pornografia, czy innych 
„strukturach zła”). Praca ludzka ma być źródłem kultury, wzrostu, 
ubogacania się człowieka i społeczności. W wymiarze transcendent-
nym może i powinna stanowić przyczynek do osiągnięcia doskona-
łości ludzkiej, jaką jest świętość. Ostateczny sens pracy polega na 
tym, że człowiek przemienia sam siebie i otaczającą go rzeczywi-
stość w kierunku doskonałości, w kierunku dobra. 

 
Streszczenie: 
Istotą podjętych refleksji nad sensem pracy ludzkiej jest jej 

wymiar społeczny. Głównym nurtem rozważań było nauczanie spo-
łeczne Kościoła i Jana Pawła II dotyczące pracy ludzkiej. Autor 
zaznaczył, że Kościół nadaje pracy nie tylko doczesny wymiar. Re-
fleksja teologiczno-etyczna na temat pracy, stanowi jeden z podsta-
wowych tematów na płaszczyźnie antropologicznej. Właściwie jest 
punktem wyjścia wszelkich rozważań naukowych, a stanowisko 
Kościoła katolickiego posiada swój szczególny wyraz. 

W historii cywilizacji ludzkiej praca stanowiła ważny, acz-
kolwiek nie zawsze pozytywny aspekt życia. System niewolniczy i 
feudalny zrodził ideologię głębokiej pogardy zarówno dla pracy, jak 
i ludzi pracujących. Praca – szczególnie fizyczna – była oceniana 
jako czynność poniżająca, wręcz hańbiąca człowieka dobrze urodzo-
nego. Chrześcijaństwo nadało pracy inny wymiar. 

Jan Paweł II akcentował zasadę, którą głosił zawsze Kościół, 
iż pierwszeństwo nad rzeczą posiada człowiek i pierwszeństwo pra-
cy ludzkiej nad kapitałem. Praca nie może być traktowana – nigdy i 
nigdzie – jako towar, bo człowiek nie może dla człowieka być towa-
rem, ale musi być podmiotem. W pracę wchodzi on poprzez całe 
swoje człowieczeństwo i całą swą podmiotowość. Praca otwiera w 
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życiu społecznym cały wymiar podmiotowości człowieka, a także 
podmiotowości społeczeństwa, złożonego z ludzi pracujących. 

Kluczowe słowa: człowiek, kapitał, nauka społeczna, praca, 
społeczeństwo 

 
Summary: 
Work as a decisive factor for the development of societ 
Being taken reflect on the meaning of human labor is its social 

dimension. Mainstream consideration was the social teaching of the 
Church and Pope John Paul II on human labor. The author pointed 
out that the Church gives the work is not only the temporal dimen-
sion. Theological and ethical reflection on the work, is one of the 
main topics on the anthropological plane. It is actually the starting 
point of any analysis of scientific and position of the Catholic 
Church has its particular expression. 

In the history of human civilization, the work was an impor-
tant, but not always a positive aspect of life. Slavery and feudal ide-
ology has spawned a deep contempt for both work and working 
people. The work - particularly physical - was evaluated as an activi-
ty degrading, humiliating even human well-born. Christianity gave 
another dimension to the work. 

John Paul II emphasized the principle preached by the Church 
is always that thing precedence over a man and priority of human 
labor over capital. Jobs can not be treated - never and nowhere - as a 
commodity, because a man can not for the man to be a commodity, 
but must be subject. The work comes through on all his humanity 
and all its subjectivity. The work opens in the social life of the whole 
dimension of human subjectivity and the subjectivity of society, 
made up of working people. 

Key words: human, capital, social science, work, society 
 
Bibliografia: 
Bochenek M., Jan Paweł II wobec kluczowych kwestii pracy, Acta 

Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XLIII, Nr 1 (2012). 
Borutka T., Propedeutyka Katolickiej Nauki Społecznej, [w:] T. Bo-

rutka, J. Mazut, a. Zwoliński, Katolicka Nauka Społeczna, Paulinianum, 
Częstochowa-Jasna Góra 1999. 



182 
 

Jan Paweł II: Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o pracy ludz-
kiej „Laborem exercens” Warszawa 1982r. 

Jan Paweł II, Trzecia wizyta duszpasterska w Polsce 8–14 czerwca 
1987 roku, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano. 

Kozłowska M., Encyklika Quanta cura – źródło konfliktu czy próba 
porozumienia, http://www.publikacje.edu.pl/pdf/8863.pdf. 

Majka J., Katolicka Nauka Społeczna, Warszawa 1988. 
Majka J., Katolicka Nauka Społeczna. Studium historyczno-

doktrynalne, Rzym 1986. 
Pius IX, Encyklika Quanta cura i Syllabus, Wydawnictwo Antyk, 

Warszawa 1999. 
Pius IX, Sillabo, Teza nr 80. Antyk, Warszawa 1999. 
Praca w ujęciu Jana Pawła II na podstawie encykliki Laborem exer-

cens, PDF. http://www.sportosporto.pl/Obrazy/Naucza/4.pdf. 
Strzeczewski Cz., Ewolucja katolickiej nauki społecznej, Ośrodek 

dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1978. 
Strzeczewski Cz., Katolicka Nauka Społeczna, wyd. 4, KUL, Lu-

blin 2003.  
Tomanek A., Praca jako wartość, ZNT Chorzów. 
Władysław P., ABC Katolickiej Nauki Społecznej, Pelplin 1993 
Zieliński Z., Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, Antyk, 

Warszawa 1999. 
 



183 
 

 
Monika Pierzak 

 
Holistyczne podejście w opiece nad osobą starszą  

z uwzględnieniem polipragmazji jako zasadniczego problemu 
osób w podeszłym wieku 

 
Wstęp 
Według wielu prognoz demograficznych ludność Unii Euro-

pejskiej będzie się starzeć. Zwiększy się udział w populacji ludzi w 
wieku 65 lat i starszych z poziomu 17,1% w 2008 roku do 30,0% w 
2060 roku oraz tych w wieku ponad 80 lat z 4,4% do 12,1% w tym 
samym okresie. Prognozy przygotowane przez badania Eurostat 
wskazują, że ludność UE będzie się starzeć w ciągu całego badanego 
okresu, szczególnie poprzez ustawicznie niski wskaźnik dzietności 
oraz rosnącą liczbę osób dożywających starości. Proces starzenia 
wystąpi we wszystkich państwach członkowskich. W 2060 roku 
udział ludności w wieku 65 lat i większym wzrośnie z 23,6% w Luk-
semburgu, 24,7% w Wielkiej Brytanii i 25,0% w Danii do 36,2% w 
Polsce, 36,1% w Słowacji i 35,0% w Rumunii1.  

Starzenie się oznacza stopniowe oraz nieodwracalne postępu-
jące wraz z upływem czasu pogorszenie funkcji tkanek a także na-
rządów, które utrudnia utrzymanie homeostazy. Starzenie się jest 
zjawiskiem fizjologicznym oraz rozpoczyna się zaskakująco wcze-
śnie, bowiem pierwsze zauważalne upośledzenie czynności niektó-
rych narządów stwierdza się już po 25-30 roku życia. Wraz z wie-
kiem częstość występowania wielu chorób zwiększa się, co sprawia, 
że wielochorobowość i związana z tym wielolekowość należą do 
typowych cech wieku podeszłego. Patologia w starszym wieku na-
kłada się na zmiany starcze, bywa trudniejsza do zdiagnozowania, 
szybko prowadzi do zachwiania homeostazy, okres zdrowienia wy-
dłuża się, a wyleczenie jest mniej pewne. Polskie społeczeństwo 
należy do społeczeństw starzejących się, a starsze osoby chorują 
częściej niż ludzie młodzi osoby ≥ 65 rż. stanowią blisko 15% popu-
lacji, natomiast stosują około 40% wszystkich przepisywanych le-

                                                 
1 J. Woźniak, 2017  
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ków, co sprawia, że chorzy w podeszłym wieku będą stanowić coraz 
większą grupę pacjentów zgłaszających się po porady medyczne 
oraz zażywających leki wydawane na podstawie recepty i preparaty 
dostępne bez recepty2. W leczeniu farmakologicznym pacjentów w 
podeszłym wieku należy uwzględnić naturalny proces starzenia się 
organizmu i związane z tym zmiany farmakokinetyki i farmakody-
namiki, jak również typowe dla tego wieku zjawiska: wielochoro-
bowość i wielolekowość.  

Ponadto nie można pominąć często odmiennego w porówna-
niu do młodszych grup wiekowych kontekstu społeczno-
ekonomicznego. Inne jest również znaczenie choroby o ile dla osoby 
młodej czy w średnim wieku oznacza ona zwykle co najwyżej prze-
rwę w pracy czy zmniejszenie dochodu, dla seniora może zwiasto-
wać koniec życia lub utratę samodzielności, a niepełnosprawność 
jest tym, czego wiele starszych osób obawia się bardziej niż śmierci. 
Starsi chorzy przyjmują średnio od 3 do 8 leków, przy czym osoby 
samodzielne przede wszystkim leki o działaniu; przeciwbólowym, 
moczopędnym ,kardiologicznym oraz uspokajającym, podczas gdy 
pensjonariusze domów opieki, którzy zwykle stosują więcej prepara-
tów, zażywają głównie leki przeciwpsychotyczne, uspokajające, 
nasenne, moczopędne, kardiologiczne, przeciwbólowe oraz antybio-
tyki3. Rodzina w definicyjnym ujęciu to zbiór swoistych wartości, 
norm, modeli, wzorów zachowań, które wyzwalają określone sposo-
by myślenia, reakcje uczuciowe, spostrzeganie siebie i świata, oceny 
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości przekazywane w ramach 
między pokoleniowej transmisji. W gruncie rzezy trudno zdefinio-
wać pojęcie „starsza osoba”, bo cóż brać pod uwagę mówiąc, iż jest 
się: „starym człowiekiem”; wiek kalendarzowy, czy to jak się czu-
jemy. Ludzie są różni i różnią się od siebie, dlatego trzeba zdefinio-
wać terminy jakimi są; wiek kalendarzowy i wiek biologiczny. Wiek 
kalendarzowy inaczej zwany chronologicznym jest to liczba lat, 
które się przeżyło. Na podstawie tej definicji WHO (Światowa Or-
ganizacja Zdrowia) wyróżnia trzy podokresy procesu starzenia się; 
wiek podeszły obejmuje przedział wiekowy od 60 do 74 rok życia, 

                                                 
2 V. Mastromarino, 2014:212-9 
3 A. Kurek, 2007: 38–44 
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wiek starszy od 75 do 90 rok życia oraz wiek sędziwy od 90 roku 
życia do końca istnienia. Każdy człowiek jest indywidualną jednost-
ką biologiczną, dlatego też w każdym z podokresów starości osoby 
pod względem biologicznym, będą się od siebie różnić. Wiek biolo-
giczny jest to ogólna sprawność i żywotność organizmu, których 
stopień zmniejsza się w miarę upływu wieku kalendarzowego.  

Wraz z upływem lat i tempem zmian inwolucyjnych, dochodzi 
do pojawiania się różnic pomiędzy jednostkami osobniczymi, uza-
leżnionymi od czynników genetycznych, klimatu, trybu życia, spo-
sobu odżywiania się i wiele innych. Postęp medycyny i rozwój cywi-
lizacyjny przyprowadził za sobą zwiększenie długości życia czło-
wieka. Zgodnie ze statystykami w roku 2010, osoby starsze stanowi-
ły w Polsce 19, 8% ogółu społeczeństwa. Główny Urząd Statystycz-
ny prognozuje, iż w 2030 roku, udział ludzi starszych w społeczeń-
stwie polskim osiągnie 30 % odsetek ogółu społeczeństwa polskie-
go. Polskie społeczeństwo starzeje się. Fakty mówią same za siebie 
starzenie się społeczeństwa stawia duże wyzwanie zarówno przed 
opieką medyczną jak i przed żywieniowcami. Starzenie się organi-
zmu jest procesem fizjologicznym, na którego szybkość czy prze-
bieg wpływają czynniki genetyczne a także, środowiskowe, wśród 
których można wyróżnić nawyki żywieniowe oraz aktywność fi-
zyczną. Należy zaznaczyć, iż prawidłowy styl życia obok wczesnego 
wykrywania chorób jest kluczowym wyznacznikiem długości oraz 
jakości życia osób w wieku podeszłym. Wraz z wiekiem dochodzi 
do zmian w funkcjonowaniu organizmu człowieka. Odpowiednio 
zbilansowana dieta powinna uwzględniać te zmiany oraz chronić 
przed rozwojem chorób czy też nieprzyjemnych dolegliwości ze 
strony poszczególnych układów budujących ludzki organizm. Aby 
to osiągnąć należy regularnie dostarczać pożywienie o określonym 
składzie, właściwych proporcjach oraz ilościach4. 

Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie problemu poli-
pragmazji oraz jej konsekwencji u osób w wieku podeszłym.  

                                                 
4 J. Kondrup, 2003, s.415-421 
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1. Specyfika pacjenta geriatrycznego 
Najprostsza definicja człowieka starego; opiera się na kryte-

rium wiekowym, przyjmującym 60- 65 rok życia. Inny podział 
obecny w literaturze oraz proponowany przez wielu badaczy wyglą-
da następująco: 

�  wiek starszy, starość wczesna (60 – 74 lat) 
�  wiek podeszły, starość pośrednia (75 – 89 lat) 
�  wiek sędziwy, późna starość (≥ 90 lat) 
Pacjent starszy to człowiek w wieku podeszłym, czyli takim w 

którym ukończył 65 rok życia i więcej. Populacja osób starszych 
jako populacja pacjentów, którym mają być świadczone usługi tera-
peutyczno-pielęgnacyjne nie jest jednorodna. Heterogenność tej 
grupy wynika z specyficznego oraz indywidualnego przebiegu pro-
cesu starzenia się oraz występowania u każdej z osób starszych róż-
norodnych procesów chorobowych, które prowadzą do zaburzeń 
funkcji poszczególnych narządów a także stosowanych leków. Wraz 
z upływem lat coraz większą rolę odgrywają czynniki psychospo-
łeczne. Wśród populacji osób starszych znajdują się; osoby zdrowe, 
które często prowadzą aktywny tryb życia są to głównie osoby znaj-
dujące się we wczesnej starości (65-74 lat), chorzy sprawni pomimo 
dużego obciążenia jednostkami chorobowymi oraz chorzy, którzy 
posiadają różnego stopnia niepełnosprawność funkcjonalną.  

Wielochorobowość jest czynnikiem, który nasila ryzyko ogra-
niczenia sprawności funkcjonalnej. Należy pamiętać, że dotyczy to 
szczególnie osób w wieku co najmniej 80 lat. Opieka na pacjentem 
chorym powinna być opieką, która uwzględnia wszystkie aspekty 
chorób. W celu zapewnienia opieki tej licznej społeczności potrzeb-
na jest współpraca zespołu profesjonalistów, którzy zapewnią kom-
pleksową diagnostykę oraz terapię skoncentrowaną na sprawności 
funkcjonalnej. Zespół działań, których zadaniem jest opieka nad 
osobami starszymi obejmuje szeroki zakres wytycznych, począwszy 
od tych o charakterze prewencyjnym jaki i do tych z obszaru medy-
cyny paliatywnej. W skład takiego zespołu wchodzi lekarz, pielę-
gniarka, fizjoterapeuta, psycholog, logopeda. Zasady współdziałania 
zespołu opierają się przede wszystkim na wymianie doświadczeń 
oraz działaniach komplementarnych opartych na doświadczeniu oraz 
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kompetencjach poszczególnych członków zespołu. Chorzy, którzy 
posiadają niepełnosprawność funkcjonalną lub w znacznym ryzyku; 
określa się jako chorych geriatrycznych. Podjęcie leczenia u tych 
chorych początkowo powinno być poprzedzone wskazaniem oraz 
ustaleniem priorytetów oraz celowości podejmowanej terapii leczni-
czej dopiero kolejnym działaniem jest zmniejszenie deficytów za-
czynając od tych dysfunkcji, które z punktu widzenia chorego naj-
bardziej są uciążliwe w życiu codziennym. U chorych w wieku po-
deszłym następuje nakładanie się zmian chorobowych na zmiany, 
które są konsekwencją starzenia się.  

Geriatria jako nauka ma na celu odróżnienie od siebie wymie-
nionych zmian. Starość jest okresem życia, w którym postawienie 
wyraźnych zmian pomiędzy tym czym jest fizjologią a patologią jest 
niezwykle trudne. Zaburzenia poznawcze w postaci; gorszego zapa-
miętywania, pogorszenie koncentracji uwagi, spowolnienie psycho-
ruchowe, suchość skóry które przypisywane są do patologii wieku 
podeszłego mogą być objawami np. niedoczynności tarczycy. Nie-
doczynność tarczycy jest jednostką chorobową, która w wieku star-
szym jest rzadko rozpoznawana. Istotnym problem wieku starszego 
jest również złe odżywianie się, które skutkuje wieloma patologiami 
zdrowotnymi dotyczącymi osób w wieku starszym. Człowiek starszy 
jest osobą o nieco innej wydolności fizycznej niż dwudziestolatek. 
Do głównych zmian, które zachodzą w organizmie osoby starszej 
zalicza się; zmniejszenie siły mięśniowej oraz ograniczenie wydol-
ności narządów wewnętrznych wynikające min. z obniżonej aktyw-
ności fizycznej. Starzenie się organizmu wiąże się ze zmianą składu 
ciała. W starzejącym się organizmie zwiększa się ilość nagromadza-
nego tłuszczu z około 20 % w wieku 25 lat do 36 % w wieku 70 lat, 
zmniejsza się aktywność tkanki metabolicznie aktywnej głównie jest 
nią tkanka mięśniowa. Redukcji ulega również ilość przyswajanych 
składników mineralnych, czego jedną z konsekwencji jest deminera-
lizacja układu kostnego. Demineralizacja układu kostnego u osób 
starszych jest czynnikiem predysponującym do częstych złamań, 
zwichnięć oraz urazów układu kostnego.  

Konsekwencją wymienionych zmian jest niepełnosprawność, 
części społeczeństwa seniorów. W układzie pokarmowym w wieku 
starszym dochodzi do rewolucji. Wśród zmian ze strony układu po-
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karmowego wyróżnia się: zanikanie receptorów zmysłów, błon ślu-
zowych, gruczołów wydzielniczych, mięśniówki przewodu pokar-
mowego. Zwolnieniu ulega motoryka przewodu pokarmowego, co 
wiąże się z zaleganiem treści pokarmowej w jelicie grubego oraz 
powstawaniem zaparć. U ludzi w starszym wieku upośledzeniu, 
ulega również: poczucie smaku oraz zapachu spowodowane proce-
sem inwolucyjnym, trwającą jednostką chorobową lub farmakotera-
pią. Brak apetytu to częsta przypadłość ludzi starszych. W wyniku 
braku uzębienia, oraz obniżonej efektywności gruczołów np. śli-
nianki dochodzi do zaniechania spożywania wartościowo odżyw-
czych składników pokarmowych np. świeżych warzyw, owoców, 
pieczywa pełnoziarnistego. W żołądku zanika błona śluzowa, w 
konsekwencji, czego zmniejsza się ilość wydzielanego soku żołąd-
kowego, kwasu solnego, pepsyny, hormonów itp. Schorzeniem, któ-
re często występuje w tej grupie wiekowej jest zarzucanie żołądko-
wo-przełykowe, które swoje konsekwencje odzwierciedla w innych 
jednostkach chorobowych. Zmniejsza się efektywność wydzielania 
żółci przez wątrobę, soku trzustkowego przez trzustkę. Niebezpiecz-
ny dla ludzi starszych jest fakt, iż dochodzi do zaniku flory bakteryj-
nej zwłaszcza tej, która działa protekcyjnie w stosunku do organi-
zmu np. Lactobacillus, Bifidobacterrium. Wiek starszy charakteryzu-
je się również rozwojem wielu jednostek chorobowych, które obni-
żają jakość życia seniorów w Polsce i na całym świecie5,6,7.  

 
2. Wpływ prawidłowego odżywiania się na jakość życia 

pacjenta geriatrycznego 
Osoby w wieku starszym nie posiadają jasno ustalonych reguł, 

które pozwalałyby im na zdrowe i pełnowartościowe odżywianie się. 
Wynika to z indywidualności każdej z jednostek osobowych, ale 
także z wielu zaawansowanych procesów chorobowych dotyczących 
tej grupy wiekowej.  

W wieku starszym pojawiają się ograniczenia wynikające z 
okresu starości, takie jak: 

                                                 
5 B. Szczygieł, 2004, s. 606- 614 
6 M. Pirlich, 2001, s.869-884 
7 E. Gabrowska, 2006, s. 57-62 
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� Zmniejszenie podstawowej przemiany materii oraz bez-
tłuszczowej masy ciała, co przyczynia się do obniżenia aktywności 
fizycznej. Ocena wartości energetycznej spożywanych pokarmów 
musi być ustalana indywidualnie, by nie dopuścić do niedoborów 
energetycznych. 

� Niedobory białka mogą być skutkiem pojawiających się 
problemów z trawieniem a także wchłanianiem. By nie dopuścić do 
tego stanu należy zwiększyć wartość spożycia białka pełnowarto-
ściowego o ok. 50%. 

� Zmniejsza się zapotrzebowanie na tłuszcz. Zwykle skład-
nik ten dostarczany jest do organizmu na odpowiednim poziomie. 
Główną bolączkę stanowią produkty zawierające kwasy omega-3, 
zawarte w rybach morskich, których spożycie jest na niskim pozio-
mie u osób starszych. 

� Zmniejszone wydzielanie laktazy może doprowadzić do 
nietolerancji laktozy, w wyniku, czego dochodzi do dolegliwości ze 
strony układu pokarmowego, prowadzące do niedoboru makroele-
mentu, jakim jest wapń. 

� Niedostateczne spożycie produktów bogatych w żelazo 
może skutkować niedoborem tego pierwiastka w organizmie. Do 
niedoborów żelaza przyczyniają się również leki zmniejszające 
wchłanianie tego pierwiastka, niedobór kwasu solnego w soku żo-
łądkowym, zakażenie Helicobacter pylori; 

� Do niedoborów witaminy B6 i B12 przyczyniają się cho-
roby takie jak: przewlekłe zanikowe zapalenie błony śluzowej żo-
łądka, nadmierny wzrost liczby bakterii w przewodzie pokarmo-
wym, zakażenie Helicobacter pylori8,9. 

Starzenie się jest długofalowym procesem, na który wpływ 
mają czynniki; genetyczne oraz środowiskowe. Wśród czynników 
środowiskowych zasadniczą rolę odgrywa sposób odżywiania się. 
Zgodnie z danymi w Polsce ludzie starsi przejadają się, zwłaszcza 
produktami bogatymi w tłuszcz pochodzenia zwierzęcego a także 
cukrami prostymi. W wyniku, tego typu zachowań dochodzi do 
zmniejszenia gęstości odżywczej, czyli proporcji budulcowych i 

                                                 
8 J. Gawęcki, 2012, s. 529-543 
9 I. Jurczak, 2012, s. 127-133 
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regulujących składników odżywczych w stosunku do energii. W 
organizmie ludzi starszych występuje deficyt składników mineral-
nych i witamin. W społeczeństwie polskim duża rolę w odżywianiu 
się odgrywa spożywanie produktów mięsnych, z małą ilością świe-
żych warzyw i owoców. Nadmierne spożywanie mięsa, zwłaszcza 
czerwonego predysponuje do rozwoju raka jelita grubego oraz wielu 
chorób metabolicznych, wśród których można wyróżnić; miażdżycę, 
nadciśnienia tętnicze, cukrzycę, otyłość. Nieprawidłowe odżywianie 
się ludzi starszych stanowi złożony problem, który wynika z samot-
ności, niepełnosprawności fizycznej, stanów lękowych, depresji, 
zaburzeń ze strony układu nerwowego. Złe odżywianie to nie tylko 
upodobania i przyzwyczajenie dietetyczne. Nadmierna farmakotera-
pia stosowana przez ludzi starszych stanowi duży problem, dosyć 
poważnie rzutujący na sposób odżywienia. Regularne i nadmierne 
stosowanie leków w stosunku do zapotrzebowania ma ogromny 
wpływ na pracę wielu układów min. układu pokarmowego oraz 
przemiany metaboliczne składników odżywczych. Wśród leków 
zmieniających przemianę metaboliczną składników odżywczych 
wyróżnia się: leki moczopędne, przeczyszczające, neutralizujące a 
także szeroko i chętnie stosowane antybiotyki. Do czynników wpły-
wających na zły sposób odżywiania się tej grupy wiekowej zalicza 
się również stosowanie używek tj. kawy, papierosów oraz spożywa-
nie alkoholu. Brak środków finansowych jest zasadniczym problem 
osób starszych niepozwalającym na zachowanie prawidłowych norm 
żywienia10. 

 
3. Farmakokinetyka u pacjenta geriatrycznego 
Zmiany farmakokinetyki oraz farmakodynamiki w podeszłym 

wieku wynikają przede wszystkim ze zmian składu organizmu a 
także czynności narządów eliminujących leki. Wiek wpływa na bio-
logiczną odpowiedz na zaproponowane leczenie, redukuje możliwo-
ści chorego oraz zmienia jego preferencję do uzyskanych wyników. 
Farmakokinetyczne zmiany, które wynikają z wieku dotyczą przede 
wszystkim wzrostu czułości na leki kardiologiczne; antykoagulanty, 
analgetyki, leki psychotropowe oraz benzodiazepiny. Doustne 

                                                 
10 J. Matykiewicz, 2008, s. 345-353 
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wchłanianie leków kardiologicznych w dużym stopniu nie jest zabu-
rzone. Starzenie się powoduje m. in. zmniejszenie zawartości wody i 
beztłuszczowej masy ciała, zwiększenie ilości tkanki tłuszczowej, 
zmiany stężenia białek osocza, masy wątroby oraz nerek a także 
przepływów narządowych co może istotnie wpłynąć na losy leków 
w organizmie. Wiek jest czynnikiem, który może zmieniać biolo-
giczną odpowiedz na terapię, niwelować możliwości chorego do 
postępowania zgodnie z zaleceniami a także zmieniać jego preferen-
cje w stosunku do uzyskanych wyników. Proces starzenia niesie za 
sobą wiele konsekwencji min. redukcję beztłuszczowej masy ciała, 
utratę wody przyrost masy tłuszczowej, wymienione predykatory 
prowadzą do gorszej dystrybucji leków oraz wyższego ich stężenia 
w surowicy krwi11. Stosowanie farmakoterapii u ludzi starszych 
wiąże się z występowaniem wielu skutków ubocznych. Zjawisko 
wielolekowości polegające na stosowaniu wielu leków, często o 
podobnym działaniu to jedno z wielu działań niepożądanych, kolej-
nym niepokojącym zjawiskiem jest niewłaściwe przepisywanie le-
ków lub zaprzestanie kontynuacji leczenia u chorych w podeszłym 
wieku leczonych w szpitalu. Problem, który wynika ze specyfiki 
starzenia się to dostosowanie dawek a także częstotliwości podaży 
leków pacjentów z dysfunkcją nerek czy wątroby. Zmiany farmako-
kinetyczne oraz farmakodynamiczne powiązane są z pojawieniem 
się wielu efektów ubocznych stosowania leków.  

Wielochorobowość, dysfunkcja narządowa, a także stosowa-
nie nieokreślonej liczby leków często doprowadzają do niepożąda-
nych interakcji pomiędzy stosowanymi lekami. Brak dyscypliny 
oraz samokontroli dotyczącej stosowania leków również wpływa w 
sposób negatywny na zdrowie pacjentów w wieku podeszłym. Sto-
sowanie diuretyków czyli leków o działaniu moczopędnym takich 
jak; furosemid, spironol, mannitol itp. wśród osób starszych często 
prowadzi do zaburzenia czynności nerek co skutkuje zmniejszoną 
eliminacją leków oraz metabolitów wydalanych poprze nerki. Kon-
sekwencją takiego działania jest hiponatremia, hipokaliemia a także 
hipomagnezemia. Wczesnymi objawami hipokaliemii jest; łatwa 
męczliwości, męczliwość mięśniowa, poliuria, zaburzenia rytmu 

                                                 
11 A. Nobili, 1997, s. 416–422. 
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serca w postaci arytmii. Charakterystyczne dla starzenia się jest 
zmniejszenie uczucia pragnienia co w połączeniu z podażą leków 
diuretycznych (moczopędnych) prowadzi do odwodnienia chorych. 
Wielomocz doprowadza do; niedociśnienia, zaburzeń sensorycznych 
oraz azotemi. W wyniku takich mechanizmów toczących się w or-
ganizmie ludzi w wielu podeszłym koniecznością staje się nieustan-
na kontrola elektrolitów oraz furkacji nerek. Inhibitory konwertazy 
angiotensyny ACE są grupą leków, które w sposób podobny jak leki 
moczopędne doprowadzaj do zmniejszenia filtracji kłębuszkowej w 
a konsekwencji do upośledzenia funkcji nerek.  

Wśród osób w wieku podeszłym prowadzą do niedociśnienia, 
hipokaliemii, zaburzeń żołądkowo-jelitowych, męczliwości, znuże-
nia, zaburzenia równowagi oraz snu, szumów, szmerów w uszach, 
bólów zawrotów głowy, alergii i reakcji skórnych, przewlekłego 
kaszlu i uczucia suchości w ustach. Beta-blokery są lekami, których 
podaż u osób starszych doprowadza do oszołomienia, depresji oraz 
nierzadko do zaburzeń widzenia. Starzenie się jest procesem, który 
powiązany jest z niwelacją komórek węzła zatokowego (odpowie-
dzialnego za elektrykę mięśnia sercowego oraz jego kurczliwość) a 
także zmianami zwyrodnieniowymi mięśnia sercowego czego kon-
sekwencją są zaburzenia w całym układzie bodźcowo - przewodzą-
cym serca. Digoxin jest lekiem który, prowadzi do zaburzenia funk-
cjonowania nerek, zmniejsza beztłuszczową masę ciała, doprowadza 
do zmniejszenia klirensu kreatyniny.  

Wielolekowość jest zespołem działań, które w konsekwencji 
doprowadzają do wielu zdarzeń niepożądanych, pojawienia się nie-
prawidłowych interakcji, zaburzeń funkcji poznawczych, zburzeń 
równowagi, zwiększonego ryzyka zachorowań, hospitalizacji oraz 
śmiertelności. Podaż oraz przepisywanie coraz większej ilości le-
ków, brak komunikacji pomiędzy lekarzem-pielęgniarką i pacjentem 
doprowadzają oraz nieustannie zwiększają zdarzenia niepożądane 
wymagające interwencji ratunkowych oraz hospitalizacji chorych12. 

 

                                                 
12 K. Wieczorowska-Tobis, s.24–27 
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Tabela 1. Skutki uboczne podaży niektórych leków u ludzi starszych 
OBJAWY ORAZ ZDARZENIA 

NIEPOŻĄDANE 
LEKI 

Zaburzenia rytmu serca ; bradykardia � Beta-adrenolityki 
� Antagoniści wapnia 
� Iwabradyna 

Upadki � Leki; 
� Uspokajające, 
� Nasenne, 
� Antycholinergiczne, 
� Przeciwnadciśnieniowe, 
� Przeciwdepresyjne, 
� Przeciwcukrzycowe, 

Hipotensja ortostatyczna � Azotany, 
� Beta-adrenolityki, 
� Antagoniści receptora , 
� Angiotensyny II inhibitory, 
� Konwertazy angiotensyny, 

Zaburzenia funkcji poznawczych � Leki antycholinergiczne, 
� Benzodiazepiny, 
� Trójpierścieniowe leki 
przeciwdepresyjne, 
� Leki przeciwhistaminowe, 

 

 

Jedną z wielu konsekwencji procesu starzenia się jest polipatolo-
gia czyli wielochorobowość. Nie istnieje jednorodna czy wystandary-
zowana definicja, która określała by tym czym jest polipragmazja. W 
najczęstszych ujęciach definicyjnych wielolekowość to przyjmowanie 
co najmniej 5 leków. Sformułowaniem polipragmazja często określa się 
pobieranie przez danego chorego co najmniej jednego lek, dla którego 
nie ma zasadności przyjmowania lub też kilku leków i co do ich przyj-
mowania nie ma wskazań klinicznych. Zależnością, która dosyć często 
występuję jest zależność pomiędzy liczbą lekarzy wypisujących recepty 
a polipragmazja wieku podeszłego, która jest wyznacznikiem współist-
nienia wielu chorób. Wielu badaczy zajmujących się zjawiskiem poli-
pragmazji często podkreśla, że zjawisko w takiej postaci nie musi być 
negatywne w stosunku do zdrowia osób w wieku starszym, a wręcz 
przeciwnie czasem jest właściwym postępowaniem terapeutycznym. 
Politerapia u wielu z chorych jest korzystnym zjawiskiem niezbędnych 
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w momencie braku wytaczającego działania monoterapii. Celem stoso-
wania politerapii jest poprawianie efektu oraz skutków leczenia danego 
chorego, poprzez stosowanie zestawu leków adekwatnych do danej 
jednostki chorobowej i stanu zdrowia chorego13. Przepisywanie leków 
przez lekarza wymaga, aby dany klinicysta bezwzględnie znał mecha-
nizmy działania, farmakokinetykę oraz farmakodynamikę, objawy nie-
pożądane oraz możliwe wystąpienie interakcji pomiędzy lekami. Wie-
lochorobowość jest zjawiskiem polegającym na; współwystępowaniu 
kilku jednostek chorobowych. Zjawisko polipatologii jest również kon-
sekwencją rozwoju medycyny a także dużej skuteczności leczenia wielu 
chorób. Wśród najczęściej występujących chorób pośród osób starszych 
są; POCHP, migotanie przedsionków, niewydolność nerek, cukrzyca, 
kacheksja, niewydolność serca, CHUK. Wymienione jednostki choro-
bowe utrudniają leczenie. Analizując dane statystyczne z badań zajmu-
jących się zagadnieniem polipragmazji w odniesieniu do osób star-
szych, bezdyskusyjnie można się zgodzić, że jest to największa grupa 
pacjentów przyjmująca farmaceutyki są to osoby najbardziej podatne na 
wystąpienie powikłań, jakie wiążą się z polipragmazja (skutki uboczne, 
interakcje)14.  

Rys. 1. Główne czynniki, wpływające na proces leczenia osób w 
wieku podeszłym i starczym. 

 
 

                                                 
13 M. Flesch, 2006:217-25 
14 CY. Wong:136-43 
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Podsumowanie 
Rola pielęgniarki w zapobieganiu polipragmazji w opiece ho-

listycznej nad pacjentem geriatrycznym. Struktura demograficzna 
Polski a także całej Europy zmienia się, w konsekwencji tak idącego 
procesu zachodzi konieczność przywiązania większej oraz szerszej 
wagi do problematyki zdrowotnej osób po 65 roku życia. Większość 
osób, które leczone są przez polską służbę zdrowia to osoby starsze. 
Ważne więc staje się, aby wszystkie usługi świadczone przez sektor 
usług medycznych były wykonywane profesjonalne z uwzględnie-
niem problemów oraz specyfiki zdrowia osób starszych. Opieką nad 
osobą starszą powinien zajmować się zespół interdyscyplinarny. 
Pielęgniarka jest osobą, która w bezpośredni sposób sprawuje opiekę 
na pacjentem w wyniku czego stanowi ona bardzo ważny element w 
procesie leczenia oraz poprawie jakości życia pacjenta geriatryczne-
go. To od działań podejmowanych poprzez pielęgniarki niejedno-
krotnie zależy zdrowie i życie chorego geriatrycznego.  

Człowiek starszy jest pacjentem, z którym praca nie zawsze 
jest łatwa i przewidywalna. Składa się na to wiele wyznaczników 
min. brak współpracy z rodziną, samotność, status cywilny np. 
wdowa, wdowiec itp. Najważniejszymi zasadami postępowania pod-
czas stosowania farmakoterapii u osób geriatrycznych z uwzględnie-
niem roli pielęgniarki jest; Bezpośredni udział pielęgniarki w farma-
koterapii, wnikliwa obserwacja chorego po zażyciu leków, edukacja 
pacjenta lub/i opiekuna dotycząca dawkowania oraz podawania le-
ków, szczegółowy wywiad z pacjentem polegający na zebraniu 
wszystkich informacji dotyczących historii choroby. 

 
Streszczenie: 
Starzenie się oznacza stopniowe oraz nieuchronnie postępują-

ce wraz z upływem czasu pogorszenie funkcji tkanek i narządów, 
które utrudnia utrzymanie homeostazy. Starzenie się jest zjawiskiem 
fizjologicznym i rozpoczyna się zaskakująco wcześnie, bowiem 
pierwsze zauważalne upośledzenie czynności niektórych narządów 
stwierdza się już po 25-30 roku życia.  

Celem pracy jest ocena skali problemu wielolekowości wśród 
osób starszych. Polipragmazja jest zjawiskiem definiowanym jako rów-
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noczesne stosowanie 3 i więcej leków, w tym zbędnych lub w niewła-
ściwych połączeniach; to jeden z częstszych błędów w leczeniu.  

Jedną z wielu konsekwencji procesu starzenia się jest polipa-
tologia czyli wielochorobowość. Wielochorobowość jest zjawiskiem 
polegającym na współwystępowaniu kilku jednostek chorobowych. 
Konsekwencją wielochorobowości jest też wielolekowość, czyli 
jednoczesne stosowanie przez chorego codziennie znacznej liczby 
leków. Wielolekowość odróżnić należy od polipragmazji. Jest to 
nadmierne, niepotrzebne pobieranie leków. Zamienne używanie tych 
pojęć wynika z tego, że wraz ze wzrostem liczby pobieranych przez 
chorych leków narasta ryzyko polipragmazji. 

Słowa kluczowe: wiek starczy, wielolekowość, wielochoro-
bowość 

 
Summary: 
Holistic subject to work over the people are with the considera-

tion of polygragmais as the essential problem of people in the same age. 
Aging means gradual and inevitably progressing over time the 

deterioration of the function of tissues and organs which hinders the 
maintenance of homeostasis. Aging is a physiological phenomenon 
and starts surprisingly early because the first visible impairment of 
some organs is found after 25-30 years of age. 

The aim of the study is to assess the scale of multidisciplinary 
problems among the elderly. Polipragmia is a phenomenon defined 
as the concomitant use of 3 or more drugs, including superfluous or 
unsuitable combinations; This is one of the more common mistakes 
in treatment. 

One of the many consequences of the aging process is polypa-
thology or multichromatism. Multi-churn is a phenomenon of; Co-
occurrence of several disease units. Multichromatism is also the 
result of multi-drug use, meaning that the patient's daily use of a 
large number of drugs. Multilinkeness should be distinguished from 
polypragmia. This is excessive, unnecessary drug taking. The alter-
native use of these concepts is that as the number of drugs increases, 
the risk of polypragmia increases. 

Keywords: old age, multimedicines, multidisease 
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Anna Bernacka 
 

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością 
 

Wprowadzenie 
Praca w życiu człowieka z niepełnosprawnością odgrywa 

istotną rolę. Osoby z ograniczeniami mają prawo pracować i speł-
niać się zawodowo. Możliwość zatrudnienia dla osób niepełno-
sprawnych prócz korzyści ekonomicznych przyczynia się również 
do szeroko rozumianej rehabilitacji społecznej: płaszczyzna kontak-
tów społecznych, źródło zadowolenia i samorealizacji, a także 
kształtuje poczucie tożsamości. Artykuł 27 Konwencji o Prawach 
Osób Niepełnosprawnych ratyfikowanej w Polsce w 2012 roku do-
tyczący pracy i zatrudnienia osób niepełnosprawnych szeroko odnosi 
się do kwestii związanych z zatrudnieniem i rozwojem zawodowym 
osób niepełnosprawnych. W dokumencie czytamy: „Państwa Strony 
uznają prawo osób niepełnosprawnych do pracy, na zasadzie równo-
ści z innymi osobami; obejmuje to prawo do możliwości zarabiania 
na życie poprzez pracę swobodnie wybraną lub przyjętą na rynku 
pracy oraz w otwartym, integracyjnym i dostępnym dla osób niepeł-
nosprawnych środowisku pracy. Państwa Strony będą chronić i po-
pierać realizację prawa do pracy, również tych osób, które staną się 
niepełnosprawne w okresie zatrudnienia, poprzez podjęcie odpo-
wiednich kroków, w tym na drodze ustawodawczej, między innymi 
w celu: zakazania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność 
w odniesieniu do wszelkich kwestii dotyczących wszystkich form 
zatrudnienia, w tym warunków rekrutacji, przyjmowania do pracy i 
zatrudnienia, kontynuacji zatrudnienia, awansu zawodowego oraz 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy(…)”1. Osoba z nie-
pełnosprawnością ma więc prawo do pracy. 

Rozporządzenie o rehabilitacji zawodowej i społecznej regu-
luje kwestie związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością: 
szczególnie orzecznictwem, działaniem i funkcjonowaniem warszta-

                                                 
1 https://www.rpo.gov.pl/pl/konwencja-o-prawach-osob-

niepelnosprawnych, dostęp:2.03.207 
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tów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, zakłady 
pracy chronionej oraz turnusach rehabilitacyjnych, a także upraw-
nieniami pracowników i pracodawców. W myśl dokumentu celem 
rehabilitacji zawodowej jest: „rehabilitacja zawodowa ma na celu 
ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpo-
wiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie 
jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i 
pośrednictwa pracy. Do realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, 
niezbędne jest: dokonanie oceny zdolności do pracy, w szczególno-
ści przez: przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych 
umożliwiających określenie sprawności fizycznej, psychicznej i 
umysłowej do wykonywania zawodu oraz ocenę możliwości zwięk-
szenia tej sprawności, ustalenie kwalifikacji, doświadczeń zawodo-
wych, uzdolnień i zainteresowań; prowadzenie poradnictwa zawo-
dowego uwzględniającego ocenę zdolności do pracy oraz umożli-
wiającego wybór odpowiedniego zawodu i szkolenia; przygotowanie 
zawodowe z uwzględnieniem perspektyw zatrudnienia; dobór od-
powiedniego miejsca pracy i jego wyposażenie; określenie środków 
technicznych umożliwiających lub ułatwiających wykonywanie 
pracy, a w razie potrzeby – przedmiotów ortopedycznych, środków 
pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego itp.”2. 

Rehabilitacja zawodowa przebiega w kilku etapach. Pierw-
szym etapem jest poradnictwo zawodowe, które oparte jest na ocenie 
zdolności do pracy osoby z niepełnosprawnością. Jest to bardzo 
istotny etap szczególnie dla osób z niepełnosprawnością, gdy od 
tego etapu zależy cały proces rehabilitacji zawodowej. Kolejnym 
etapem jest przygotowanie do pracy. Osoba z niepełnosprawnością 
na tym etapie nabywa niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności 
praktyczne orz formy zachowania się w środowisku zawodowym. 
Kierunek kształcenia zawodowego ustalany jest na podstawie dia-
gnozy zawodowej. Ostatni etap stanowi zatrudnienie na odpowied-
nio dobranym stanowisku pracy dla danej osoby. Podjęcie zatrud-
nienia przez osobę z niepełnosprawnością jest zwieńczeniem całego 

                                                 
2 file:///C:/Users/jachc/AppData/Local/Temp/D19970776Lj.pdf, dostęp: 

30.03.2017 
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procesu rehabilitacji zawodowej3. T. Majewski analizując zagadnie-
nie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wyróżnił cztery etapy 
rehabilitacji zawodowej: orientację zawodową i poradnictwo zawo-
dowe, oparte na ocenie zdolności do pracy i diagnozie zawodowej; 
przygotowanie zawodowe, polegające na opanowaniu przez osoby 
niepełnosprawne niezbędnej wiedzy teoretycznej i umiejętności 
praktycznych, a także zachowania się w różnych sytuacjach zawo-
dowych; zapewnienie im pracy, odpowiadającej ich możliwościom, 
kwalifikacjom i aspiracjom; pomoc w adaptacji zawodowej, przysto-
sowanie się do wykonywania zadań zawodowych4. 

 
Formy zatrudnienia osób z niepełnosprawnością  
Osoby z niepełnosprawnością mogą podjąć zatrudnienie w za-

kładach otwartych czy Zakładach Pracy Chronionej, Zakładach Ak-
tywności Zawodowej. Dobrym rozwiązaniem w przypadku osób z 
niepełnosprawnością jest praca chroniona. Jak wskazują L. van der 
Torre, M. Fenger jest ona odpowiednią formą zatrudnienia dla tych 
osób, gdyż jest otwarta, dostępna i sprzyja społecznej inkluzji5. Ana-
lizując badania przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny 
oraz Resort Pracy można wnioskować, iż z roku na rok liczba osób 
niepełnosprawnych, którzy otrzymują zatrudnienie zwiększa się. 
Stopa bezrobocia dla osób w wieku produkcyjnym w 2007 roku 
wyniosła 14,4% do 2009 roku obniżyła się do 12,8%, 2010 roku z 
kolei wzrosła do 15,3% , a pod koniec roku 2011 ostatecznie wynio-
sła 15,6%. Biorąc pod uwagę stopień niepełnosprawności 40,7% 
stanowią osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z 
kolei 39,5% to osoby z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełno-

                                                 
3 B. Szczepankowska, A. Ostrowska, Problem niepełnosprawności w 

poradnictwie zawodowym. Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy za-
wodowego, Warszawa 1998, s.17 

4 T. Majewski, Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie osób niewido-
mych i słabo widzących, Wyd. WSiP. Warszawa 2004, s.12-13 

5 L. van der Torre, M. Fenger, Policy innovations for including disabled 
people in the labour market: A study of innovative work companies, Inter-
national Social Security Review, 2/2014, s. 68 
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sprawności. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności sta-
nowią 19,7%6.  

Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością różni się 
od aktywności osób pełnosprawnych. Analizując badania GUS z 
2011 można zauważyć, że współczynnik aktywności zawodowej 
oraz wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest trzykrotnie 
niższy niż w przypadku osób pełnosprawnych w wieku 15 lat i wię-
cej, a stopa bezrobocia w przypadku tej grupy osób jest o połowę 
wyższa. W grupie osób ze znaczną niepełnosprawnością stopa bez-
robocia była najwyższa, wynosiła 18,2%. Również współczynnik 
aktywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia w tej grupie 
osób kształtuje się najniżej (4,7% w przypadku aktywności zawo-
dowej, 4,0% w przypadku wskaźnika). W grupie osób z umiarkowa-
ną niepełnosprawnością stopa bezrobocia wynosi 17,9%, współ-
czynnik aktywności zawodowej 15,7%, a wskaźnik zatrudnienia 
12,5%. Osoby z lekką niepełnosprawnością wypadły najkorzystniej 
w badaniu, bowiem stopa bezrobocia w tej grupie wynosiła 26,9%, 
współczynnik aktywności zawodowej 23%, a wskaźnik zatrudnienia 
14,4%. Co ciekawe spośród 504 tys. pracujących niepełnospraw-
nych, większość pracowała w pełnym wymiarze czasu pracy – 350 
tys., tj. ok. 70%7. 

Do jednej z form zatrudnienia osób z niepełnosprawnością na-
leżą warsztaty terapii zajęciowej. Uczestnikami mogą być osoby 
niepełnosprawne, które ukończyły 16 rok życia i nie mogą podjąć 
zatrudnienia. Warsztaty terapii zajęciowej są jedną z form aktywno-
ści wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
z niepełnosprawnością. Mogą być one organizowane przez organi-
zacja pozarządowe, w tym fundacje, stowarzyszenia, samorządy 
powiatowe i gminne, domy pomocy społecznej, ośrodki kultury. 
Warsztaty terapii zajęciowej są wyodrębnioną jednostką, której ce-
lem jest wsparcie osób z niepełnosprawnością w obszarze zawodo-

                                                 
6 A. Kołodziejska, Niepełnosprawni, a polski rynek pracy, 

http://rynekpracy.org/wiadomosc/763104.html dostęp: 3.03.2017 
7 Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2011 roku, 

http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pw_osoby_niepelnosprawne_na_rynku_p
racy_w_2011.pdf, dostęp:23.03.2017 
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wym, a więc pomoc w uzyskaniu umiejętności kluczowych do pod-
jęcia pracy. Osoby z niepełnosprawnością do warsztatów terapii 
zajęciowej są kierowane na podstawie wskazania zawartego w orze-
czeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Czas 
trwania zajęć na warsztatach wynosi 7 godzin dziennie i 35 godzin 
tygodniowo. „Głównym celem technik terapii zajęciowej stosowa-
nych w WZT jest rozwijanie u osób niepełnosprawnych: umiejętno-
ści wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobi-
stej, psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjali-
stycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo 
w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy”8. Warsztaty realizują 
następujące funkcje: fizyczne (rozwijanie sprawności ruchowej i 
manualnej), psychiczne (kształtowanie zaradności samoobsługi 
sprawności życia codziennego), społeczne (przekazywanie wiado-
mości o świecie, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 
korzystania z nowych technologii)9. 

Zakłady pracy chronionej zostały po 1992 roku przekształcone 
ze spółdzielni pracy dla osób niepełnosprawnych. Aby uzyskać sta-
tus zakładu pracy chronionej zakład musi zatrudniać 40 procent i 
więcej pracowników niepełnosprawnych, z których 10 procent pra-
cowników musi być głęboko niepełnosprawnych. Zakład musi speł-
niać inne wymagania niezbędne w sytuacji zatrudnienia osoby nie-
pełnosprawnej takie jak: zakup odpowiedniego sprzętu, zapewnienie 
szkoleń, dostęp do badań. R. Kijak podkreśla, że zakład pracy chro-
nionej powinien stworzyć wewnętrzny ZFRON (Zakładowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), który finansuje wy-
mogi i przyczynia się do zapewniania: „poradnictwa zawodowego 
dla osób niepełnosprawnych i innych pracowników, szkoleń, prze-
kwalifikowania i dokształcania w celu nabycia lub podnoszenia swo-
ich kwalifikacji zawodowych, zakupu, modernizacji oraz dostoso-
wania maszyn i urządzeń do indywidualnych potrzeb wynikających 
z psychofizycznych możliwości osób niepełnosprawnych, podsta-

                                                 
8 I. Żabińska, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Polsce, 

http://ipw-eu.pl/index.php/component/attachments/download/4, (2.03.2017) 
9 J. Kirenko, M. Parchomiuk, Edukacja i rehabilitacja osób z upośle-

dzeniem umysłowym, Lublin 2008, s.70 
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wowej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług 
rehabilitacyjnych, dowozów do pracy, wykonania badań specjali-
stycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, leków, zaku-
pu i naprawy indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego i przedmio-
tów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, urządzeń i narzę-
dzi technicznych oraz środków transportu niezbędnych w rehabilita-
cji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, pobytu i 
leczenia w szpitalach, sanatoriach, placówkach rehabilitacyjnych”10. 

Zakłady aktywności zawodowej są kolejną formą zatrudnienia 
osób z niepełnosprawnością. Zakłady aktywności zawodowej zostały 
wprowadzone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zakłady tworzy się celem 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym. Zakład 
aktywności zawodowej stworzony został jako element trzystopnio-
wego systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Obejmuje oso-
by, które uczestniczyły w warsztatach terapii zajęciowej (zwane 
dalej WTZ) i są w stanie pracować. Mogą więc podjąć zatrudnienie 
w zakładzie i tym samym uzyskać niezbędne umiejętności przed 
wejściem na otwarty rynek pracy. W zakładzie mogą pracować rów-
nież osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 
które nie uczestniczyły w zajęciach na warsztatach terapii zajęcio-
wej, w szczególności te, które zostały skierowane do pracy przez 
powiatowe urzędy pracy11. 

Turnusy rehabilitacyjne mają zapewnić osobom z niepełno-
sprawnością zorganizowaną formę rehabilitacji społecznej połączo-
nej z odpoczynkiem i rekreacją. „Turnus oznacza zorganizowaną 
formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, 
której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz 
rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi 
przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i 
rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach 

                                                 
10 R. Kijak, Niepełnosprawność intelektualna. Między diagnozą a dzia-

łaniem, Warszawa 2013, s.70 
11 Tamże, s.71 
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przewidzianych programem turnusu”12. R. Kijak zaznacza, że celem 
turnusu jest poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie 
umiejętności społecznych poprzez rozwijanie kontaktów interperso-
nalnych czy rozwijanie zainteresowań. Osoby niepełnosprawne kie-
rowane są na turnus rehabilitacyjny na podstawie zaświadczenia 
wydanego przez lekarza pod którego opieką znajduje się osoba13. 

Istotną rolę w rehabilitacji zawodowej odgrywają szkolenia w 
których uczestniczyć mogą osoby z niepełnosprawnością bezrobotne 
oraz będące w okresie wypowiedzenia. Szkolenia odbywają się w 
formach pozaszkolnych w celu zdobycia kwalifikacji bądź ich pod-
wyższenia a także przekwalifikowania. W Rozporządzeniu o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej, które reguluje kwestie szkoleń czy-
tamy, że „kierownik powiatowego urzędu pracy inicjuje i organizuje 
szkolenie dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub innych 
osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w 
zatrudnieniu, a zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, w 
celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia 
dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktyw-
ności zawodowej, a w szczególności w razie: braku kwalifikacji 
zawodowych; konieczności zmiany kwalifikacji w związku z bra-
kiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia; utraty zdolności do 
pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie”14.  

Szkolenie osób niepełnosprawnych może odbywać się w pla-
cówkach szkolących, ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych 
zwane specjalistycznymi ośrodkami. Specjalistyczne ośrodki prowa-
dzą szkolenia osób, które ze względu na niepełnosprawność maja 
utrudniony dostęp do korzystanie ze szkoleń w innych placówkach, 
określają także możliwości psychofizyczne danej osoby w stosunku 
do wymagań zawodowych, określają możliwości i zdolności danej 
osoby, a także zapewniają uczestnikom szkolenia zakwaterowania, 
wyżywienia, pomocy dydaktycznych oraz opieki medycznej. Szko-

                                                 
12 file:///C:/Users/jachc/AppData/Local/Temp/D19970776Lj-1.pdf, 

dostęp:1.04.2017 
13 R. Kijak, Niepełnosprawność intelektualna op. cit., s.71 
14 file:///C:/Users/jachc/AppData/Local/Temp/D19970776Lj.pdf, 

dostęp:2.02.2017 
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lenia dla osób niepełnosprawnych mogą być także organizowane 
przez pracodawcę15. 

Omawiając zagadnienie zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
warto omówić organizację zrzeszającą pracodawców osób niepełno-
sprawnych POPON. To organizacja pozarządowa zrzeszająca przed-
siębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Skupia blisko 
600 firm i instytucji, które zatrudniają łącznie 65 tys. pracowników, w 
tym 35 tys. osób niepełnosprawnych. POPON dąży do stworzenia 
przejrzystego i stabilnego systemu prawnego, który zachęcałby do 
zatrudniania osób niepełnosprawnych Od 1993 roku PEFRON uru-
chomił wiele programów celowych dla osób niepełnosprawnych, w 
tym niewidomych, które wiążą się z kształceniem i szkoleniem zawo-
dowym tych osób16. „POPON prowadzi Centra Pracy, w których po-
magamy osobom niepełnosprawnym w znajdowaniu pracy i promu-
jemy jej aktywne poszukiwanie. Centra prowadzą także Kluby Pracy, 
w których można dowiedzieć się jak przygotować CV i list motywa-
cyjny. W Centrach pokazujemy również, na jakie ogłoszenia odpo-
wiadać i do jakich instytucji aplikować, żeby skutecznie przechodzić 
proces rekrutacyjny. Prowadzimy też Internetową Giełdę Pracy na 
naszym portalu, w której znaleźć można aktualne oferty z całej Polski, 
zarówno pracodawców, jak i osób poszukujących pracy”17. 

Praca zdalna jest kolejną formą zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych, szczególnie osób z niepełnosprawnością ruchową. Tele-
praca stała się jedną z alternatywnych form zatrudnienia osób z nie-
pełnosprawnością. Jest formą organizacji pracy przedsiębiorstw. Jej 
cechą charakterystyczną jest to, że wykonywane przez pracownika 
zadania odbywają się poza siedzibą przedsiębiorcy z wykorzysta-
niem środków elektronicznych tj. telefon, czy komputer. Pracę zdal-
ną można podzielić na permanentną - praca zdalna w pełnym wy-
miarze, naprzemienna - niektóre dni pracownik przepracowuje w 
domu, a inne w biurze, uzupełniająca - praca stacjonarna w pełnym 
wymiarze, w wyjątkowych sytuacjach pracownik zabiera pracę do 
domu. W telepracy liczy się przede wszystkim solidarność, efektyw-

                                                 
15 Tamże 
16 http://www.popon.pl/, dostęp z dnia 2.11.2017 
17 http://lodz.ptsr.org.pl/old/strona71.html, dostęp: 25.03.2017 
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ność i terminowość wykonywanych zadań. Telepracownikiem jest 
osoba zatrudniona, wykonująca pracę poza zakładem pracy, przeka-
zująca pracodawcy wyniki swojej pracy, w szczególności za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. Telepraca stanowi dla osób 
niepełnosprawnych niewątpliwie ogromną szansę na zatrudnienie, 
zwłaszcza na otwartym rynku pracy. Praca zdalna daje takie możli-
wości, gdyż znikają ograniczenia związane z przestrzenią i czasem. 
Osoba niepełnosprawna może wykonywać pracę w każdym miejscu, 
bardziej przyjaznym niż biuro i w dowolnym czasie. Dla grupy osób 
niepełnosprawnych, zwłaszcza z dużymi problemami w przemiesz-
czaniu się, telepraca może być jedyną realną możliwością pozyska-
nia zatrudnienia i niezależności ekonomicznej18.  

 
Zakończenie 
Praca w życiu osoby z niepełnosprawnością jak zostało wyżej 

zaakcentowane stanowi nie tylko źródło utrzymania i zapewnienia 
potrzeb materialnych, ale także jest istotnym elementem rehabilitacji 
społecznej. Poruszane w literaturze zagadnienia związane z mocą 
twórczą pracy człowieka wyraźnie wskazują na cztery jej postacie. 
Należą do nich: „praca ma materialną moc twórczą w tym sensie, że 
jest źródłem egzystencji ludzkiej, jest sposobem tworzenia przez 
człowieka jego własnego życia; praca jest podstawą moralnego roz-
woju człowieka, tworzy bowiem materialne warunki realizacji i 
rozwoju życia; praca ma moc socjotwórczą, ponieważ zawiera jako 
nieodłączny moment współpracę oraz współdziałanie wzajemne 
ludzi i grup ludzkich; praca staje się działaniem coraz bardziej upo-
średnionym, rodzi i zużywa, tworzy i potrzebuje coraz bardziej roz-
winiętych form regulacji, a następnie prowadzi do rozwoju umysło-
wego człowieka”19. Dzięki pracy osoby z niepełnosprawnością mają 
okazję stać się niezależne. Wykonując odpowiednią prace zawodową 
poddane są procesowi autorehehabilitacji. Ponad to osoby z niepeł-
nosprawnością mają okazję integrować się z innymi, budować rela-

                                                 
18 https://www.web.gov.pl/telepraca/przydatne-artykuly, dostęp z dnia 

3.11.2017  
19 Praca jako wartość, 

http://www.znpchorzow.pl/publikacje/opracowania/029.pdf, 23.03.2017 
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cje koleżeńskie, przyjacielskie, a nawet partnerskie. Praca szczegól-
nie ważna jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby 
te mają możliwość samostanowienia o sobie, podejmowania auto-
nomicznych decyzji co korzystnie wpływa na proces rehabilitacji. 
Jak zaznaczają M. Rosińska, M. Woźniakowska, J. Wiśniewska 
„podjęcie pracy przez osobę niepełnosprawną stanowi ważny ele-
ment prowadzonej rehabilitacji, a przede wszystkim najważniejszą 
rolę odgrywa tu możliwość działania i rozwoju. Praca wykonywana 
przez osoby niepełnosprawne stanowi dla nich poważny czynnik 
terapeutyczno-usprawniający. Może być więc rozpatrywana jako 
czynnik rewalidacyjny. Natomiast szkolenia i przekwalifikowania 
osób niepełnosprawnych wydają się być ważną metodą aktywizacji 
zawodowej środowiska osób niepełnosprawnych oraz skutecznym 
sposobem na włączenie ich do życia społeczno – zawodowego”20. 

 
Streszczenie: 
Osoby z niepełnosprawnością mają prawo do pracy. Praca w 

życiu osoby z niepełnosprawnością jest ważnym czynnikiem wspo-
magającym proces rehabilitacji, szczególnie społecznej. Artykuł ma 
charakter teoretyczny i opisuje zagadnienia związane z zatrudnia-
niem osób z niepełnosprawnością: formami zatrudnienia osób z nie-
pełnosprawnością oraz znaczeniem pracy w życiu człowieka z nie-
pełnosprawnością.  

Słowa kluczowe: praca, zatrudnienie, niepełnosprawność, re-
habilitacja zawodowa i społeczna 

 
Summary: 
Employment of people with disabilities 
People with disabilities have the right to work. Working in the 

life of a person with a disability is an important factor in supporting 
the process of social rehabilitation. This article is of a theoretical 
nature and describes issues related to the employment of people with 

                                                 
20 M. Rosińska, M. Woźniakowska, J. Wiśniewska, Możliwości zatrud-

nienia osób niepełnosprawnych intelektualnie, 
http://www.soswsierpc.pl/publikacje/publikacja1.pdf, dostęp:23.03.2017 
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disabilities: the employment patterns of people with disabilities and 
the importance of working in the lives of people with disabilities. 

Key words: working, employment, disability, occupational 
and social rehabilitation 
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Sylwia Solarska 

 
Bezpieczeństwo zatrudnienia w ramach pracy obcokrajowców – 

badania sondażowe wśród przedsiębiorców na Podkarpaciu 
 
Wstęp 
Na przestrzeni ostatnich lat bezpieczeństwo zatrudnienia staje 

się podstawowym składnikiem poziomu satysfakcji z pracy ogółem 
dla różnorodnych grup pracowniczych niezależnie od branży. Polscy 
pracownicy coraz częściej stają przed wieloma wyzwaniami jakie 
niesie bardzo szybko zmieniający się rynek. Chodzi przede wszyst-
kim o dużą konkurencję tak ze strony popytu jak i podaży na pracę, 
nacisk na stałe obniżanie kosztów, konieczność wdrażania bardziej 
elastycznych form zatrudnienia oraz wysoki stopień specjalizacji 
wiedzy budujący często bariery pomiędzy potrzebami i oczekiwa-
niami tak ze strony pracownika jak i pracodawcy. W wielu bada-
niach to stabilizacja oraz poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia staje 
się najważniejszym spośród wielu priorytetów dla pracowników 
ogółem w całej Europie1. 

Obserwując współczesny rynek pracy można odnieść wraże-
nie, że mamy obecnie do czynienia z wyraźnym zderzeniem dwóch 
odrębnych tendencji z jednej strony wzrostu elastyczności zatrudnie-
nia głównie względem osób o niskich kompetencjach, które łatwiej 
zastąpić innymi oraz retencji zatrudnienia w organizacji przede 
wszystkim względem wysoko wykwalifikowanych specjalistów2. 
Dodatkowo jak się wydaje przedsiębiorcom zależy na budowaniu 

                                                 
1 Badanie: Talenty w Bankowości 2014, Raport dla Polski, 

https://www2.deloitte.com/.../pl/.../pl_talent_in_Banking_raport_dla_Polski
_2014.pdf,1.02.2017. Oceny sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia 
bezrobociem, CBOS, Warszawa 2012. Bezpieczeństwo zatrudnienia w UE: 
czy Europejczycy są spokojni o swoje posady w tych niepewnych czasach?, 
Think, Badanie Eurobarometr Standardowy (EB) zrealizowane przez TNS 
dla Komisji Europejskiej EB78, Jesień 2012 (listopad 2012). 

2 M. Król, Retencja versus elastyczność zatrudnienia (determinanty stra-
tegiczno-kulturowe), Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. 
Innowacje. Projekty, nr 1 (23), s. 23. 



210 
 

lojalności pracowników, kreowaniu pozytywnej kultury i atmosfery 
pracy, dlatego te dwie tendencje mogą wielokrotnie mieć charakter 
uzupełniający przede wszystkim względem cudzoziemców3.  

Na podstawie literatury przedmiotu trudno w sposób jedno-
znaczny wskazać konsekwencje zjawiska imigracji zarobkowej na 
rodzime zasoby pracy, niemniej jednak z całą pewnością mogą one 
generować różnorodne problemy z zaburzeniem poczucia bezpie-
czeństwa włącznie4.  

Analiza literatury przedmiotu oraz porządku prawnego w kon-
tekście zatrudniania cudzoziemców w Polsce nie pozwala określić 
skali tego zjawiska ogółem dodatkowo nie ma jednorodnej bazy 
danych pozwalającej na obserwowanie zmian w określonej perspek-
tywie czasowej. Informacje cząstkowe pochodzą z Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej wskazują jedynie na kwestię zatrudnienia 
cudzoziemców nieposiadających możliwości swobodnego dostępu 
do rynku pracy w Polsce. Koniecznością wydaje się zatem stworze-
nie kompleksowego rejestru, który dla celów analizy rynku pracy 
pozwalałby tworzyć ramy dla rozwoju polityki zatrudnienia wzglę-
dem obcokrajowców. 

 
Cel pracy:  
Niniejsza praca ma na celu przybliżenie problematyki poczu-

cia bezpieczeństwa pracowników poprzez pryzmat wzrostu zatrud-
nienia cudzoziemców nie tylko w perspektywie regionu Podkarpacia. 
W tym sensie dokonano identyfikacji podstawowych czynników 
wpływających na tę kwestię w przedsiębiorstwach, które zatrudniają 
legalnie obcokrajowców, głównie w branży handlowej i usługowej 
(w firmach zatrudniających powyżej 10 cudzoziemców). Za cel pod-
stawowy uznano zatem wskazanie podstawowych czynników wpły-
wających na zadowolenie z pracy i ustalenie ich poziomu ważności 
w odniesieniu do pracownika oraz wskazanie ich wagi względem 

                                                 
3 B. F., Kuc, J. M., Moczydłowska, Zachowania organizacyjne, Difin, 

Warszawa 2009, s. 66-96. 
4 A. Górny, I. Grabowska-Lusińska, Transformacja nieoczywista. Pol-

ska jako kraj imigracji, Warszawa 2010, s. 106-126. M. Duszczyk Polska 
polityka imigracyjna a rynek pracy, Warszawa 2012, s. 30-90. 
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bezpieczeństwa zatrudnienia w obliczu tak znaczącej konkurencji ze 
strony obcokrajowców.  

 
Metodologia badania:  
W celu określenia poczucia bezpieczeństwa zatrudnienia wyli-

czono indeks satysfakcji pracy w kontekście analizy cząstkowej, 
wśród osób z polskim obywatelstwem, obserwujących rotację obco-
krajowców w swoim miejscu pracy. W badaniu wzięło udział 100 
osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach handlowych zlokalizowa-
nych na terenie województwa Podkarpackiego, które jednocześnie 
zatrudniają powyżej 10 osób pochodzących z innych krajów (Ukra-
ina, Białoruś, Rosja). Przebadano pracowników ze stanowisk robot-
niczych, wszystkich, którzy wyrazili chęć na udział w badaniu ich 
dobór miał charakter losowy. Badania zrealizowano w styczniu i 
lutym 2017 roku. Na podstawie wywiadów z pracodawcami wyod-
rębniono czynniki, które mają znaczący wpływ na poczucie bezpie-
czeństwa zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem konkurencji 
ze strony cudzoziemców. Pozwoliło to na wskazanie wagi bezpie-
czeństwa dla wyróżnionych czynników poprzez rozdzielenie 100 
punktów pomiędzy wyodrębnione determinanty. Poziom satysfakcji 
wskazano względem obecnie wykonywanej pracy w ramach skali od 
0 do 10 (0 -brak satysfakcji, 10 pełna satysfakcja).  

Dla ustalenia czynników skłaniających przedsiębiorców do za-
trudniania cudzoziemców przeprowadzono wywiady pogłębione 
wśród 15 właścicieli tych organizacji funkcjonujących na terenie 
Podkarpacia, głównie na terenie miasta Rzeszowa (8 firm), Jarosła-
wia (4 firm) i Przemyśla (3 firmy). Wszystkie analizowane podmioty 
działają w sektorze handlowym, w różnorodnych branżach.  

 
2. Bezpieczeństwo zatrudnienia – satysfakcja z pracy 
Bezpieczeństwo zatrudnienia staje się współcześnie istotnym 

elementem satysfakcji z pracy ogółem, którą można definiować jako 
ogólne zadowolenie z pracy (całościowe lub cząstkowe). W tym 
drugim przypadku będzie to po prostu poziom odnoszący się jedynie 
do jakiegoś konkretnego czynnika pracy - poczucia bezpieczeństwa 
zatrudnienia.  
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W dobie tak dużej konkurencji na rynku pracy, zmiennego 
bezrobocia coraz większym problemem staje się znalezienie pracy, 
która przede wszystkim da poczucie stabilizacji, będzie sprzyjać 
zaspokajaniu potrzeb jednostki oraz pozwoli rozwijać umiejętności i 
kompetencje pracownika. Niestety współcześni pracownicy coraz 
częściej są zmuszeni do wielokrotnej zmiany pracy, a ich ścieżki 
kariery są trudne do przewidzenia. W czasach tak dynamicznych 
przemian demograficznych należy podkreślić rolę i znaczenie długo-
okresowego rozwoju zatrudnialności (employability), budowania 
pewności, uniwersalności kompetencji, poczucia własnej wartości 
pracownika, co z kolei przełoży się na jego przystosowanie do 
zmiennych warunków otoczenia i adaptacji do nowej pracy. Proak-
tywność wpływa w sposób zasadniczy przede wszystkim na szanse 
zatrudnienia ale również sukces zawodowy i osiągane wyniki pracy, 
satysfakcję, zadowolenie z pracy oraz poczucie kontroli5.  

Wysoki poziom satysfakcji z pracy odczuwany przez pracow-
nika leży w interesie pracodawcy, pozytywnie koreluje z cechami 
tzw. „dobrego pracownika” głównie produktywnością, niemniej jed-
nak decyzja o zmianie pracy nie wynika nigdy tylko z poziomu sa-
tysfakcji lecz jest pochodną wielu dodatkowych zmiennych jak cho-
ciażby wiek czy inne cechy psycho-demograficzne jednostki6.  

Na podstawie analizy literatury przedmiotu można wskazać 
kilka istotnych czynników budujących poczucie bezpieczeństwa 
pracy w aspekcie zagrożenia jej stabilności przez cudzoziemców7. 
Wśród nich pozostaje: 

- stabilność zatrudnienia, pewność zatrudnienia w danym 
przedsiębiorstwie, 

- poczucie równości pracowników w firmie,  
- warunki pracy i płacy,  

                                                 
5 I. Marzec, Zatrudnialność jako czynnik bezpieczeństwa zatrudnienia i 

sukcesu na współczesnym rynku pracy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 
Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach Nr 1(6)/2010, s. 127-138. 

6 A. Sowińska, Zadowolenie z pracy – problemy definicyjne, Zeszyty 
Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Eduka-
cja w świetle przemian współczesnego rynku pracy: wybrane problemy, 
197/2014, s. 46. 

7 Tamże.  
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- kwalifikacje, wykształcenie podstawowe, nakierowanie na 
poprawę kompetencji i szybkość reagowania na zmianę, 

- sprawność komunikacyjna w pracy pomiędzy stanowiskami, 
sprawność przekazywania informacji, 

- przestrzeganie przepisów BHP i bezpieczeństwa na poszcze-
gólnych stanowiskach pracy.  

Badania CBOS wskazują, że w aspekcie czynników stabiliza-
cyjnych obok samorealizacyjnych Polacy są w większości zadowoleni 
ze swojej pracy, daje im ona poczucie, sensu, przynosi dochód oraz 
pozostawia pewność zatrudnienia i poczucie stabilizacji życiowej8.  

Konkludując stabilność zatrudnienia utożsamiana z bezpie-
czeństwem jest pochodną również zadowolenia pracownika z pracy, 
podtrzymuje jego gotowość do jej kontynuowania. Jednocześnie 
należy pamiętać, że w sferze indywidualnych ocen poszczególne 
czynniki mogą ulegać znacznym zmianom w czasie. Niewątpliwie 
jednak monitorowanie poziomu zadowolenia odczuwanej satysfakcji 
pracowników z realizowanej pracy stanowi wyraźny przejaw sku-
tecznego zarządzania organizacją. Problem bezpieczeństwa zatrud-
nienia jest tym bardziej skomplikowany, że praca nie stanowi mono-
litycznej całości, lecz jest pewnego rodzaju wieloelementowym two-
rem, z których każdy osobno stanowi źródło innego aspektu zadowo-
lenia, dodatkowo wiele z nich nakłada się na siebie nawzajem. Zatem 
każdy aspekt stanowi istotne źródło do budowania właściwej, spo-
łecznie oczekiwanej atmosfery w miejscu pracy i ogólnego zadowo-
lenia z jej realizacji przez jednostkę.  

 
3. Skala zatrudnienia obcokrajowców ze szczególnym 

uwzględnieniem Podkarpacia 
Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia można obserwować 

znaczący wzrost liczby zezwoleń na pracę cudzoziemców w naszym 
kraju, co może wprost wskazywać na poprawę atrakcyjności pol-
skiego rynku pracy. Dane te zdają się potwierdzać dane UDSC9, 
wskazujące na wzrost popytu w aspekcie pracy sezonowej głównie 

                                                 
8 Zadowolenie z pracy i jej oceny, CBOS, 2013. 
9 https://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-specjalne/podsumowanie-roku-

ustawy-o-cudzoziemcach/1.02.2017r. 
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względem obywateli z państw pozostających poza UE, co pokazano 
na wykresie 1. 

 
Wykres 1. Powody ubiegania się o zezwolenie na zamieszkanie na 

czas oznaczony / pobyt czasowy  
 

 
Źródło: https://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-

specjalne/podsumowanie-roku-ustawy-o-cudzoziemcach/2.02.2017. 
 

Powyższe dane wydają się wskazywać, że Polska staje się nie-
jako „zieloną wyspą” względem państw ościennych, co potwierdzają 
dane pochodzące z Eurostatu czy GUS10. Największą liczbę obcokra-
jowców występujących o zezwolenie na pracę stanowią Ukraińcy, 
następnie Białorusini i Rosjanie, niemniej jednak to ci pierwsi naj-
częściej zatrzymują się u nas właśnie w celu poszukiwania zatrud-
nienia. Stabilny wzrost gospodarczy jaki obserwowany jest w anali-
zowanych latach powinien w sposób oczywisty przełożyć się popra-
wę kondycji rynku pracy i spadek bezrobocia szczególnie w bran-
żach gdzie Polacy nie chcą pracować, głównie w rolnictwie.  

 

                                                 
10 http://rzeszow.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-

sygnalne/praca-wynagrodzenie/rynek-pracy-w-wojewodztwie-
podkarpackim-w-2014-r-,2,3.html1.02.2017. 

Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich w państwach Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz obywateli państw 
EOG w Polsce, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2011. 
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Tabela 1. Liczba pozwoleń na pracę wydanych w województwie 
Podkarpackim w 2016 roku 

Województwa 
Obywatelstwo 

RAZEM  

BY RU UA MD GE AM 

Podkarpackie 139 36 10897 64 5 21 11162 

Źródło: https://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-
specjalne/podsumowanie-roku-ustawy-o-cudzoziemcach/2.02.2017. 

 

Cudzoziemcy coraz częściej podejmują pracę na podstawie 
oświadczeń pracodawców o zamiarze zatrudnienia obcokrajowca. 
Zgodnie z tą linią na Podkarpaciu rośnie liczba pracodawców chcą-
cych zatrudnić cudzoziemców i odwrotnie. Już w pierwszym półro-
czu 2016 roku chęć pracy na terenie województwa zgłosiło 5722 
osoby i ta liczba dosyć dynamicznie rosła by pod koniec 2016 prze-
kroczyć 11000 osób. Najwięcej ofert dla cudzoziemców zapropono-
wano w powiecie rzeszowskim, przemyskim i przeworskim, głównie 
w odniesieniu do jednostek w wieku 26-40 lat (4 696). Wśród branż, 
gdzie pracodawcy nie mogą znaleźć pracowników na stałe na lokal-
nym rynku dominuje budownictwo, rolnictwo, leśnictwo i usługi 
dodatkowe. 1/10 wszystkich miejsc pracy stanowi zatrudnienie w 
ramach handlu hurtowego i detalicznego (1005 osób) i ta właśnie 
grupa stała się przedmiotem niniejszych analiz.  

W wielu badaniach obserwuje się wyraźny spadek społeczne-
go dystansu względem obcokrajowców. Od końca lat dziewięćdzie-
siątych jak wskazują dane CBOS wzrasta poziom tolerancji wzglę-
dem przyjmowania obcokrajowców, większość ankietowanych nie 
ma nic przeciwko temu, by cudzoziemiec był ich najbliższym współ-
pracownikiem, towarzyszem w pracy zawodowej – wykres 1.  

Wykres 2. Poziom dystansu względem obcokrajowca, który okazał-
by się najbliższym współpracownikiem w pracy 
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Źródło: Przybysze z bliska i z daleka, czyli o imigrantach w Polsce, 

CBOS, 93/2015, s. 6. 
 

Można zatem powiedzieć, że większość kontaktów z obcokra-
jowcami dostarcza raczej pozytywnych niż negatywnych doświad-
czeń, gdyż osoby, które znają osobiście cudzoziemców mieszkają-
cych w Polsce, zatrudnione w naszym kraju znacznie rzadziej mają 
zastrzeżenia względem podejmowania przez nich ważnych ról spo-
łecznych czy zawodowych11.  

Najwięcej obcokrajowców skupiają zawody robotnicze, rze-
mieślnicze. Pracodawcy poszukują osób wykonujących szybkie prace 
naprawcze, możliwe do realizacji po przeszkoleniu ale również specjali-
stów z kwalifikacjami oraz komunikatywnym językiem polskim.  

 
Wykres 3. Struktura zatrudnienia w podziale na rodzaj zatrudnienia 

(Ukraińcy) 

 
Źródło: I. Chmielewska, G. Dobroczek, J. Puzynk, Obywatele Ukra-

iny pracujący w Polsce – raport z badania. Badanie zrealizowane w 2015 
r., NBP, Warszawa 2016, s. 20. 

                                                 
11 Przybysze z bliska i z daleka, czyli o imigrantach w Polsce, CBOS, 

93/2015, s. 6. 
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Nadal wśród najczęściej poszukiwanych pracowników pozo-
stają informatycy oraz specjaliści z zakresu motoryzacji i zawanso-
wanych technologii – tabela 2. 

 
Tabela 2. Deficyt pracowników w Polsce w rozróżnieniu na specjalizacje 

 
Mie
jsce  

 top-10 specjalizacji średni 
deficyt 

średni defi-
cyt 

średni 
deficyt 

wzrost / 
spadek  

pracowni-
ków 2016 

pracowni-
ków 2015 

pracowni-
ków 2014 

1 Informatyka i 
programowanie 

-35 -34% -31% +4% 

2 Motoryzacja i 
nowoczesne tech-
nologie 

-32 -34% -33% -1% 

3 Logistyka -29 -27% -26% +3% 

4 Opieka -24 -26% -25% -1% 

5 Usługi medyczne12 -25 -25% -25% 0% 

Źródło: Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (International Orga-
nization for Migration), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, GUS. 

 

Na podstawie dostępnych analiz można powiedzieć, że praco-
dawcy poszukują specyficznych kwalifikacji zawodowych w przypadku 
ich braku na rodzimym rynku pracy ofertę kierują do cudzoziemców. 
Chodzi przede wszystkim o znajomość przez nich języków obcych, co 
jest szczególnie istotne w firmach o profilu handlowym, otwierających 
się na nowe rynki zbytu, albo wiedzę względem specyfiki rynków. Po-
lacy w wielu branżach nie chcą pracować z uwagi na zbyt niskie płace. 
Ogólnie można powiedzieć, że w przypadku rynku Podkarpacia cudzo-
ziemcy uzupełniali występujące tu niedobory.  

Nie należy zapominać o szarej strefie pracowników ze wscho-
du zatrudnianych jako nianie, sprzątaczki, osoby do opieki nad star-
szymi itp., niemniej jednak w oficjalnych statystykach nie jest to 

                                                 
12 E. Świdrowska, Imigranci-absolwenci w oczach pracodawców, [w:] J. 

Konieczna-Sałamatin (red.), Imigranci o wysokich kwalifikacjach na pol-
skim rynku pracy. Raport z badań 2014-2015. Wyd. iSEE i Fundacja “Nasz 
Wybór”, Warszawa, 2015. s. 237–280. 
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uchwytne. Najczęściej realizowaną względem nich formą zatrudnie-
nia pozostaje umowa o dzieło - w ramach stanowisk robotniczych, w 
pozostałych sposób zatrudnienia miał charakter negocjacji i podlegał 
czasowym zmianom. Na Podkarpaciu problem braku pracowników 
nie jest jeszcze tak bardzo widoczny jak w innych częściach kraju, 
gdzie duże przedsiębiorstwa muszą dopłacać do rozsądnego skom-
pletowania załogi – z takimi przypadkami borykały się miedzy in-
nymi firmy na Śląsku na Mazowszu i w Wielkopolsce. Problemem 
dodatkowym jest również fakt, że Polska nie jest zazwyczaj krajem 
docelowym zagranicznej migracji a jedynie tranzytowym, co spra-
wia, że w zawodach najbardziej pożądanych obserwuje się tutaj bar-
dzo dużą rotację pracowników.  

W literaturze przedmiotu analizującej wpływ cudzoziemców 
na polski rynek pracy wskazuje się na konieczność ciągłego monito-
ringu zmian występujących w aspekcie upraszczanie procedur admi-
nistracyjnych względem tych reprezentujących poszukiwane kompe-
tencje, deklarujących chęć dłuższego pobytu w kraju, uproszczenie 
typologii zezwoleń i liberalizacji prawa w tym aspekcie, uszczelnia-
nie systemu w kierunku likwidacji szarej strefy, ochronę interesów 
polskich pracowników szczególnie grup narażonych na wykluczenie 
zawodowe i społeczne poprzez zapobieganie substytucji rodzimych 
zasobów pracy przez cudzoziemców13. 

Czy Polacy czują się bezpieczni na swoich miejscach pracy, 
czy boją się zagranicznej konkurencji trudno jednoznacznie powie-
dzieć, poprzez pryzmat skali zjawiska oraz szacunków pracy w sza-
rej strefie. Dostępne dane potwierdzają tezę, że zatrudnienie cudzo-
ziemców w skali kraju i regionu ma niewielki wpływ na rodzimy 
rynek pracy, w chwili obecnej bardziej o charakterze uzupełniającym 
niż konkurencyjnym. 

 

                                                 
13 M. Piotrowski, A. Organiściak-Krzykowska, Rola cudzoziemców na ryn-

ku pracy w Polsce, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XCIII, 2014, s. 261–273. 



219 
 

4. Bezpieczeństwo zatrudnienia w obliczu konkurencji ze 
strony cudzoziemców – analiza badań własnych 

Zrealizowane badania pozwoliły wykazać poziom ważności 
poszczególnych czynników oraz ich wpływ na satysfakcję z pracy. 
Okazało się, że przebadani pracownicy zatrudnieni na stanowiskach 
robotniczych czują przede wszystkim zadowolenie w ramach stabil-
ności zatrudnienia (7,1), warunków pracy i płacy (6,9). Nie dziwi 
zatem ocena posiadanych kwalifikacji, z uwagi na analizę stanowisk 
robotniczych, na których realizowane są zadania podstawowe, często 
nie wymagające specjalistycznych umiejętności. Taki dobór bada-
nych pozwolił na uzyskanie obiektywnych opinii względem równo-
ści pracowników w firmie, która stanowi dla większości badanych 
raczej źródło satysfakcji niż zagrożenia. Pracownicy ci wykonują 
zadania bardziej podstawowe, często mają problemy natury komuni-
kacyjnej, dlatego ich praca ma charakter uzupełniający. Pracownicy 
docenili sprawną komunikację w badanych przedsiębiorstwach, która 
wpływa na ogólny sukces firmy w otoczeniu i przekłada się na sta-
bilną sytuację ekonomiczną danego podmiotu.  

 
Tabela 3. Uśredniony poziom ważności oraz satysfakcji z poszcze-

gólnych determinant wpływających na bezpieczeństwo zatrudnienia w fir-
mach zatrudniających cudzoziemców 
Lp. Czynniki Poziom waż-

ności 
Poziom zadowole-
nia z bezpieczeń-
stwa zatrudnienia 

1. stabilność zatrudnienia, 
pewność zatrudnienia w 
danym przedsiębiorstwie, 

38 7,1 

2. poczucie równości pracow-
ników w firmie  

18 4,9 

3. warunki pracy i płacy 21 6,4 
4. kwalifikacje, wykształcenie 

podstawowe, nakierowanie 
na poprawę kompetencji i 
szybkość reagowania na 
zmianę 

11 3,9 

5. sprawność komunikacyjna 
w pracy pomiędzy stanowi-
skami, sprawność przeka-

5 6,5 
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zywania informacji 
6. przestrzeganie przepisów 

BHP i bezpieczeństwa na 
poszczególnych stanowi-
skach pracy 

2 2,0 

7. Polityka personalna firmy 5 4,0 
Źródło: Badania własne 
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Przeprowadzone badania pokazały, ze poziom bezpieczeństwa 
zatrudnienia utrzymuje się na średnim poziomie – około 5 punktów 
w skali 1-10. Zatem można powiedzieć, że na poziom i bezpieczeń-
stwo zatrudnienia w pierwszym rzędzie ma wpływ stabilność zatrud-
nienia, pewność zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie oraz wa-
runki pracy i płacy. Z uwagi na fakt, że badano przedsiębiorstwa 
handlowe stosunkowo niska liczba wskazań dotyczyła bezpieczeń-
stwa BHP oraz warunków bezpieczeństwa na poszczególnych sta-
nowiskach pracy. Wydaje się, że w porównaniu chociażby do rolnic-
twa, czy budownictwa handel pozostaje branżą zdecydowanie bar-
dziej bezpieczną ogółem/postrzegana jako bezpieczna/nieinwazyjna, 
stad zapewne tak niski procent wskazań względem tego czynnika.  
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Wykres 4. Poziom zagrożenia pracy polskich pracowników w obli-
czu zatrudniania cudzoziemców 
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Źródło: badania własne 
 

Ankietowani zapytani wprost czy zatrudnienie cudzoziemców 
przez pracodawcę stanowi dla nich osobiście źródło zagrożenia pracy 
w większości odpowiedzieli negatywnie (65%). Zatem można po-
wiedzieć, że stanowią oni wsparcie zespołów kadrowych poszcze-
gólnych przedsiębiorstw handlowych i nie są postrzegani jako zagro-
żenie. Fakt ten dodatkowo potwierdzają opinie 25% respondentów, 
którzy swoje stanowisko określili w kategoriach „trudno powie-
dzieć”. Zatem wydaje się, że ten wskaźnik nie wpływa na poczucie 
bezpieczeństwa zatrudnienia wśród osób, które na co dzień funkcjo-
nują w takim środowisku (pracują wspólnie z cudzoziemcami). 

 

Tabela 4. Bariery w ramach zatrudniania obcokrajowców 
Lp. Bariery w opiniach pracodawców  Liczba % 
1. Skomplikowane warunki formalno-

prawne  
15 100 

2. Wysokie koszty zatrudnienia  5 33 

3. Bariery administracyjne (kolejki na 
granicy) 

10 66 

4. Konieczność przygotowania obcokra-
jowca 

5 33 

5. Bariery językowe(komunikacyjne) i 
kulturowe  

8 53 

6. Inne 5 33 
Źródło: badania własne 
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Ankietowani pracodawcy są zadowoleni z pracy zatrudnio-
nych przez siebie pracowników (cudzoziemców). Wśród barier jakie 
napotykają najczęściej podczas procedury zatrudnienia wymieniają 
skomplikowane warunki formalnoprawne, bariery administracyjne i 
te natury komunikacyjnej, językowej. Pracodawcy na pytanie o ro-
dzaj rekrutacji cudzoziemców do pracy wskazywali, że najczęściej 
rekrutacja odbywa się poprzez polecenie znajomych oraz samodziel-
ne zgłaszanie się cudzoziemców do pracodawcy. Wśród kierunków 
modernizacji tego systemu wymieniano natomiast konieczność skró-
cenia i uproszczenia procedur administracyjnych (70%), rozwój lo-
kalnego rynku pracy, w tym instytucji pośrednictwa pracy (66%). 
Okazało się, że badani pracodawcy nie mogli na lokalnym rynku za 
oferowaną stawkę znaleźć pracowników na dane stanowisko robot-
nicze, natomiast cudzoziemcy chętnie podejmują współpracę, często 
za około 30% mniejsze wynagrodzenie. Zatrudnienie cudzoziemców 
okazało się zatem działaniem wysoce pozytywnym w opiniach an-
kietowanych pracodawców. Przyczyniło się przede wszystkim do:  

- uzupełnienia luki braków kadrowych, których nie wypełniają 
Polacy (70%) 

- poszerzenia działalności firmy na wschód (66%),  
- tworzenia kultury organizacji jako równej dla wszystkich 

pracowników (50%), 
- popularyzację firmy w otoczeniu społecznym (33%). 
 Podsumowując można powiedzieć, że lokalni pracodawcy są 

otwarci względem zatrudniania obcokrajowców, mimo szeregu ba-
rier do pokonania niższe wymagania finansowe stanowią bardzo 
często motywator poszukiwań tańszej siły roboczej na własną rękę z 
pominięciem agencji pracy.  

 

Zakończenie 
Badania przeprowadzone w kilkunastu lokalnych przedsiębior-

stwach pokazały, że cudzoziemcy nie stanowią zagrożenia dla poczucia 
bezpieczeństwa pracy dla osób zatrudnianych na stanowiskach robotni-
czych. Najważniejszym elementem w tym zakresie okazała się stabil-
ność zatrudnienia, pewność pracy i otrzymywania wypłaty. Fakt równo-
ści wszystkich pracowników w danym miejscu pracy nie miał już tak 
istotnej roli. Uśredniony poziom satysfakcji, zadowolenia z poczucia 
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bezpieczeństwa zatrudnienia wyliczony na poziomie 5 punktów w skali 
0-10 nie jest jednak wysoki, utrzymuje się na średnim poziomie, nie-
mniej jednak większość ankietowanych pracowników nie widzi w tym 
sensie zagrożenia ze strony cudzoziemców. Uznano, że koniecznością 
pozostaje rozwój lokalnego rynku pracy ogółem, który pozwoli pra-
cownikom realizować się zawodowo w zgodzie z posiadanymi umiejęt-
nościami i wykształceniem.  

Badania zrealizowane wśród pracodawców wskazują jedno-
znacznie, że zatrudnienie cudzoziemca wiąże się z pokonaniem 
skomplikowanych procedur formalnoprawnych, wymagających cy-
klicznego powtarzania. Chętni do ich realizacji są pracodawcy, któ-
rzy mają już za sobą takie doświadczenia oraz, ci, którzy w długiej 
perspektywie czasowej nie mogą skompletować załogi.  

Analiza prognoz demograficznych dla rynku pracy w Polsce 
nie wypada zbyt korzystnie. Polska i Podkarpacie w wielu branżach 
stoi już obecnie przed wyzwaniem, jakim jest konieczność korzysta-
nia z zagranicznej siły roboczej, w tym przede wszystkim osób po-
chodzących z Ukrainy. Koniecznością wydaje się wypracowanie 
mechanizmów, które umożliwią obcokrajowcom wypełnianie tej 
coraz większej luki. 

Uzyskane wyniki są zasadniczo zgodne w badaniami CBOS, 
w których wskazano, że w ogólnej populacji osób pracujących 85% 
akceptuje zatrudnianie obcokrajowców, przy czym tylko 1/3 z tej 
grupy stwierdziła, że powinni oni mieć możliwość realizacji tylko 
wybranych rodzajów prac. Zupełnie przeciwny zatrudnianiu obco-
krajowców był co dziesiąty badany. Przeprowadzone analizy wśród 
pracowników najniższego szczebla wskazują na konieczność konty-
nuacji realizowanego tematu w odniesieniu do stanowisk wyższego 
szczebla, urzędniczych i menadżerskich.  

Należy podkreślić, że w Polsce obserwuje się na przestrzeni 
analizowanego okresu wzrost zapotrzebowania na pracę cudzoziem-
ców, o czym jednoznacznie świadczy dynamika osób zarejestrowa-
nych w ramach oświadczeń w stosunku do lat poprzednich. Najwię-
cej obcokrajowców skupiają branże najbardziej pracochłonne, cho-
ciaż i w ramach nich notuje się sporą rotację pracowników. Spada za 
to udział zezwoleń dla sekcji handel hurtowy i detaliczny, chociaż na 
co zwrócono uwagę ta tendencja nie dotyczy w zasadzie analizowa-
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nego regionu Podkarpacia, gdzie poziom zatrudnianych obcokrajow-
ców, głównie Ukraińców utrzymuje tendencję wzrostową względem 
tej branży. Dla wielu cudzoziemców Polska jest jedynie krajem tran-
zytowym, staje się odskocznią do poszukiwania bardziej dochodowej 
pracy w krajach Europy Zachodniej. Nie dziwi zatem fakt, że w ra-
mach grup robotniczych cudzoziemcy nie stanowią bezpośredniego 
zagrożenia, tym bardziej, że spora liczba rodzimych mieszkańców 
regionu opuściła już Podkarpacie w poszukiwaniu lepszych warun-
ków życia.  

 

Streszczenie: 
W pracy zwrócono uwagę na czynniki wpływające na poczu-

cie bezpieczeństwa zatrudnienia w odniesieniu do rosnącej roli i 
znaczenia pracy cudzoziemców w Polsce i na Podkarpaciu. W tym 
sensie dokonano identyfikacji podstawowych czynników wpływają-
cych na tę kwestię w przedsiębiorstwach, które zatrudniają legalnie 
obcokrajowców, głównie w branży handlowej i usługowej (w fir-
mach zatrudniających powyżej 10 cudzoziemców). Za cel podsta-
wowy uznano zatem wskazanie podstawowych czynników wpływa-
jących na zadowolenie z pracy i ustalenie ich poziomu ważności w 
odniesieniu do pracownika oraz wskazanie ich wagi względem bez-
pieczeństwa zatrudnienia. Jak wynika z przeprowadzonych badań 
obejmujących próbę badawczą z województwa podkarpackiego dla 
pracowników ważna jest stabilność zatrudnienia, warunki pracy i 
płacy. Mimo średniego poziomu satysfakcji, zadowolenia z poszcze-
gólnych czynników zatrudnienia cudzoziemcy nie budzą poczucia 
zagrożenia, w tej grupie zawodowej (robotnicy najniższego szcze-
bla). Uznano zatem, że koniecznością pozostaje rozwój lokalnego 
rynku pracy ogółem, który pozwoli pracownikom realizować się 
zawodowo w zgodzie z posiadanymi umiejętnościami i wykształce-
niem a pracodawcom da możliwość dokonywania zgodnych z ich 
dążeniami w tym finansowymi wyborów.  

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo zatrudniania, cudzoziemcy, 
bezpieczeństwo pracy, rynek pracy 



225 
 

Summary: 
The work has highlighted the factors that affect the sense of 

job security with regard to the increasing role and importance of the 
work of foreigners in Poland and the Podkarpacie region. In this 
sense, the key factors influencing this issue have been identified in 
companies that legally employ foreigners, mainly in the commercial 
and service sectors (companies employing more than 10 foreigners). 
It is therefore considered essential to identify the main factors 
affecting job satisfaction and to determine their importance for the 
employee and to highlight their importance in terms of job security. 

According to the research carried out on the research sample 
from the Podkarpackie Voivodship, the stability of employment, 
working conditions and pay is important for employees. Despite the 
average level of satisfaction, satisfaction with individual employment 
factors, foreigners do not feel threatened in this occupational group 
(lowest level workers). It was therefore considered necessary to 
develop a total local labor market that would enable workers to work 
professionally in accordance with their skills and education, and 
employers would be able to make their financial choices in line with 
their aspirations. 

Key words: employment security, foreigners, labor safety, 
labor market 
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Ewelina Ozga 
 
Urlop wypoczynkowy – prawem czy obowiązkiem pracownika? 

 
1. Istota urlopu wypoczynkowego 
Konstytucja RP1 stanowi, że pracownik ma prawo do dni wol-

nych od pracy i corocznych płatnych urlopów. Jednocześnie ustawa 
zasadnicza zobowiązuje ustawodawcę do określenia maksymalnych 
normy czasu pracy w odrębnej ustawie. Realizację powyższego obo-
wiązku stanowią przepisy umieszczone w dziale szóstym i siódmym 
kodeksu pracy2. Rozdział I działu siódmego reguluje expressis verbis 
kwestie dotyczące urlopów wypoczynkowych. Warto podkreślić, że na 
całokształt realizacji prawa do wypoczynku mają wpływ przepisy za-
kładowe obowiązujące u danego pracodawcy, tj. układ zbiorowy pracy 
(zakładowy lub ponadzakładowy) i regulamin pracy. Mogą one regulo-
wać wymiar wypoczynku w inny sposób niż przyjęty na gruncie usta-
wy, o ile regulacja ta jest z korzyścią dla pracownika.  

Jak wskazuje A. Kosut, w polskim prawie pracy definiuje się 
urlop wypoczynkowy jako coroczny, nieprzerwany, płatny okres 
ustawowego zwolnienia pracownika od obowiązku pracy u danego 
pracodawcy, przysługujący pracownikowi w celu wypoczynku, w 
wymiarze określonym przepisami prawa pracy i w czasie ustalo-
nym3. Zdaniem T. Liszcz, istota urlopu wypoczynkowego polega na 
zwolnieniu pracownika od obowiązku świadczenia pracy w każdym 
roku na określony w ustawie czas z zapewnieniem mu prawa do 
wynagrodzenia4. Sposób wykorzystania urlopu zależy wyłącznie od 
pracownika. Pracodawca nie ma prawa organizowania pracownikowi 

                                                 
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. 

U. 1997 nr 78 poz. 483). 
2 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 

poz. 141), dalej jako k.p. 
3 A. Kosut, Urlopy pracownicze [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K. 

W. Baran, Warszawa 2016, s. 972, zob. m.in. E. Chmielek-Łubińska [w:] 
Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2009, s. 955. 

4 T. Liszcz, Prawo pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 438. 
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urlopu, a odwołanie pracownika z urlopu jest możliwe w ściśle okre-
ślonych przez ustawę przypadkach.  

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, udzielenie pra-
cownikowi urlopu wypoczynkowego podyktowane jest potrzebą 
zregenerowania sił zużytych przy codziennym wykonywaniu zadań 
pracowniczych. Środkiem regeneracji tych sił jest całkowite wyłą-
czenie pracownika na pewien okres z procesu pracy oraz zapewnie-
nie mu wypoczynku i możliwości wykorzystania wolnego czasu w 
sposób sprzyjający efektywnemu odrodzeniu sił psychofizycznych5. 
Zgodnie z treścią art. 152 § 2 k.p., pracownik nie może zrzec się 
prawa do urlopu. Wynika to z funkcji urlopu, którą podkreślił Sąd 
Najwyższy w przytoczonym stanowisku.  

 
2. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego 
Prawo do urlopu, zgodnie z art. 152 § 1 k.p., przysługuje pra-

cownikowi, czyli osobie świadczącej pracę na podstawie stosunku 
pracy. Kodeks pracy różnicuje przesłanki nabycia pierwszego prawa 
do urlopu – w roku kalendarzowym, w którym pracownik po raz 
pierwszy podjął pracę, i prawo do kolejnych urlopów – w następnych 
latach kalendarzowych6. Pracownik, który pierwszy raz podejmuje 
pracę, w roku kalendarzowym, w którym ją podjął, uzyskuje prawo 
do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 
wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo 
do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku 
kalendarzowym. 

 
3. Wymiar urlopu wypoczynkowego 
Wymiar urlopu oznacza liczbę dni, które przysługują pracow-

nikowi w danym roku kalendarzowym w celu wypoczynku7. Wynosi 
on 20 dni – jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, bądź 
26 dni – jeśli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. W przy-
padku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu 

                                                 
5 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 1974 r. sygn. III PRN 

41/73. 
6 T. Liszcz, op. cit., s. 439. 
7 L. Florek, Prawo pracy, C. H. Beck, Warszawa 2016, s. 179.  



229 
 

pracy, urlop wypoczynkowy ustala się proporcjonalnie do wymiaru 
czasu pracy tego pracownika, biorąc pod uwagę wyżej wskazany 
wymiar urlopu, w zależności od okresu zatrudnienia. Niepełny dzień 
urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.  

 
4. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego 
4.1. Tryb zwykły8 
Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu, 

tj. zwolnić go od świadczenia pracy na czas równy przysługującemu 
mu wymiarowi urlopu i zapłacić odpowiednie wynagrodzenie w tym 
roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo9.  

Nowelizacja kodeksu pracy z dnia 26 lipca 2002 r.10 wprowa-
dziła znaczne modyfikacje w zakresie ustalania planu urlopów. 
Zmiany zaczęły obowiązywać od dnia 1 stycznia 2003 r. Przed wej-
ściem w życie przepisów ustawy nowelizującej, plan urlopów ustalał 
pracodawca, w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, 
biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia 
normalnego toku pracy. Obowiązek konsultacji został jednak uchy-
lony. Jak wskazywali komentatorzy, ustalanie planu urlopów było 
procesem czasochłonnym, wymagającym prac przygotowawczych. 
W dużych zakładach, w których istniała konieczność rozłożenia 
urlopów na cały rok kalendarzowy, plan urlopów powinien być go-
towy najpóźniej do końca listopada roku poprzedniego ze względu 
na obowiązek podania go do wiadomości pracowników, którzy mają 
urlop wykorzystać w miesiącu styczniu11. Zaletą ustalania planu 
urlopów w tym trybie była stabilność i pewność terminu ustalonego 
urlopu. Urlop mógł zostać jednak przesunięty na wniosek pracowni-
ka lub pracodawcy. W przypadku, gdy z wnioskiem występował 
pracodawca, musiał umotywować swoje stanowisko szczególnymi 

                                                 
8 Opracowano na podstawie: A. Bigaj, Prawo do urlopu wypoczynkowe-

go, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 210-222. 
9 T. Liszcz, op. cit., s. 446.  
10 Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz 

o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2002 nr 135 poz. 1146). 
11 K. Zieliński, Komentarz do art. 163 [w:] Kodeks pracy z komenta-

rzem, red. M. Piekarski, Warszawa 1979, s. 438.  
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potrzebami pracodawcy, z zastrzeżeniem, że nieobecność pracowni-
ka powodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.  

Aktualnie pracodawca nie ma obowiązku konsultacji planu 
urlopów ze związkami zawodowymi. Plan ten ustala pracodawca, 
biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia 
normalnego toku pracy.  

Planowanie urlopów polega na określeniu przez uprawnioną 
stronę (strony) stosunku pracy sposobu rozłożenia uprawnień urlo-
powych w czasie12. Nie ma definicji legalnej planu urlopów. W dok-
trynie wskazuje się, że należy przez nie rozumieć dokument, w któ-
rym pracodawca ustala terminy wykorzystywania przypadających w 
danym roku kalendarzowym urlopów wypoczynkowych13 lub doku-
ment, w którym pracodawca potwierdza uprawnienie pracownika do 
urlopu wypoczynkowego oraz zobowiązuje się do udzielenia pra-
cownikowi należnego urlopu w terminie podanym w planie14. Jak 
wskazuje A. Bigaj, przyjęcie ostatniej wymienionej definicji pozwo-
liłoby traktować plan urlopów jako dokument prywatny w sensie 
procesowym. W tym aspekcie przejawiałaby się funkcja dowodowa 
planu, stawiająca pracownika w korzystnym położeniu w razie sporu 
przed sadem pracy, dotyczącego ustalenia istnienia jego prawa do 
urlopu wypoczynkowego oraz możliwości skorzystania z niego w 
zaplanowanym terminie15.  

Analiza art. 163 §11k.p. sugeruje, że wydanie planu urlopów 
jest obowiązkiem pracodawcy, od którego przewidziane zostały 
pewne wyjątki. Naruszenie tego obowiązku nie jest jednak sankcjo-
nowane przez ustawodawcę. W katalogu wykroczeń przeciw pra-
wom pracownika wskazano jedynie na zaniechanie prowadzenia 
dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt 
osobowych pracowników (art. 281 pkt 6 k.p.). Przepis ten swoim 
zakresem nie obejmuje planu urlopów16.  

                                                 
12 A. Bigaj, op.cit, s. 210. 
13 W. Nałęcz, Komentarz do art. 163 k.p. [w:] Kodeks pracy. Komentarz, 

red. W. Muszalski, ,Warszawa 2011, s. 789.  
14 A. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010 s. 761. 
15 A. Bigaj, op.cit., s. 211. 
16 Ibidem, s. 214. 
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Pracodawca nie ma obowiązku ustalenia planu urlopów, jeżeli 
zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę. Jeśli u pra-
codawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, wówczas 
pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. 
W takim przypadku pracodawca ustalając termin urlopu powinien 
wziąć pod uwagę również konieczność zapewnienia normalnego 
toku pracy, ponadto nie może w ustaleniach uwzględnić urlopu 
udzielanego pracownikowi na jego żądanie. Plan urlopów podaje się 
do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodaw-
cy. Przepisy prawa nie przesądzają, czy wniosek urlopowy ma wią-
żący charakter dla pracodawcy. Jednak zgodnie ze stanowiskiem 
Sądu Najwyższego, pracodawca nie jest związany wnioskiem pra-
cownika zawierającym propozycję terminu udzielenia mu urlopu 
wypoczynkowego17.  

Kodeks pracy wskazuje przypadki, kiedy pracodawca jest 
związany wnioskami urlopowymi pracowników. Ma to miejsce w 
odniesieniu do wniosku pracownicy o udzielenie urlopu wypoczyn-
kowego bezpośrednio po urlopu macierzyńskim (urlopie na warun-
kach urlopu macierzyńskiego) i dotyczy również pracownika-ojca 
wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego 
lub na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskie-
go18. Pracodawca ma ponadto obowiązek udzielenia pracownikowi 
młodocianemu urlopu w okresie ferii szkolnych.  

Biorąc pod uwagę stan prawny obowiązujący przed noweliza-
cją i aktualny, należy stwierdzić, że obecnie procedura planowania 
urlopów jest mniej formalna i bardziej liberalna. Wydaje się, że cel, 
jaki przyświecał ustawodawcy, wyrażał się w chęci uelastycznienia 
procedury planowania urlopów na korzyść pracodawców19. E. 
Chmielek – Łubińska słusznie wskazała, że możliwość niesporzą-
dzania przez pracodawcę planu urlopów, a także w razie sporządza-
nia planu, zwolnienie go z obowiązku uzgadniania tego planu z za-
kładową organizacją związkową stanowi niewątpliwie osłabienie 
ochrony urlopu wypoczynkowego, a w szczególności ochrony termi-

                                                 
17 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 sierpnia 2001 r., I PKN 590/00. 
18 A. Kosut, op. cit, s. 1028. 
19 A. Bigaj, op. cit., 212. 
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nu jej wykorzystania przez pracownika jako świadczenia socjalnego 
ze strony pracodawcy na rzecz pracownika (…). Regulacja ta daje 
pracodawcy większe niż dotąd prawo samodzielnego decydowania o 
terminach wykorzystania urlopów przez pracowników, co zwiększa 
podporządkowanie pracownika, a także możliwości pracodawcy w 
zakresie organizowania procesu pracy i odpowiedzialności za ten 
proces20. 

Wyjątkowo, możliwa jest sytuacja, kiedy pracodawca ma pra-
wo skierować pracownika na urlop, w wybranym przez siebie termi-
nie. Sąd Najwyższy wielokrotnie podkreślał21, że pracodawca może 
wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to 
zgody. Podstawa dająca uprawnienie do jednostronnego skierowania 
pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy wynika z ciążącego na 
pracodawcy obowiązku udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowe-
go, nawet gdy pracownik nie jest chętny do jego wykorzystania. 
Ponadto Sąd Najwyższy wskazuje, że pracodawca zobowiązując 
pracownika w wypowiedzeniu umowy o pracę do wykorzystania 
urlopu wypoczynkowego powinien wyraźnie udzielić pracownikowi 
urlopu wypoczynkowego przez określenie jego granic czasowych, od 
konkretnego dnia do innego dnia22. W przypadku samowolnych dzia-
łań pracownika, który zamiast wykorzystywać urlop, wykonuje bez 
polecenia pracodawcy czynności zawodowe, nie dochodzi do prze-
rwania urlopu wypoczynkowego.  

 
4.2. Urlop na żądanie 
Nowelizacja kodeksu pracy z dnia 26 lipca 2002 r. wprowa-

dziła pojęcie urlopu na żądanie. Urlop ten może być udzielony w 
wymiarze 4 dni w roku, na podstawie wniosku pracownika najpóź-
niej w dniu rozpoczęcia urlopu. Jak podkreśla Sąd Najwyższy, wnio-
sek powinien być złożony do chwili przewidywanego rozpoczęcia 
pracy przez pracownika według obowiązującego go rozkładu czasu 

                                                 
20 E. Chmielek-Łubińska, Komentarz do art. 163 [w:] Kodeks pracy. 

Komentarz, red. L. Florek, , Warszawa 2010, s. 904. 
21 Zob. m.in. wyrok SN z dnia 2 września 2003 r. (sygn. akt: I PK 

403/02) oraz 24 stycznia 2006 r. (sygn. akt: I PK 124/05). 
22 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2017 r., I PK 40/16. 
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pracy23. Jak wynika z tezy wskazanego orzeczenia, regulamin pracy 
albo przyjęta u pracodawcy praktyka zakładowa (zwyczaj) mogą 
przewidywać późniejsze zgłoszenie wniosku o udzielenie urlopu „na 
żądanie”. Wniosek nie wymaga zgody pracodawcy.  

W postanowieniu z dnia 11 września 2012 r., Sąd Najwyższy 
wskazał, że obowiązek pracodawcy udzielenia urlopu nie jest bez-
względny24. Pracodawca wskazując szczególne okoliczności, które po-
wodują, że jego zasługujący na ochronę wyjątkowy interes wymaga 
obecności pracownika, może odmówić pracownikowi udzielenia urlopu. 
W zaistniałej sytuacji, pracodawcy jest zobowiązany wyraźnie zaakcen-
tować swoją wolę, poprzez odmowę udzielania takiego urlopu. W przy-
padku, gdy pracownik nie uzyska wyraźnej zgody pracodawcy, jego 
absencja w pracy może być uznana za nieusprawiedliwioną nieobecność 
w pracy, będącą ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków 
pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 k.p. 

Urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego, który 
przysługuje pracownikowi. Jak podkreśla Sąd Najwyższy, urlop ten 
ma identyczny do urlopu wypoczynkowego charakter prawny i poza 
wyjątkami przewidzianymi wyraźnie w ustawie (art. 168 in fine k.p., 
art. 163 § 1 zdanie trzecie k.p.), jak również wynikającymi z charak-
teru tego uprawnienia (np. możliwość dzielenia tego urlopu na części 
czy obowiązek udzielenia urlopu w terminie wskazanym przez pra-
cownika), stosują się do niego wynikające z kodeksu pracy regulacje 
urlopowe25. Udzielenie urlopu wypoczynkowego na żądanie pracow-
nikowi niezdolnemu do pracy z powodu choroby jest niezgodne z 
prawem26. 

 
5. Zmiana terminu urlopu  
Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym 

terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, 
pracodawca jest zobowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy. 

                                                 
23 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2006 r., I PK 128/06. 
24 Sygn. III PK 17/12, legalis. 
25 Ibidem. 
26 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2009 r., II PK 

123/09, legalis. 
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Kodeks pracy do przyczyn usprawiedliwiających nieobecność zali-
cza w szczególności czasową niezdolność do pracy wskutek choro-
by, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, powołanie na ćwi-
czenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do trzech 
miesięcy, a także urlop macierzyński. Można również wskazać fakul-
tatywne przyczyny, kiedy pracodawca może, ale nie musi przesunąć 
terminu urlopu. Do fakultatywnych przyczyn należy zaliczyć wnio-
sek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami, a także 
szczególne potrzeby pracodawcy, pod warunkiem, że nieobecność 
pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. 

Ocena, czy przyczyny podane przez pracownika uzasadniają 
przesunięcie terminu urlopu i w konsekwencji podjęcie decyzji o 
uwzględnieniu wniosku pracownika, należy do wyłącznej kompeten-
cji pracodawcy27. 

 
6. Urlop proporcjonalny 
Co do zasady, wymiar urlopu jest odzwierciedleniem ilości 

rzeczywiście przepracowanego czasu. Zasadę tę można stosować 
dzięki tzw. urlopowi proporcjonalnemu. Urlop ten znajduje zastoso-
wanie w przypadku, gdy pracownik nie pozostawał w stosunku pracy 
przez cały rok kalendarzowy, bądź pozostawał cały rok kalendarzo-
wy w stosunku pracy, ale nie z tym samym pracodawcą, a także w 
sytuacjach, kiedy w danym roku kalendarzowym pozostawał w sto-
sunku pracy z tym samym pracodawcą, ale był nieobecny w pracy 
ponad miesiąc z określonych w kodeksie pracy przyczyn. Jako przy-
czyny uzasadniające obniżenie wymiaru urlopu kodeks wskazuje 
urlop bezpłatny, urlop wychowawczy, odbywanie zasadniczej służby 
wojskowej lub jej formy zastępcze, okresową służbę wojskową, 
przeszkolenie wojskowe bądź ćwiczenia wojskowe, tymczasowe 
aresztowanie, odbywanie kary pozbawienia wolności, a także nie-
usprawiedliwioną nieobecność w pracy.  

W przypadku kiedy stosunek pracy z danym pracodawcą ustał 
w ciągu roku kalendarzowego, a pracownik jest uprawniony do ko-
lejnego urlopu wypoczynkowego, wówczas pracownikowi przysłu-

                                                 
27 A. Martuszewicz, K. Piecyk, Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od 

pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 99. 
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guje urlop proporcjonalny do okresu w jakim pracownik wykonywał 
pracę u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, o ile pra-
cownik tego urlopu już nie wykorzystał. Zgodnie z art. 1552a k.p. 
przy ustalaniu wymiaru urlopu proporcjonalnego kalendarzowy mie-
siąc pracy odpowiada 1/12 rocznego wymiaru urlopu. Niepełny ka-
lendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca. 
W przypadku kiedy ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pra-
codawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy 
następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, wówczas zaokrą-
glenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca. 
Ustalając wymiar urlopu proporcjonalnego należy niepełny dzień 
urlopu zaokrąglić w górę do pełnego dnia. Wymiar urlopu nie może 
jednak przekroczyć wymiaru wskazanego w art. 154 k.p., tj. odpo-
wiednio 20 lub 26 dni. Jeżeli pracownik w tym samym roku kalenda-
rzowym nawiązał stosunek pracy z innym pracodawcą, u kolejnego 
pracodawcy przysługuje mu urlop w wymiarze zależnym od czasu, 
na jaki został zawarty stosunek pracy: 

1. w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do 
końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas 
nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego ( w tym na 
czas nieokreślony), 

2. w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w 
danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy 
niż do końca danego roku kalendarzowego28. 

Jeśli pracownik u poprzedniego pracodawcy wykorzystał 
urlop w wymiarze większym, niż mu przysługiwał, wówczas u na-
stępnego pracodawcy będzie przysługiwał urlop w wymiarze odpo-
wiednio zaniżonym. 

 
7. Wynagrodzenie za czas urlopu i ekwiwalent za niewy-

korzystany urlop  
Wynagrodzenie za czas urlopu jest świadczeniem pieniężnym 

należnym pracownikowi od pracodawcy w okresie przerwy w wyko-
nywaniu pracy przeznaczonej na odpoczynek29. Stosownie do art. 

                                                 
28 T. Liszcz, op. cit ,s. 445. 
29 L. Florek, op. cit.,s.184.  
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172 k.p., za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, 
jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki 
wynagrodzenia powinny być obliczane na podstawie przeciętnego 
wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpo-
częcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości wyna-
grodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy. Kodeks 
pracy w art. 1721 stanowi, że prawo do wynagrodzenia nie przysługu-
je, jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obo-
wiązany objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym mu 
otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu. Jeśli świadcze-
nie pieniężne z ubezpieczenia jest niższe od wynagrodzenia, wów-
czas pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi kwotę 
stanowiącą różnicę między tymi należnościami. Przepis ten odnosi 
się również do ekwiwalentu pieniężnego.  

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop jest świad-
czeniem pieniężnym należnym pracownikowi, który z przyczyn 
określonych w ustawie nie może zrealizować swego prawa urlopo-
wego30. Ekwiwalent oblicza się w taki sposób, jak wynagrodzenie za 
czas urlopu, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych. Zgodnie z 
kodeksem pracy, ekwiwalent ten przysługuje w przypadku niewyko-
rzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu 
rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Sąd Najwyższy31 
wskazał, że bieg terminu przedawnienia roszczenia o ekwiwalent 
pieniężny za niewykorzystane w naturze, a nieprzedawnione urlopy 
wypoczynkowe rozpoczyna się z dniem rozwiązania stosunku pracy. 
Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężne-
go, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w 
czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie 
kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpo-
średnio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę 
z tym pracodawcą ( art. 171 § 3 k.p.). Prawo do ekwiwalentu, jako 
świadczenia pieniężnego, zgodnie z art. 631 § 2k.p. przechodzi po 
śmierci pracownika na małżonka oraz inne osoby spełniające warun-
ki do uzyskania renty rodzinnej. Prawa te wchodzą do spadku w 

                                                 
30 Ibidem. 
31 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 2001 r., I PKN 336/00. 
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przypadku braku uprawnionych osób. Szczególne zasady wypłacania 
wynagrodzenia za czas urlopu i ekwiwalentu pieniężnego za urlop 
zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycz-
nia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypo-
czynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu 
oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop32.  

 
8. Przedawnienie roszczenia urlopowego  
Przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń zawiera dział 

czternasty kodeksu pracy. Zgodnie z art. 291 k.p. roszczenia ze sto-
sunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w 
którym roszczenie stało się wymagalne. Sąd Najwyższy w uchwale z 
dnia 20 lutego 1980 r. wskazał, że bieg przedawnienia roszczenia 
pracownika o urlop wypoczynkowy rozpoczyna się ostatniego dnia 
roku kalendarzowego, w którym pracownik uzyskał prawo do urlopu 
(art. 291 § 1 k.p. w związku z art. 161 k.p.), chyba że szczególne 
przepisy kodeksu pracy lub innych aktów normatywnych przewidują 
obowiązek udzielenia przez zakład pracy urlopu w innych termi-
nach33. Jednym z przepisów szczególnych jest art. 168 k.p., który 
stanowi, że urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie 
z art. 163 k.p. (tj. zgodnie z planem urlopów) należy pracownikowi 
udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalenda-
rzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego na żądanie pra-
cownika. Stanowisko to zostało poparte w kolejnym orzeczeniu Sądu 
Najwyższego34, zgodnie z którym, biorąc pod uwagę aktualne 
brzmienie art. 168 k.p. rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia 
rozpoczyna się w tym przypadku z końcem trzeciego kwartału, tj. 30 
września. Sąd Najwyższy35 wskazał ponadto, że naruszenie przez 
pracodawcę obowiązku udzielania pracownikowi zaległego urlopu 
wypoczynkowego nie uprawnia pracownika do rozpoczęcia po tym 

                                                 
32 Dz. U. 1997 nr 2 poz. 14. 
33 Uchwała Składu Siedmiu Sędziów SN - zasada prawna z dnia 20 lute-

go 1980 r., V PZP 6/79. 
34 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2001 r., I PKN 367/00, 

legalis. 
35 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2000 r., I PKN 121/00, 

legalis. 
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terminie urlopu bez zgody pracodawcy. Zawiadomienie pracodawcy 
o rozpoczęciu zaległego urlopu wypoczynkowego nie usprawiedli-
wia nieobecności pracownika w pracy. 

 

9. Podsumowanie  
Urlop wypoczynkowy służy realizacji zagwarantowanego 

przez Konstytucję RP prawa do wypoczynku. W mediach i środowi-
skach pracowniczych pojawiały się głosy krytykujące zmianę proce-
dury ustalania planu urlopów. Warto zauważyć, że po nowelizacji 
kodeksu pracy z 26 lipca 2002 r. pracownik nie utracił oczywiście 
prawa do urlopu, a jedynie została w pewnym stopniu podważona 
możliwość otrzymania go w konkretnym, wybranym przez siebie 
terminie. Należy podkreślić, że urlop wypoczynkowy z perspektywy 
pracownika jest bezsprzecznie uprawnieniem. Obowiązki pracowni-
ka są mniej lub bardziej wyraźnie wskazane w kodeksie pracy i in-
nych aktach normatywnych. aktach wykonawczych, porozumieniach 
zbiorowych, regulaminie pracy. Jako przykład obowiązku pracowni-
ka można wskazać konieczność poddawania się wstępnym, okreso-
wym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i 
stosowanie się do wskazań lekarskich. Za nieprzestrzeganie tego 
obowiązku pracownik ponosi odpowiedzialność, m.in. stosownie do 
art. 23 ust. 5 Karty Nauczyciela36, w przypadku dwukrotnego nie-
usprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na wspomniane 
badanie zlecone przez dyrektora może nastąpić rozwiązanie stosunku 
pracy. Nie ma zatem podstaw, by mówić o urlopie wypoczynkowym 
jak o obowiązku pracowniczym. Natomiast z punktu widzenia pra-
codawcy – udzielenie urlopu wypoczynkowego pracownikowi jest 
obowiązkiem. Zawinione nieudzielenie przysługującego pracowni-
kowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne obniżenie jego 
wymiaru stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Sto-
sownie do art. 282 k.p. za wskazane nieudzielenie pracownikowi 
urlopu wypoczynkowego, bądź bezpodstawne obniżenie jego wy-
miaru zagrożone jest karą grzywny od 1000 do 30 000 zł. Odnosząc 
się do krytykowanej procedury ustalania urlopu należy pamiętać, że 

                                                 
36 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2014, 

poz. 191). 
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udzielając urlopu pracodawca musi mieć na względzie nie tylko do-
bro pracownika, ale także potrzebę ustalenia organizacji i porządku 
w procesie pracy. Właśnie taką funkcję – organizacyjno-porządkową 
pełni plan urlopów37. Planując urlop, pracodawca jest zobowiązany 
udzielić go z uwzględnieniem potrzeb i możliwości zakładu pracy. 
Ocena wniosków powinna być rozpatrywana przez pryzmat potrzeb 
procesu pracy. Jak wskazuje A. Kosut, regulacje zawarte w art. 163 
k.p. z jednej strony służą zapewnieniu pracownikom wykorzystania 
urlopu w roku, w którym nabyli do niego prawo; z drugiej strony ich 
celem jest umożliwienie pracodawcy zorganizowania pracy w spo-
sób zapewniający normalny jej tok38.  

 

Streszczenie: 
Artykuł podejmuje tematykę urlopu wypoczynkowego, który 

jest jedną z konstytucyjnych gwarancji prawa do wypoczynku. Pra-
wo to jest jednym z obligatoryjnych składników stosunku pracy. 
Podlega ono realizacji dopiero po spełnieniu określonych w ustawie 
przesłanek – wówczas pracownik nabywa prawo do konkretnego 
urlopu. Nowelizacja kodeksu pracy z dnia 26 lipca 2002 r. wywołała 
kontrowersje w zakresie, w jakim m.in. doszło do zmiany procedury 
ustalania planu urlopów. Podnoszono, zwłaszcza w środowiskach 
pracowniczych, że urlop stał się nie tyle prawem, co już obowiąz-
kiem pracownika. Artykuł wskazuje najważniejsze prawa i obowiąz-
ki stron stosunku pracy w zakresie udzielania urlopu wypoczynko-
wego, a także najważniejsze informacje dotyczące procedury udzie-
lania urlopu. Poza analizą aktów normatywnych , istotne znaczenie 
ma także orzecznictwo Sądu Najwyższego i stanowisko doktryny. 
Stanowi to podstawę do jednoznacznego rozstrzygnięcia o charakte-
rze prawnym urlopu wypoczynkowego.  

 
Summary: 
Holiday leave –employee’s right or duty? 
This article is devoted to the topic of holiday leave, which is 

one of the constitutional guarantees of the right to rest. This right is 

                                                 
37 A. Bigaj, op. cit., s. 217. 
38 AS. Kosut, op. cit., s. 1027. 
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one of the obligatory components of the employment relationship. 
The right could only be enforced by fulfillment of the conditions 
specified in the Act - then the employee acquires the right to an exact 
leave. The amendment of the Labour Code of 26 July 2002 was con-
troversial in so far as, which inter alia, there has been a change in the 
procedure for setting a holiday leave plan. It was raised, especially in 
the workforce, that holiday leave in not so much a right, but rather a 
duty of the employee. The article points to the most important rights 
and obligations of the parties to the employment relationship in a 
range of holiday leave, as well as the most important information 
about the procedure. Apart from the analysis of normative acts, the 
case law of the Supreme Court and the position of the doctrine are 
also essential. This is the basis for unambiguous settlement of legal 
nature of the holiday leave. 
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Natalia Habik 

 
Analiza profilu sensorycznego układu dotykowego  

dzieci z autyzmem 
 
Wstęp 
Działanie układów zmysłowych człowieka jest ściśle ze sobą 

powiązane. Podczas trwania procesu rozwojowego w obrębie mózgu 
tworzą się połączenia synaptyczne, dzięki którym możliwe jest wza-
jemnie oddziaływanie na siebie zmysłów. Integracja czynności sen-
sorycznych jest bardzo skomplikowanym procesem, w którym 
ośrodkowy układ nerwowy otrzymuje ze wszystkich receptorów 
informacje, które rozpoznaje, segreguje, interpretuje, a by w końcu je 
zintegrować i zapamiętać dając w efekcie prawidłową odpowiedź 
ruchową1. W trakcie prawidłowego rozwoju u większości dzieci 
współdziałanie zmysłów kształtuje się podczas trwania prostych 
aktywności dnia codziennego. Dziecko zdrowe stopniowo zaczyna 
eksplorować otaczające go środowisko, poznaje je, jak również uczy 
się reagować na bodźce płynące z zewnątrz. Jeżeli proces sensorycz-
nej organizacji ulega zaburzeniu można wtedy zaobserwować wystę-
powanie wielu problemów w rozwoju psychofizycznym, uczeniu się 
jak i zachowaniu dziecka. Integracja procesów sensorycznych jest 
procesem neurologicznym, który organizuje wrażenia płynące z ciała 
i środowiska w taki sposób, by mogły być wykorzystane do celowe-
go, planowanego działania2. Jeżeli bodźce zmysłowe przepływają w 
zorganizowany jak i zintegrowany sposób, mózg wtedy może wyko-
rzystywać do tworzenia wyobrażeń dotyczących nas samych jak i 
otaczającego świata, a także do opracowywania zachowań i przyswa-
jania wiedzy. Już podczas prawidłowego przebiegu okresu życia 
wewnątrzłonowego, a później po urodzeniu występuje pewna regula-

                                                 
1 H. Leong, M. Carter, J. Stephenson, Systematic review of sensory inte-

gration therapy for individuals with disabilities: Single case design studies, 
Res Dev Disabil, nr 47/2015, s. 334-51. 

2 ML. Ganz, The lifetime distribution of the incremental societal costs of 
autism, Arch Pediatr Adolesc. Med, nr 161/ 2007, s. 343–349. 
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cja procesów sensorycznych3. Jako pierwsze integrują się ze sobą 
układ dotykowy, proprioceptywny oraz przedsionkowy. Proces orga-
nizowania rozwija się w szczególności w pierwszych miesiącach 
życia. Następnie w dalszych etapach rozwojowych człowieka docho-
dzi do integracji pomiędzy układem wzroku i słuchu. Każdy prawi-
dłowo rozwinięty organizm posiada specyficzny sposób reagowania 
na bodźce sensoryczne płynące z otaczającego środowiska zewnętrz-
nego. W zależności od powstającej aktywności ośrodkowego układu 
nerwowego (OUN) obserwuje się różnice w wyzwalanych reakcjach 
efektorowych. Dzieje się to poprzez osobniczą zależność występo-
wania progu pobudliwości, który indywidualnie może być wyższy 
lub niższy4.  

Wśród umiejętności, które są końcowymi efektami rozwoju 
procesów zmysłowej integracji można wymienić: zdolność do ucze-
nia się, koncentracji uwagi, samokontroli, samoakceptacji. Integracja 
wrażeń sensorycznych jest procesem ciągłym, osiągnięcie jednego 
poziomu sprzyja rozwojowi umiejętności z poziomu następnego. W 
przypadku dzieci z występującą niedostateczną reaktywnością na 
bodźce sensoryczne układ nerwowy ma trudności z rejestracją lub 
też z rozpoznawaniem płynących informacji z receptorów. Co w 
efekcie może wiązać się z występowaniem stereotypowych zacho-
wań, jaki i zaburzeń motorycznych, trudności w nauce czytania, pi-
sania, czy też opóźnionym rozwojem mowy. Do tej grupy mogą 
również należeć dzieci nie poszukujące bodźców sensorycznych w 
wyniku czego najczęściej są one mało aktywne, powolne i statyczne. 
Jeżeli zaburzenia przetwarzania bodźców dotyczą układu dotykowe-
go, objawiają się wówczas w postaci braku umiejętności precyzyjne-
go rozróżniania i lokalizacji działania bodźca dotykowego. Dziecko 
takie ma trudności z rozróżnieniem cech, kształtów trzymanego 
przedmiotu bez współpracy z układem wzroku. Również nie potrafi 
zlokalizować w jaką część ciała zostało dotknięte. Co w efekcie mo-
                                                 

3 I. Noes, I. van Berckelaer-Onnes, Making sense in a fragmentary 
world. Communication in people with autism and lerning disability, Autism, 
nr 8/ 2004, s. 197-218. 

4 OT. Leyfer, SE. Folstein, S. Bacalman, et al, Comorbid psychiatric 
disorders in children with autism: interview development and rates of dis-
orders, J Autism Dev Disord, nr 36/2006, s. 849–861. 
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że wpływać na niedostateczną świadomość ciała i występowanie 
zaburzeń w obrębie małej jak i dużej motoryki, czy też orientacji 
wobec otaczającej przestrzeni. Cechy te mogą mieć istotne znaczenie 
w całym procesie uczenia. Natomiast jeżeli zaburzenia przetwarzania 
i integrowania bodźca sensorycznego będą dotyczyć całego kom-
pleksu układu przedsionkowo-proprioceptywnego wówczas wtedy 
mogą przejawiać się w postaci niezintegrowanych odruchów tonicz-
nych, zaburzeń prawidłowej regulacji napięcia mięśniowego, osła-
bieniem odruchów równowagi5. 

Zaburzenia integracji sensorycznej u niemowląt ujawniają się 
dość szybko. Najczęściej są to dzieci z tzw. grupy ryzyka: problemy 
w trakcie ciąży, urodzenia wcześniacze, uszkodzenia okołoporodo-
we, wrodzone wady układu nerwowego. Również cesarskie cięcie 
może, ale nie musi powodować problemów w organizacji sensorycz-
nej. Zaburzenia procesów regulacji procesów sensorycznych (RDSP) 
polegają najczęściej na wygórowanej lub obniżonej reakcji na bodź-
ce6. Pojawienie się objawów RDSP wymaga rozpoznania obecności 
następujących cech, tj. występowania trudności w przetwarzaniu 
bodźców sensorycznych i ruchowych, obecności specyficznego 
wzorca zachowania. Dla postawienia prawidłowej diagnozy bardzo 
pomocne jest wcześniejsze określenie profilu sensorycznego dziecka. 
W obrębie zaburzeń integracji zmysłów można wyróżnić trzy cha-
rakterystyczne grupy, tj. nadwrażliwość z dwoma typami reagowania 
(lękowy i buntowniczy), niedowrażliwość i impulsywność. Do 
głównych i najczęściej występujących objawów RDSP można zali-
czyć: nadaktywność, nadpobudliwość, opóźnienie mowy, zaburzone 
napięcie mięśniowe, słabą koordynację wzrokowo-ruchowa, poja-
wienie się trudności w nauce szkolnej. Zaburzenia modulacji senso-
rycznych mogą prowadzić do powstania stanu ciągłego pobudzenia 
emocjonalnego. Powoduje to niejednokrotnie występowanie reakcji 
ucieczki z sytuacji, w której jest się narażonym na dotyk, czy też 
wycofywanie się z działań wymagających przebywania w większej 

                                                 
5 L. Miller, Sensational kids, Perigee Book, New York 2006. 
6 S. Chakrabarti, E. Fombonne, Pervasive developmental disorders in 

preschool children, J Am Med Assoc, nr 285/ 2001, s. 3093–3099.  
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grupie osób7. Jednakże największych problemów przysparzają za-
chowania, które mogą być interpretowane jako agresywne8. Bardzo 
często występowanie, np. gwałtownego odepchnięcia rówieśnika, 
bez wcześniejszego wyraźnego powodu, może wynikać z intuicyjnej 
potrzeby obrony przed niespodziewanymi bodźcami dotykowymi, 
których źródłem może być ów kolega.  

O integracji procesów sensorycznych powinno się myśleć jako 
o naturalnym procesie rozwojowym. Proces uczenia odbywa się przy 
udziale zmysłów, gdyby zabrakło informacji pochodzących od nich 
nie doszłoby do występowania celowych procesów ruchowych. Sen-
sory dostarczają do OUN swego rodzaju „pożywienie”, dzięki temu 
mózg każdego dnia sortuje, przekształca i przesyła do odpowiednich 
reprezentacji korowych informacje. Tam następnie dochodzi do inte-
growania procesów sensorycznych by później drogą eferentną prze-
kazuje adekwatną odpowiedź ruchową. Układ nerwowy jest odpo-
wiedzialny za sterowanie czynnościami i zachowaniami całego orga-
nizmu, który w efekcie może pracować harmonijnie jako spójna ca-
łość. Proces ten odbywa się dzięki specyficznym właściwościom 
tkanki nerwowej, która jest odpowiedzialna za przyjmowanie infor-
macji pochodzących zarówno ze środowiska zewnętrznego jak i we-
wnętrznego. Do tych właściwości tkanki nerwowej należy pobudli-
wość i przewodnictwo9. Kierunek przepływu informacji pochodzącej 
z bodźca zawsze jest taki sam, tj. przebiega od zakończenia dendry-
tu, ciało komórki aż do zakończenia aksonu, gdzie następnie przy 
udziale synaps może być przekazany do następnego neuronu lub 
komórki innej tkanki. Stan pobudzenia w komórce, do której dociera 
bodziec jest możliwy dzięki występowaniu mediatorów (neurotrans-
miterów). Bardzo ważnym aspektem prawidłowego rozwoju jest 
występowanie plastyczności mózgu, która daje możliwość modyfi-
kacji budowy i czynności układu nerwowego na skutek występowa-

                                                 
7 L. Bobkowicz-Lewardowska, Autyzm dziecięcy zagadnienia, diagnozy 

i terapii, Oficyna wydawnicza IMPULS, Kraków 2005, s. 8-14. 
8 J. Baio, Centers for Disease Control and Prevention. Prevalence of the 

autism spectrum disorders: Autism and Developmental Disabilities Moni-
toring Network, Surveill. Summ, 56/2007, s. 12–28. 

9 EB. Barbeau, A. Mendrek, L. Mottron, Are autistic traits autistic? Bri-
tish Journal Of Psychology, nr 100/ 2009, s. 23–28. 
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nia bodźców pochodzących ze środowiska zewnętrznego. Podstawą 
do powstania procesów plastyczności jest reorganizacja połączeń 
synaptycznych, tj. zmiana siły lub liczby wzajemnego oddziaływania 
istniejących już synaps10. Receptory to wyspecjalizowane narządy, 
które odpowiedzialne są za reagowanie na bodźce zewnętrzne lub 
wewnętrzne. Posiadają umiejętność odbioru, przetwarzania i przeka-
zywania informacji zmysłowej. Umożliwiają one kontakt pomiędzy 
organizmem a środowiskiem zewnętrznym. Charakteryzują się wy-
soką selektywnością na bodźce11. 

Układ dotykowy służy do odbioru i różnicowania wrażeń czu-
ciowych pochodzących z powierzchni skóry. Odczuwanie dotyku, 
bólu, temperatury rozpoczyna się w skórze. Powłoka skóry zbudo-
wana jest kolejno: z naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej. 
W 1 cm2 skóry występuje około 200 punktów wrażliwych na ból, 20 
wrażliwych na dotyk, 13 wrażliwych na zimno i tylko 1 na ciepło. 
Układ dotykowy rozwija się najwcześniej spośród innych układów 
zmysłowych, tj. około 7 tygodnia życia wewnątrz łonowego. Skóra 
powstaje z tego samego listka zarodkowego co OUN - ektodermy. 
Układ taktykalny warunkuje występowanie pierwotnych odruchów, 
np. ssania12. Większość bodźców pochodzących z sensorów dotyko-
wych nasz organizm nie odczuwa, aczkolwiek utrzymuje je w odpo-
wiednim stanie pobudzenia. Prawidłowo rozwinięty dotyk w trakcie 
urodzenia pełni bardzo ważną rolę w dalszym rozwoju dziecka, po-
nieważ staje się swoistym narzędziem umożliwiającym eksplorację 
otoczenia. Zmysł dotyku warunkuje poznanie własnego ciała, różni-
cowania przedmiotów13. Poprzez prawidłowo funkcjonujący układ 
taktykalny możliwe jest kształtowanie „mapy ciała” umożliwiającej 

                                                 
10 A. Kędzia, Budowa i funkcja układu nerwowego, [w:] L. Sadowska 

(red.), Neurokinezjologiczna Diagnostyka i Terapia Dzieci z Zaburzeniami 
Rozwoju Psychoruchowego, Wydawnictwo AWF, Wrocław 2001. 

11 V. Maas, Integracja sensomotoryczna a neuronauka, Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej, Warszawa 2007. 

12 M. Borkowska, K. Wagh, Integracja sensoryczna na co dzień, Wy-
dawnictwo PZWL, Warszawa 2010. 

13 D. Jodzis, Dysfunkcje integracji sensorycznej a sprawność językowa 
dzieci w młodszym wieku szkolnym, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2013. 
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określenie poszczególnych części ciała i ich wzajemnej relacji wobec 
siebie14.  

Układ dotykowy można podzielić na protopatyczny i epikry-
tyczny. Ten pierwszy stanowi funkcję obronną, wyzwala odpowiedź 
ruchową. Jest odpowiedzialny za występowanie stanów emocjonal-
nych, jak i wpływa na wywoływanie reakcji „walcz albo uciekaj”. 
Układ epikrytyczny zaś pełni funkcję różnicującą, umożliwia zarów-
no czasową i przestrzenną interpretację bodźca, nadaje również zna-
czenie temu co odczuwamy. Odczuwanie sensorów pochodzących z 
układu taktykalnego można podzielić na nadwrażliwość i podwraż-
liwość. Do nadwrażliwości dotykowej należy zaliczyć nadmierne 
unikanie, wzdryganie się na dotyk, unikanie dotykania części ciała 
bogato zaopatrzonych w receptory dotyku, tj. twarz, głowa, barki. 
Niechętnie reagowanie na czesanie włosów, ubieranie się, obcinanie 
paznokci, unikanie prac z mokrymi materiałami, nieprawidłowe 
trzymanie ołówku. Dziecko za RDSP wykazuje często tendencję do 
nietolerancji niektórych pokarmów. Nadwrażliwość na występujące 
bodźce zmysłowe pochodzące z zewnątrz jest przyczyną pojawienia 
się problemów w koncentracji i uwagi. Na skutek tego mogą pojawić 
się problemy szkolne, tj. nieuważne wysłuchiwanie poleceń i pro-
blemy z ich prawidłowym wykonywaniem, błędy w pisaniu, czyta-
niu, liczeniu. Nadwrażliwość dotykowa to problem, z którym, bory-
kają się dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego15. Dzieci 
z RDSP skarżą się na gryzące metki, rajstopy pod spodniami, swetry, 
szaliki, rękawiczki, mają swoje ulubione ubrania, które najchętniej 
nosiłyby non stop. Nie lubią chodzić boso i często chodzą na pal-
cach. Dzieci z nadwrażliwością na dotyk nie lubią mycia zębów, 
wizyt u stomatologa czy pediatry, gdzie szpatułka jest wkładana do 
jamy ustnej, nie znoszą obcinania paznokci i włosów, a czasami na-

                                                 
14 M. Meaney, The effects of neonatal handling on the development of 

the adrenocortical response to stress: implications for neuropathology and 
cognitive deficits in later life, Psychoneuroendocrinology, nr 16/2004, s. 
85–103. 

15 M. Karga, Podstawowe zasady obserwacji i terapii zaburzeń integra-
cji sensorycznej u małego dziecka, [w:] B. Cytowska, B. Winczura, Wcze-
sna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Oficyna Wydaw-
nicza Impuls, Kraków 2006. 
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wet niemożliwe jest umycie im twarzy czy włosów. Nadwrażliwość 
sprawia, że jedzą zwykle to samo, najczęściej w postaci papek, nie 
próbują nowych konsystencji, krztuszą się nimi, dławią, a tym sa-
mym nie wykonują ćwiczeń narządów artykulacyjnych, takich jak 
gryzienie czy żucie, a to powoduje częste wady wymowy. Nadwraż-
liwość dotykowa powoduje, że dzieci niechętnie używają swoich 
dłoni, nie lubią zabaw plasteliną czy masą solną, malowanie palcami 
nie sprawia im przyjemności, nie lubią się również brudzić, a mała 
ilość doświadczeń dotykowych w obrębie dłoni wpływa negatywnie 
na rozwój motoryki małej. Osoby z podwrażliwością charakteryzują 
się hiperaktywnością, brakiem reakcji na ubrudzoną np. buzię. Czę-
sto noszą zbyt obszerne ubrania. Próbują sami sobie dostarczać 
bodźców, posiadają mocny nacisk ołówka na papier. W testach gra-
festezji mają problem z różnicowaniem kształtów. Osoby z zburze-
niami układu dotykowego charakteryzują się często występowaniem 
obronności dotykowej, tj. wzrostu aktywności ruchowej na stymula-
cję układu protopatycznego16.  

Celem badań była analiza profilu sensorycznego układu doty-
kowego u dzieci z całościowymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 
Głównym problemem badawczy został sformułowany w postaci 
pytania: Jaki jest związek pomiędzy profilem sensorycznym układu 
dotykowego a występowaniem u dzieci spektrum autyzmu? W bada-
niach przyjęto następujące założenia, stanowiące hipotezę główną: 
Dzieci z autyzmem mają zaburzenia wynikające z profilu sensorycz-
nego układu dotykowego.  

 
Materiał i metody 
Badania przeprowadzono w oparciu o obserwację, której za-

daniem było zebranie danych spostrzeżeń dotyczących zaburzeń 
funkcjonowania układu dotykowego. W tym celu wykorzystano na-
rzędzie badawcze - Kwestionariusz Zaburzeń Sensomotorycznych 
zawierający pytania dotyczące profilu sensorycznego dziecka w 

                                                 
16 G. Dawson, SJ. Webb, J. McPartland, Understanding the nature of 

face processing impairment in autism: Insights from behavioral and elec-
trophysiological studies, Development and Psychopathology, nr 14/2005, s. 
581-611. 
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przeliczeniu na standaryzowaną w teście skalę występowania ryzyka 
zaburzeń sensorycznych. Przy użyciu wyżej wymienionych narzędzi 
badawczych sprawdzano reaktywność na różne fraktury dotykowe: 
szorstkie, gładkie, miękkie, twarde. Podczas testowania sprawdzano 
reakcję dziecka, czy unika albo chętnie podejmuje aktywności eks-
ploracji dotykowej struktur. Kryterium diagnostyczne obejmowało 
również wywiad z rodzicem zawierający pytania dotyczące osobni-
czej wrażliwości dziecka podczas czynności pielęgnacyjnych, przy-
tulania, kontaktu dotykowego z innymi osobami oraz preferencji co 
do struktur pokarmów. O nadwrażliwości układu dotykowego dziec-
ka decydowała obecność wygórowanej reakcji na bodźce dotykowe. 
Natomiast podwrażliwość układu dotykowego diagnozowana była u 
dzieci z obniżoną reakcją na bodźce dotykowe.  

Badaniu poddano grupę 52 chłopców w wieku 3-8 lat ze zdia-
gnozowanym autyzmem uczęszczających na terapię do Krajowego 
Towarzystwa Autyzmu (KTA) w Kielcach (województwo święto-
krzyskie). Badania były przeprowadzane od lutego do kwietnia 2016 
roku w placówce KTA. Kryterium włączającym do badań było roz-
poznanie diagnostyczne autyzmu, przedział wiekowy 3-8 lat oraz 
uczęszczanie na terapię do placówki Krajowego Towarzystwa Auty-
zmu w Kielcach. 

 
Wyniki 
Przeprowadzone badania wskazują, że przeważająca liczba 

badanych dzieci (56%) unika czynności pielęgnacyjnych oraz nie 
lubi być dotykana (48%). Analiza otrzymanych wyników wskazuje 
również, że duża grupa badanych dzieci nie lubi być dotykana (48%) 
oraz unika dotykowej eksploracji fraktur pochodnych plastelinie 
(44%). Połowa badanych dzieci wykazuje preferencję do spożywania 
miękkich, ciekłych pokarmów, tj. zupy, jogurty. Uzyskane powyższe 
dane wskazują na cechy nadwrażliwości. Z przeprowadzonych rów-
nież badań wynika, że 21% badanych dzieci preferuje w dotyku 
twarde i ciężkie przedmioty oraz domaga się by je dotykać. W bada-
nej grupie dzieci 25% preferuje spożywanie pokarmów o twardym 
charakterze (tj. suchary, sucha bułka, smażone mięso). 
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Tabela 1.Struktura profilu układu dotykowego badanych dzieci 
 N % 

Brak reakcji na bo-
dziec dotykowy 

4 8 

Nie lubi być dotykane 25 48 
Preferuje twarde i 
ciężkie przedmioty 

11 21 

Unika zabaw plaste-
liną 

23 44 

Nie lubi chodzić boso 19 37 
Unika czynności 
pielęgnacyjnych 

29 56 

Domaga się by je 
dotykać, lubi gwał-
towane zabawy 

11 21 

Preferuje pokarmy 
miękkie, ciekłe 

26 50 

Preferuje pokarmy 
twarde 

13 25 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań dokonano analizy pro-
filu układu dotykowego dzieci z rozpoznanym autyzmem. Otrzyma-
ne wyniki wykazały, że u większości dzieci wystąpiły objawy nad-
wrażliwości układu dotykowego (62%). Cechy podwrażliwości wy-
stąpiły u 26% badanych. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 2. 

 

Tabela 2.Struktura analizy sensorycznej profilu układu dotykowego 
 Ryzyko Norma 

n % n % 
Nadwrażliwość 32 62 2 4 
Podwrażliwość 14 26 4 8 

 

Dyskusja 
Z uzyskanych danych analizujących układ dotykowy w bada-

nej grupie dzieci wynika, że u większości dzieci z autyzmem (62%) 
wystąpiły zaburzenia profilu sensorycznego o charakterze nadwraż-
liwości. Cechy podwrażliwości wystąpiły w nielicznej (26%) grupie 
badanych. Norma w zakresie przetwarzania sensorycznego układu 
dotykowego wystąpiła jedynie u 12% badanych. Dzieci z autyzmem 
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są szczególnie wrażliwe na bodźce z zewnątrz, wykazują zwiększoną 
utratę kontroli nad własnym ciałem. Często nie panuje nad ruchami, 
gestami i sposobem wypowiadania się, może dodatkowo występo-
wać zaburzona koordynacja całego organizmu. Dzieci ze zdiagno-
zowanym autyzmem wymagają długotrwałej terapii wspomagającej 
wyciszenie zaburzeń interpretacji i przetwarzania informacji senso-
rycznych. 

Prowadząc zajęcia z dziećmi z zaburzeniami należy pamiętać, 
że podstawą do rozpoczęcia jakiejkolwiek terapii jest postawienie 
właściwej diagnozy. Stwierdzenie zaburzeń u dziecka powinno być 
także potwierdzone szczegółowym wywiadem przeprowadzonym z 
rodzicami. To oni są w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem i ich 
analiza zachowania dziecka jest cenna podczas stawiania diagnozy. 
W przypadku występowania autyzmu należy pamiętać, że dla każde-
go pacjenta powinien być dostosowany indywidualny program tera-
peutyczny. Błędem jest traktowanie pacjentów jednakowo, ponieważ 
spektrum autyzmu jest niezwykle szerokie i obejmuje wiele zabu-
rzeń. Mogą one występować u poszczególnych osób z różnym nasi-
leniem. Taki wniosek został potwierdzony w artykule Olechnowicz, 
w którym wyraźnie określono, że istnieje potrzeba indywidualnego 
dostosowania zabiegów fizjoterapeutycznych w przypadku dzieci z 
autyzmem. Nie należy traktować wszystkich jednakowo. Właściwie 
postawiona diagnoza ułatwia ustalenie programu fizjoterapeutyczne-
go17. Zarówno wnioski płynące z artykułu Wiśniowieckiej-Kowalnik 
jak i ocena obserwacji dzieci sporządzona dla potrzeb powyższej 
pracy potwierdzają fakt, iż najczęstsze zaburzenia pojawiające się u 
dzieci z autyzmem istnieją w obszarze podwrażliwości18. Według 
Moseley dotyk odgrywa nieocenioną rolę w medycynie, ponieważ 
łagodzi depresje i lęki, a także działa bardzo pozytywnie w sytu-
acjach uśmierzenia bólu19. Uzyskane wyniki w artykule potwierdzają 

                                                 
17 H. Olechnowicz, Wokół autyzmu. Fakty, skojarzenia, refleksje, WSiP, 

Warszawa 2004. 
18 B. Wiśniowiecka-Kowalnik, M. Kastory-Bronowska, P. Stankiewicz, 

Genetyczne uwarunkowania zaburzeń autystycznych, Developmental Period 
Medicine, nr 12/2013, s.3. 

19 G. Moseley, N. Zalucki, K. Wiech, Tactile discrimination, but not tactile 
stimulation alone, reduces chronic limb pain, Pain, nr 137/2008, s.600–608. 
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badania prowadzone przez Case - Smith i wsp., które wykazały, że u 
dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu występują problemy 
sensoryczne związane z przetwarzaniem oraz odbieraniem bodźców 
pochodzących ze środowiska zewnętrznego20. Z badań prowadzo-
nych przez Aliabadi wynika, że w okresie wczesnodziecięcym dotyk 
jest podstawowym środkiem komunikacji z otaczającym światem. 
Na podstawie przeprowadzonych obserwacji wykazano, że dzieci 
pozbawione fizycznego kontaktu zazwyczaj są bardziej niespokojne i 
nerwowe, co wpływa deprymująco na funkcje koncentracji uwagi21. 
To w jaki sposób rodzice dotykają i trzymają dziecko oraz jak często 
to czynią, wpływa na samopoczucie i zdrowie małego człowieka22. 
Autyzm to zaburzenie, która negatywnie wpływa na cały organizm 
pacjenta. Zostaje utrudnione funkcjonowanie wielu zmysłów, dlatego 
dziecko może być odbierane jako osoba dziwna i często separowana 
od otoczenia. Analiza i obserwacja przeprowadzone na grupie ba-
dawczej potwierdzają fakt, że długoterminowa i dokładna fizjotera-
pia poprawia psychomotorykę pacjenta. Z badań prowadzonych 
przez M. Huri i wsp. wynika, że u dzieci ze spektrum autyzmu wy-
stępuje osłabienie czucia dotyku oraz somatognozji w obrębie dło-
ni23. Badania prowadzone przez S. Roley i wsp. wykazują, że u dzie-
ci z rozpoznanym spektrum zaburzeń autystycznych występują zabu-
rzone procesy integracji sensorycznej wpływające na osłabienie 
kompetencji społecznych. Otrzymane wyniki wskazują, że zaburze-
nie regulacji procesów sensorycznych wpływają na osłabienie pla-
nowania motorycznego oraz koordynacji sensomotorycznej24.  

                                                 
20 J. Case-Smith, LL. Weaver, MA. Fristad, A systematic review of sen-

sory processing interventions for children with autism spectrum disorders, 
Autism, nr 19/2015, s. 133-148. 

21 F. Aliabadi, R. Askary, Effects of tactile – Kinesthetic Stimulation on 
Low Birth Weight Neonates, Iran J ped, 23/ 2013, s. 289–294.  

22 L. Turner, WL. Stone, Follow up of children with autism spectrum 
disorders from age 2 to age 9, Autism, nr 10/2006, s. 243–265. 

23 M. Huri, S. Sahin, H. Kayihan, Investigation of hand function among 
children diagnosed with autism spectrum disorder with upper extremity 
trauma history, Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Nr 22/ 2016, s. 559-565. 

24 S. Roley, Z. Mailloux, LD. Parham, et al., Sensory integration and 
praxis patterns in children with autism, Am J Occup Ther, 2015. 
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Dzieci, u których został zdiagnozowany autyzm negatywnie 
podchodzą do świata zewnętrznego. Ich umysł „nie filtruje” danych 
w postaci, np. ostrych i nieprzyjemnych zapachów, drażniących 
dźwięków, jaskrawych kolorów itp., dlatego wycofują się z codzien-
nego funkcjonowania lub zachowują się dziwacznie. Według So-
chockiej urozmaicenie zajęć terapeutycznych i stosowanie zróżnico-
wanych metod pracy z dzieckiem: muzykoterapia, dogoterapia, ćwi-
czenia fizyczne, metoda behawioralna pozytywnie wpływają na kon-
dycję dziecka. Tym samym zwiększają szanse na samodzielne, 
sprawne funkcjonowanie pacjenta. Wspólnym wnioskiem płynącym 
z pracy i artykułu Sochockiej jest stwierdzenie, że w procesie 
usprawniania dziecka niezbędna jest współpraca między terapeutą, 
rodziną, otoczeniem a samym pacjentem. Nie jest to łatwe zadanie i 
wymaga wielkiego poświęcenia, wysiłku i cierpliwości a przede 
wszystkim czasu25. 

 
Wnioski 
1. U dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem występują zabu-

rzenia regulacji procesów układu dotykowego. 
2. Dzieci z autyzmem znajdują się w większej grupie ryzyka 

cech nadwrażliwości układu dotykowego. 
 
Streszczenie: 
Przedmiotem badań była analiza profilu sensorycznego układu 

dotykowego u dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem. Badaniu pod-
dano grupę 52 chłopców w wieku 3-8 lat z autyzmem uczęszczają-
cych na terapię do Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Kielcach. 
Badania przeprowadzono w oparciu o obserwację dotyczącą zabu-
rzeń układu dotykowego. Badania przeprowadzono w oparciu o ob-
serwację, której zadaniem było zebranie danych spostrzeżeń doty-
czących zaburzeń funkcjonowania układu dotykowego. W tym celu 
wykorzystano narzędzie badawcze - Kwestionariusz Zaburzeń Sen-
somotorycznych zawierający pytania dotyczące profilu sensoryczne-
go dziecka w przeliczeniu na standaryzowaną w teście skalę wystę-

                                                 
25 L. Sochocka, T. Lisek, A. Zwierzyńska, Wybrane metody leczenia au-

tyzmu, Piel Zdr Publ, nr 1/ 2011, s. 155–161. 
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powania ryzyka zaburzeń sensorycznych. Otrzymane wyniki wyka-
zały, że u większości dzieci wystąpiły objawy nadwrażliwości ukła-
du dotykowego. Cechy podwrażliwości wystąpiły w mniejszej licz-
bie badanych dzieci. W grupie dzieci z autyzmem występują zabu-
rzenia regulacji przetwarzania sensorycznego układu dotykowego. 

Słowa kluczowe: autyzm, układ dotykowy, profil sensorycz-
ny, fizjoterapia 

 
Abstract: 
Analysis of the sensory of the sensory system of children with 

autism 
The subject of the study was the analysis of sensory profile of 

the tactile system in children diagnosed with autism. The study 
subjected was a group of 52 boys aged 3 to 8 years with autism who 
attended therapy at the National Autism Society in Kielce. The study 
was based on observation of tactile disorders. The study was con-
ducted on the basis of observation, which was designed to collect 
observation data on the dysfunction of the touch system. To this end 
a research tool was used – the Questionnaire Sensomotor Disorders 
containing questions about the sensory profile of the child, based on 
the standardized test scale for the occurrence of the risk of sensory 
disorders. The results showed that most children had symptoms of 
tactile hypersensitivity. Hyposensitivity has been reported in fewer 
children. In the group of children with autism there are disturbances 
adjusting the sensory processing of the touch system. 

Keywords: autism, touch system, sensory profile, physiotherapy 
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Patologiczne zaangażowanie w pracę jako źródło zagrożeń 
dla zdrowia współczesnego człowieka 

 
Wstęp 
Praca może stać się „narkotykiem” pozwalającym na ucieczkę 

od rzeczywistości. „Narkotyk” ten daje przyjemność, jest zawsze pod 
ręką i nic nie kosztuje, a co więcej jego używanie jest aprobowane 
społecznie1.  

Praca stanowi naturalną i niezwykle istotną aktywność wpisa-
ną w bieg ludzkiego życia. Dla wielu osób – obok rodziny, zdrowia 
czy religii – stanowi jedną z najważniejszych wartości nadających 
sens codziennemu funkcjonowaniu. Choć posiada znaczenie czysto 
pragmatyczne (będąc źródłem utrzymania), to przyczynia się do 
rozwoju osobowościowego, sprzyja samorealizacji, daje poczucie 
satysfakcji i spełnienia. W obecnym, mocno zmaterializowanym 
świecie funkcje pracy uległy pewnym wypaczeniom – coraz częściej 
staje się ona „lekarstwem” na wszechogarniającą frustrację i nieza-
dowolenie oraz wzrastające poczucie osamotnienia i nieumiejętne 
radzenia sobie ze stresem. Efekt? Czas poświęcany pracy znacznie 
wydłuża się, a alternatywne formy aktywności zostają wyraźnie za-
niedbywane, podobnie zresztą jak wiele inne potrzeb. Patologiczne 
zachowanie jest jednak akceptowane i promowane jako użyteczne2, 
bo pomimo wagi i narastania problemu społeczeństwo wiąż wydaje 
się nie dostrzegać związanych z nim zagrożeń. Jednym z nich jest 
pracoholizm, który tak jak każde inne uzależnienie zniewala, depra-
wuje i niszy człowieka. 

 
Uzależnienie od pracy – charakterystyka schorzenia i jego 

przebieg 
Pracoholizm nie jest nowym zjawiskiem. Problematyka ta cie-

szy się zainteresowaniem od 1971 r., czyli daty opublikowania przez 
                                                 

1 N. Ogińska-Bulik., Uzależnienie od czynności: mit czy rzeczywistość. 
Wyd. Difin SA, Warszawa 2010, s. 35.  

2 B. Hoffmann., Pracoholizm, „Remedium”, nr 11/2013, s. 8–10.  
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W. Oatesa pracy „Confessions of a workaholic”3 i niezmiennie budzi 
ona wiele kontrowersji. Dla niektórych, to rodzaj wizytówki ułatwia-
jącej wstęp na dalsze szczeble kariery zawodowej, dla innych wy-
twór ludzkiej wyobraźni i przejaw mody na kolejne „izmy”. Są jed-
nak też tacy, którzy uważają, że istnieje coś takiego jak uzależnienie 
od pracy (tzw. work addiction), które podobnie jak inne nałogi jest 
chorobą ciała i umysłu4. 

Pomimo powszechnego używania samego terminu, przy pró-
bie bardziej precyzyjnego określenia zjawiska pracoholizmu, napo-
tkamy na pewne trudności. Wśród specjalistów nie ma bowiem 
zgodności w zakresie definiowania i rozumienia uzależnienia od 
pracy – dokonując przeglądu literatury przedmiotu odnajdziemy 
wiele definicji, które najczęściej dają się ująć w trzy kategorie: dy-
namiczne, cechowe i operacyjne. Definicje dynamiczne zwracają 
uwagę na konsekwencje zachowania typowego pracoholika, akcentu-
jąc, że jest to sposób unikania problemów osobistych, używany dla 
wytłumaczenia odczuwanego przymusu pracy. Z kolei w definicjach 
opisujących pracoholizm przy użyciu cech, przedstawia się strukturę 
i wymiary tego zachowania, wyrażając jednocześnie oceny warto-
ściujące przez podkreślanie jego irracjonalności. Ostatni typ definicji 
ukazuje pracoholizm jako syndrom określonych wymiarów, które 
wyczerpująco opisują ten rodzaj zaburzenia5. 

W tej wielości sposobów ujmowania pracoholizmu badacze 
najczęściej zgodnie stwierdzają, że nie nadmiar pracy i czas po-
święcony na realizację czynności zawodowych czyni jednostkę 
„uzależnioną”, a podejście „wewnętrzne” (kompulsja) – ustosun-
kowanie człowieka do wykonywanego zajęcia, które ma charakter 
przymusu6. Możemy zatem za B. Woronowiczem7 przyjąć, że uza-

                                                 
3 M. Ostrowska, A. Michcik., Pracoholizm – przyczyny, konsekwencje, 

przeciwdziałanie, „Bezpieczeństwo pracy”, nr 12/2014, s. 10–13.  
4 L. Mieścicka., Pracoholizm. Wyd. Instytutu Psychologii Zdrowia, 

Warszawa 2006, s. 5. 
5 B. Dudek, W. Szymczak., Psychologiczne, społeczne i zdrowotne skut-

ki pracoholizmu. [w:] Społeczne, psychologiczne i zdrowotne skutki praco-
holizmu. Red. B. Dudek. Wyd. UŁ, Łódź 2011, s. 12. 

6 S. Kozak., Patologie w środowisku pracy. Zapobieganie i leczenie. 
Wyd. Difin SA, Warszawa 2009, s. 106. 
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leżnienie od pracy jest pewnym stanem psychicznym charakteryzu-
jącym się przede wszystkim bardzo silną potrzebą wykonywania 
pracy lub innych czynności z nią związanych, nieustannym myśle-
niem o obowiązkach zawodowych oraz poczuciem znacznego dys-
komfortu (złego samopoczucia) w sytuacjach kiedy możliwość wy-
konywania pracy staje się utrudniona.  

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych uzależnień, 
także pracoholizm nie pojawia się nagle – w rozwoju choroby można 
wyróżnić kolejne stadia, wskazujące na poziom jej zaawansowania. 
Przyglądając się poszczególnym etapom tego długofalowego cyklu z 
łatwością można zaobserwować zachodzące stopniowo zmiany w 
myśleniu, postępowaniu, jak i całościowym funkcjonowaniu jed-
nostki8. Przebieg uzależnienia od pracy najczęściej ujmowany jest w 
postaci trzech faz: wstępnej, krytycznej, chronicznej. 

Pierwszą fazę – fazę wstępną – charakteryzuje wzrost ilości 
pracy oraz silna koncentracja na aktywności zawodowej. Potrzeba 
bycia nieustanie zajętym sprzyja angażowaniu się w coraz większą 
liczbę spraw, co skutkuje zaniedbywaniem obowiązków niezwiąza-
nych z pracą. Pojawiające się wyrzuty sumienia są regulowane przez 
mechanizmy racjonalizacji. Taki styl funkcjonowania odpowiada 
pracownikowi, który nawet nie próbuje go zmienić. Przeciwnie, stara 
się pokazać wszystkim jak ciężko pracuje – pragnie bowiem zostać 
zauważony i doceniony. Z czasem uwidaczniają się pierwsze oznaki 
wyczerpania organizmu, które pracoholik lekceważy nie przypisując 
im większego znaczenia. Granica pomiędzy tym, co jest pracowito-
ścią a tym, co stanowi już o ukształtowanym nałogu jest bardzo 
cienka. Jej przekroczenie prowadzi do kolejnej fazy – fazy krytycz-
nej9. Tutaj pojawia się już przymus pracy. Pracoholik doświadczając 
narastających obaw uzależnienia, podejmuje próby kontroli swojego 

                                                                                                        
7 B. Woronowicz., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. 

Wyd. Media Rodzina & Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Po-
znań-Warszawa 2009, s. 506. 

8 S. Kozak., Patologie w środowisku pracy…, op. cit., s. 111. 
9 A. Tajak., Pracoholizm jako forma uzależnienia współczesnego czło-

wieka na przykładzie pracowników naukowych [w:] Dylematy współcze-
snych ludzi. Radzenie sobie z wielością ról i zadań. Red. H. Liberska, A. 
Malina, D. Suwalska-Barancewicz. Wyd. Difin SA, Warszawa 2015, s. 235. 
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zachowania oraz czasu poświęcanego czynnościom zawodowym. 
Najmniejsze przerwy w pracy wywołują jednak silny lęk. By zredu-
kować ten przykry stan usilnie szuka usprawiedliwienia dla powrotu 
do dotychczasowego zaangażowania w pracę. Tworzy zadania, które 
w jego odczuciu powinny być jak najszybciej wykonane. W efekcie 
pracuje coraz więcej, coraz dłużej. Ostatecznie traci kontrolę nad 
swoim zachowaniem10. 

Ostatnim etapem pracoholizmu jest faza chroniczna, w której 
całe życie osoby uzależnionej skupione zostaje wokół pracy. Pracoholik 
każdą chwilę przeznacza na aktywność zawodową, która jest dla niego 
niczym narkotyk, bez którego trudno funkcjonować. Narkotyk ten ma 
tak dużą moc wciągania, że jednostka z łatwością ogranicza lub przery-
wa inne formy działania. Na tym etapie drastycznie spada wydajność 
człowieka a rosnące wyczerpanie organizmu prowadzi do wielu chorób 
i zaburzeń. W skrajnych przypadkach wyniszczenie psychofizyczne 
organizmu może doprowadzić do śmierci11.  

 
Kiedy praca staje się „narkotykiem”? – kryteria diagno-

styczne pracoholizmu 
Proces uzależnienia od pracy, podobnie zresztą, jak w przy-

padku rozwoju innych zachowań nałogowych, jest rozciągnięty w 
czasie. Niemożliwe jest zatem dokładne określenie, kiedy człowiek 
staje się pracoholikiem, a wykonywana praca formą narkotyku. W 
początkowym okresie „zyski” wynikające z angażowania się w 
czynności zawodowe przeważają nad kosztami, jednak wraz z upły-
wem czasu negatywne konsekwencje stają się coraz bardziej zauwa-
żalne12. Rozwinięcie się pełnego zespołu objawów pracoholizmu 
poprzedzają pewne symptomy, które należy traktować jako sygnały 
ostrzegawcze. Zdaniem J. Moczydłowskiej13 takim objawem wska-
zującym na przekroczenie granicy zdrowej aktywności jest na pewno 

                                                 
10 J. Karney., Psychopedagogika pracy: wybrane zagadnienia z psychologii 

i pedagogiki pracy. Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2007, s. 399. 
11 J. Wachowiak., Dysfunkcjonalne zachowania pracowników. Wyd. Di-

fin SA, Warszawa 2011, s. 41. 
12 N. Ogińska-Bulik., Uzależnienie od czynności…, op. cit., s. 33. 
13 J. Moczydłowska., Uzależnienie od pracy, „Problemy alkoholizmu”, 

nr 2/2000, s. 67. 
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niedotrzymywanie obietnic. Jednostka nadmiernie skoncentrowana 
na pracy zwykle zapomina o składanych obietnicach czy też nie mo-
że ich zrealizować gdyż nie potrafi oderwać się od pełnionych obo-
wiązków zawodowych. Powodem do niepokoju powinna być rów-
nież sytuacja, kiedy osoba jest tak mocno zaabsorbowana aktywno-
ścią zawodową, że traci zdolność oceny czasu poświęcanego na re-
alizację czynności związanych z pracą. Dopiero zlekceważenie tych 
sygnałów prowadzi do pojawienia się pełnoobjawowego uzależnie-
nia od pracy.  

Termin pracoholizm jest powszechnie używany a prowadzone 
dotychczas badania bez wątpienia potwierdzają dysfunkcjonalny 
charakter zjawiska, choć zaburzenie to do dnia dzisiejszego nie zo-
stało uwzględnione w oficjalnej psychiatrycznej i psychologicznej 
nomenklaturze14. Nie mniej autorzy różnych opracowań naukowych 
coraz częściej skłaniają się jednak ku definicji pracoholizmu jako 
nałogu. Dlaczego pracoholizm może być uznany za chorobę – rodzaj 
uzależnienia? Odpowiedź wydaje się być prosta. Objawy towarzy-
szące temu zaburzeniu w pełni odpowiadają standardowym profilom 
psychopatologicznych stosowanym w przypadkach uzależnień od 
substancji15. To co charakterystyczne dla pracoholika (podobnie jak 
osób zatracających się w innych nałogach), to wzrastająca i wymyka-
jąca się spod kontroli, oparta na przymusie potrzeba powtarzania 
pewnych zachowań. Ograniczenie tej aktywności staje się przyczyną 
niepokoju oraz pogorszonego samopoczucia. W przypadku pracoho-
lizmu zauważalny jest również wzrost tolerancji, oznaczający po-
trzebę coraz większych „dawek” obowiązków zawodowych oraz 
występowanie nawrotów, przejawiających się w tendencji do powta-
rzania uprzednich wzorców zachowania związanych z pracą16. 

Traktowanie procesu uzależnienia od pracy analogicznie do 
mechanizmu uzależnień związanych z substancjami doprowadziło do 
wyodrębnienia kryteriów diagnostycznych pracoholizmu. Zgodnie z 

                                                 
14 K. Wojdyło., Pracoholizm: perspektywa poznawcza. Wyd. Difin SA, 

Warszawa 2010, s. 20. 
15 C. Guerreschi., Nowe uzależnienia. Wyd. SALWATOR, Kraków 

2006, s. 127. 
16 N. Ogińska-Bulik., Uzależnienie od czynności…, op. cit., s. 33. 
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obowiązującą obecnie X rewizją Międzynarodowej Statystycznej 
Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) należą 
do nich17: 

1. Ilościowy i jakościowy wzrost zaangażowania w pracę, prze-
jawiający się w zwiększaniu czasu poświęcanego obowiązkom zawo-
dowym oraz realizowaniu coraz większej liczby zadań i projektów. 

2. Skoncentrowanie myśli, celów, wyobraźni na aktywności 
zawodowej, przy jednoczesnej utracie zainteresowań innymi spra-
wami nie związanymi z pracą oraz traktowanie pozostałych zajęć w 
kategoriach pracy. 

3. Utrata kontroli nad swoim zachowaniem, polegająca na 
niemożności oceny czasu pracy i liczby zadań do wykonania. 

4. Niezdolność do absencji, odczuwana jako niemożność za-
przestania pracy i życia bez niej. Ograniczeniu bądź zaprzestaniu 
aktywności zawodowej towarzyszy lęk, niepokój i rozdrażnienie. 

5. Zmniejszenie satysfakcji z pracy, z jednoczesnym coraz 
większym angażowaniem się w czynności zawodowe. 

6. Występowanie nawrotów uzależnienia oraz poważnych 
problemów zdrowotnych i dysfunkcjonalności w kontaktach spo-
łecznych.  

Można przyjąć, wzorując się na ogólnym schemacie zespołu 
uzależnienia, że pracoholizm występuje, gdy zostanie stwierdzona 
obecność co najmniej trzech objawów (z wyżej przedstawionych) w 
okresie ostatnie roku18.  

 
Sylwetka pracoholika – różne typy i oblicza 
Zjawisko uzależnienia od pracy ma różne oblicza. Badacze 

problematyki zgodnie uznają, że pracoholicy nie stanowią homoge-
nicznej grupy. Różnią się bowiem stylem pracy, zakresem możliwo-
ści przerwania pracy bez odczuwania negatywnych skutków, inten-
sywnością czerpania przyjemności z aktywności zawodowej, jako-
ścią pracy, stanem zdrowia psychofizycznego oraz nasileniem za-

                                                 
17 Cyt. za: S. Kozak., Patologie w środowisku pracy…, op. cit., s. 116. 
18 M. Kalinowski et al., Praca. Wyd. KUL, Lublin 2005, s. 71. 
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chowań prospołecznych19. 
W literaturze przedmiotu odnajdziemy wiele różnorodnych 

klasyfikacji, wskazujących na występowanie różnych typów praco-
holików. Jedną z najbardziej znanych jest typologia przedstawiona 
przez B. Robinsona, który bazując na swoim bogatym doświadczeniu 
zaproponował pięć typów osób uzależnionych. Są to20: 

� pracoholicy nieugięci (relentless workaholic) – pracują 
kompulsywnie, bez wytchnienia, we wszystkie dni tygodnia. Sztyw-
no trzymają się terminów, często wyprzedzając harmonogram reali-
zacji zadania. Wykonywaną pracę traktują jako coś ważniejszego niż 
relacje interpersonalne, stąd postrzegani są jako osoby o niskiej 
wrażliwości na potrzeby innych ludzi. Cieszą się natomiast uznaniem 
swoich pracodawców; 

� pracoholicy bulimiczni (bulimic workaholic) – sprawiają 
wrażenie unikających pracy, ale nawet gdy zewnętrznie nie są w nią 
zaangażowani, w myślach i uczuciach pracują obsesyjnie, przeżywa-
jąc wzrastające napięcie i obawę, że nie wykonają zadania wystar-
czająco perfekcyjnie. Ich rytm pracy przypomina okresy głodówki 
przeplatane pracoholicznym „obżarstwem” – swoje obowiązki od-
kładają bowiem na ostatni moment, a następnie realizują je pracując 
bardzo intensywnie; 

� pracoholicy z deficytem uwagi (attention deficyt workaho-
lic) – to osoby szukające w pracy stymulacji, która zwiększyłaby u 
nich poziom adrenaliny. Ponieważ łatwo się nudzą, mają spore trud-
ności z utrzymaniem uwagi na zadaniu aż do jego całkowitego ukoń-
czenia. Często rozpoczynają kolejne zadanie nie skończywszy po-
przedniego, co bywa źródłem konfliktów i kryzysów. Pracują nie 
tylko chaotycznie, ale również bez planu – ich działania zwykle są 
nieprzemyślane; 

� pracoholicy delektujący się pracą (savoring workaholic) – 
pracują wolno i dokładnie, zawsze w sposób przemyślany i meto-

                                                 
19 D. Malinowska., Pracoholizm. Zjawisko wielowymiarowe. Wyd. UJ, 

Kraków 2014, s. 26. 
20 Cyt. za: M. Goetz., Pasja czy pracoholizm, „Głos Nauczycielski”, nr 

4/2015, s. 14; L. Golińska: Pracoholizm inaczej. Wyd. Difin SA, Warszawa 
2014, s. 23–24. 
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dyczny. Jako perfekcjoniści często obawiają się, czy rezultat ich 
pracy będzie wystarczająco dobry, stąd pojawia się u nich problem z 
uznaniem zadania za zakończone oraz niekończąca się potrzeba jego 
weryfikacji i nanoszenia poprawek. 

Inny punkt widzenia w opisie pracoholików przyjmuje B. Kil-
linger21, która wyróżniła trzy typy uzależnionych od pracy: kontrole-
rów, zadowalaczy, narcystycznych kontrolerów.  

Pracoholik typu kontroler jest osobą niezależną, niezwykle 
ambitną i bardzo zasadniczą. Zwykle przejawia dużo energii, ponie-
waż nie znosi bezczynności, rzadko odpoczywa. Gdy wzrasta w nim 
napięcie i lęk staje się impulsywny i wybuchowy. Posiada skłonność 
do kontrolowania współpracowników wobec których bywa bez-
względny, ostry i kategoryczny. Zadawalacz, to pracownik uzależ-
niony od akceptacji innych ludzi, stale oczekujący od nich uznania. 
Wrażliwy na krytykę, w wyniku strachu przed odrzuceniem staje się 
mało aktywny. Kontroler narcystyczny, to typ mając ogromną po-
trzebę władzy. Jest on szczególnie niebezpieczny – zarówno dla sie-
bie, jak i dla innych. Zagrożenie dla własnej osoby jest wynikiem 
nikłej wrażliwości na sygnały ostrzegawcze płynące z organizmu. 
Natomiast niebezpieczeństwo dla współpracowników wynika z bra-
ku empatii i obojętności na doznania innych. Im bardziej tego rodza-
ju pracoholik jest obciążony pracą, tym bardziej jego funkcjonowa-
nie staje się bezwzględne i niszczące wobec innych ludzi. 

Klasyfikacji osób uzależnionych od pracy dokonał również 
wspomniany już W. Oates, który zdając sobie sprawę, że pracoho-
lizm jest zjawiskiem złożonym, wyróżnił22: 

� pracoholików „do szpiku kości”, perfekcjonistów w pełni 
zaangażowanych w czynności zawodowe, nieznoszących wszelkich 
przejawów braku kompetencji; 

� pracoholików nawróconych, dbających o swój czas wolny i 
unikających jakichkolwiek dodatkowych obowiązków i obciążeń;  

� pracoholików sytuacyjnych, pracujących po to, by mieć 

                                                 
21 B. Killinger., Pracoholicy. Szkoła przetrwania. Dom Wydawniczy 

Rebis, Poznań 2007, s. 20. 
22 B. Dudek., Pracoholizm – szkodliwy skutek nadmiernego zaangażo-

wania w pracę, „Medycyna Pracy”, nr 59(3)/2008, s. 247–254. 
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poczucie bezpieczeństwa;  
� pseudopracoholików, przypominających prawdziwych pra-

coholików, w rzeczywistości angażujących się w pracę jedynie z 
chęci uzyskania lepszej pozycji zawodowej;  

� pracoholików uciekinierów, traktujących pracę jako 
ucieczkę przed kłopotami. 

Prezentowany wyżej przegląd sylwetek osób uzależnionych od 
pracy wyraźnie potwierdza różnice poglądowe poszczególnych auto-
rów – badawcze prezentują odmienne spojrzenia na istotę pracoholi-
zmu i jego kryteria podziału. Ta wielość typów sprawia, że nie moż-
liwym staje się stworzenie jednego spójnego profilu pracoholika – 
tak jak każdy człowiek jest indywidualną jednostką, tak osoby uza-
leżnione w swoim nałogu przejawiają różne wzorce zachowania i 
napotykają na różne ich konsekwencje. 

 
U źródeł work addiction – co sprzyja zachorowaniu? 
Bez względu na to, jak postrzegamy pracoholizm, czy traktu-

jemy go jako pewien sposób funkcjonowania jednostki czy może 
raczej rodzaj uzależnienia, rodzą się trudne pytania – pytania o przy-
czyny: dlaczego u niektórych ludzi występuje ten wzorzec zachowa-
nia? Czemu staje się dla nich jedynym dostępnym? Co sprawia, że 
tracą oni kontrolę i stają się pracoholikami23? Wnikliwa analiza 
literatury przedmiotu pozwala sądzić, że do zachowań pracoholicz-
nych prowadzi wiele dróg, są one bowiem (tak jak w przypadku in-
nych uzależnień) interakcją różnych i nie zawsze łatwych do zidenty-
fikowania czynników. Niemniej jednak, najczęściej wyróżnia się 
indywidualne i społeczne źródła. 

Najpełniej podmiotowe przyczyny uzależnienia od pracy 
wyjaśniają koncepcje, które wskazują na istnienie pewnych cech 
predestynujących jednostkę do nadmiernego zaangażowania w czyn-
ności zawodowe. Do najbardziej znaczących należą: neurotyczna 
potrzeba miłości, niewielkie przekonanie o własnej wartości, obawa 
przed porażką i niepowodzeniem, stałe dążenie do uznania i pozy-
skiwania aprobaty innych osób. Funkcją pracoholizmu jest wypiera-

                                                 
23 L. Golińska., Pracoholizm: uzależnienie czy pasja. Wyd. Difin SA, 

Warszawa 2008, s. 18. 
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nie lęku i niepewności oraz wzmacnianie pewności siebie24. Na pod-
łożu tych potrzeb powstaje często sztywny system błędnych przeko-
nań i postaw, takich jak perfekcjonizm i narzucanie sobie zbyt wygó-
rowanych wymagań, ale także skrajne rozpatrywanie wielu zdarzeń, 
bez pośrednich możliwości (tzw. widzenie czarno-białe) czy pesymi-
styczne nastawienie do świata25.  

W poszukiwaniu zewnętrznych źródeł pracoholizmu nie 
sposób nie wspomnieć o charakterze współczesnych czasów które 
stwarzają wyjątkowo podatny grunt dla rozwoju tego uzależnienia. 
Trudna sytuacja na rynku pracy i stale rosnące bezrobocie w połą-
czeniu z intensywnym tempem zmian, ciągłą niepewnością, brakiem 
jasnych reguł postępowania a także materialistycznym nastawieniem 
konsumpcjonistycznego społeczeństwa sprawiają, że etos pracy, 
nigdy dotąd nie był tak mocno ceniony, jak dziś26. Nie mniej istotne 
wydają się uwarunkowania rodzinne pracoholizmu, które należy 
rozpatrywać w szerokim kontekście, przede wszystkim w aspekcie 
naśladownictwa pewnych wzorców. Wielu badaczy uważa, że pra-
coholicy pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych w których panują nie-
właściwe wzorce zachowań. Dzieci mogą je odrzucić bądź, co czę-
ściej się zdarza – powielać27. Z drugiej strony uzależnienie od pracy 
może być wynikiem stylu wychowania opartego na przekonaniu, że 
na miłość rodzicielską trzeba sobie zasłużyć a okazywanie uczuć jest 
rodzajem „nagrody” za wybitne osiągnięcia28. Natomiast przyczyny 
pracoholizmu tkwiące w środowisku pracy związane są z rosnącymi 
wymaganiami pracodawców, którzy narzucają pracownikom nad-
mierny zakres obowiązków oraz dyskretnie gospodarują ich czasem 
wolnym. Także istniejąca tendencja do gratyfikowania jedynie osób 

                                                 
24 K. Wojdyło., Charakterystyka problemu uzależnienia od pracy w 

świetle dotychczasowych badań, „Nowiny psychologiczne”, nr 3/2003, s. 
35–36, cyt. za: I. Wagner: Pracoholizm – charakterystyka zjawiska, „Praca 
socjalna”, nr 6/2001, s. 35–36. 

25 C. Guerreschi., Nowe uzależnienia…, op. cit., s. 132. 
26 E. Łuczak., Pracoholizm – droga do sukcesu czy zniewolenia [w:] Nowe 

oblicza uzależnień. Red. E. Łuczak. Wyd. UWM, Olsztyn 2009, s. 154. 
27 B. Hoffmann., Pracoholizm…, op. cit., s. 8–10. 
28 J. Moczydłowska., Rodzinne aspekty uzależnienia od pracy, „Małżeń-

stwo i Rodzina”, nr 1–2/2005, s. 82–85. 
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przedkładających dobro firmy nad życie osobiste może sprzyjać uza-
leżnieniu od pracy29. 

 
Konsekwencje zdrowotne wysokiego zaangażowania w 

czynności zawodowe (w wymiarze biopsychospołecznym) 
Z tematyką zachowań pracoholicznych nieodłącznie związany 

jest problem wielowymiarowych skutków. Podejmując analizę 
wpływu uzależnienia od pracy na zdrowie człowieka, koniecznym 
staje się precyzyjne określenie Czym jest zdrowie? Odpowiedź jest 
zadaniem nie łatwym ponieważ pojecie to, jak słusznie zauważa E. 
Syrek30, „zdeterminowane jest historycznie – w sensie rozwoju nauk, 
dyscyplinarnie – w sensie odmiennego podejścia różnych dyscyplin 
naukowych, oraz kulturowo – jeżeli chodzi o kryteria zdrowia, cho-
roby, profilaktyki oraz wartości, jakiej nadaje się zdrowiu człowieka 
w różnych kulturach”. 

Pierwszą definicją traktującą zdrowie w sposób holistyczny i 
zarazem najczęściej przytaczaną jest propozycja Światowej Organi-
zacji Zdrowia, zgodnie z którą zdrowie, to dobrostan biopsychospo-
łeczny, a nie wyłącznie brak choroby lub niedomagania31. Definicja 
ta uwzględnia zatem trzy jego płaszczyzny: 

� zdrowie fizyczne, czyli somatyczne, a zatem prawidłowe 
funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów. Stanowi ono 
tło wielu, dobrze nam znanych chorób ciała. Zawdzięczamy je natu-
rze, ale i własnej pracy – możemy bowiem umacniać pewne jego 
elementy poprzez trening i hartowanie. Człowiek o słabym genotypie 
prowadząc higieniczny tryb życia może osiągnąć bardzo dobry stan 
zdrowia, i przeciwnie, ktoś ze znacznym kapitałem zdrowotnym, 

                                                 
29 B. Hoffmann., Pracoholizm…, op. cit., s. 8–10; M. Kalinowski et al: 

Praca…, op. cit., s. 89–92. 
30 E. Syrek., Teoretyczne standardy zdrowia dzieci i młodzieży a ich śro-

dowiskowe uwarunkowania w regionie górnośląskim. Studium pedagogicz-
no-społeczne. Wyd. UŚ, Katowice 1997, s. 60. 

31
 J. Bulska., Budowanie kompetencji zdrowotnych ludzi w środowisku 

ich życia. Wyd. Edukacyjne „AKAPIT”, Toruń 2008, s. 13. 
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może zmarnować go niewłaściwym postępowaniem32; 
� zdrowie psychiczne obejmujące zdrowie umysłowe, a więc 

zdolność do logicznego i jasnego myślenia oraz zdrowie emocjonal-
ne rozumiane jako umiejętność rozpoznawania własnych uczuć i 
wyrażania ich w adekwatny sposób, a także jako zdolność radzenia 
sobie ze stresem, napięciami i lękiem33; 

� zdrowie społeczne, które odnosi się do relacji między jed-
nostką a społeczeństwem, czyli swoistego rodzaju umiejętność na-
wiązywania i podtrzymywania prawidłowych relacji interpersonal-
nych. To także zdolność pełnienia ról i zadań społecznych wyzna-
czonych przez proces socjalizacji. Jego miarą jest poziom syntonii, 
czyli społecznego współbrzmienia34.  

Zdrowia człowieka zdeterminowane jest przez wiele różnorod-
nych czynników. I choć na stan naszego zdrowia w pewnym stopniu 
wpływają czynniki wewnętrzne oraz środowiskowe, to jednak w 
znacznej mierze jest on zależy od nas samych, naszych decyzji i wy-
borów – naszego stylu życia. Wśród zachowań składających się na styl 
życia znajdują się te sprzyjające zdrowiu (zachowania prozdrowotne, 
pozytywne), jak i te zagrażające zdrowiu (zachowania antyzdrowotne, 
negatywne). Niewątpliwie nadmierne zaangażowanie w czynności 
zawodowe oraz nieumiejętność odnalezienia równowagi między pracą 
a odpoczynkiem zaliczane są do ostatniej grupy zachowań. Pojawiają-
ce się w ich wyniku przeciążenie organizmu jest przyczyną poważ-
nych szkód zdrowotnych obejmujących wszystkie trzy sfery funk-
cjonowania: „ciało”, „psychika”, „bycie w świecie”.  

 
Konsekwencje somatyczne 
Podczas długotrwałej i intensywnej pracy ustrój człowieka 

próbuje uporać się z nadmiernymi wymaganiami. Początkowo w 

                                                 
32 E. Syrek., Środowisko, kultura i zdrowie [w:] Edukacja zdrowotna. 

Red. E. Syrek, K. Borzucka-Sitkiewicz. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, 
Warszawa 2009, s. 36. 

33 K. Borzucka-Sitkiewicz., Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. 
Przewodnik dla edukatorów zdrowia. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kra-
ków 2006, s. 9. 

34 E. Syrek., Środowisko, kultura i zdrowie [w:] Edukacja zdrowotna…, 
op. cit., s. 37. 
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organizmie pracoholika wybucha alarm, który stawia wszelkie jego 
układy w stan maksymalnej gotowości. Ta wewnętrzna mobilizacja 
struktur organizmu przynosi pewną poprawą funkcjonowania, 
zwiększoną efektywność i lepsze przystosowanie. W miarę jednak 
rozwoju sytuacji trudnej stan zrównoważenia staje się jedynie pozor-
ny. Organizm zaczyna wołać o pomoc i powoli odmawia posłuszeń-
stwa. Niestety osoba bez reszty pochłonięta pracą lekceważy sygnały 
ostrzegawcze. Realizowana na „pełnych obrotach” aktywność zawo-
dowa w końcu wymusza przemiany w zakresie organizacji i dotych-
czasowego funkcjonowania organizmu. Kosztem tego jest jednak 
znaczące pogorszenie samopoczucia i zdrowia fizycznego35.  

Efektem długotrwałej mobilizacji pracoholika jest wyczerpa-
nie, mogące przyjąć charakter zespołu przewlekłego zmęczenia, któ-
ry został wpisany w 1993 roku przez Światową Organizację Zdrowia 
na listę chorób cywilizacyjnych. W skrajnych przypadkach przecią-
żenie pracą może prowadzić nawet do śmierci. Na co dzień, wielu 
pracoholikom doskwierają bóle i zawroty głowy oraz problemy żo-
łądkowe36. Nadmiernemu zaangażowaniu w pracę często towarzyszą 
również awitaminozy (niedożywienie)37, choroby sercowo-
naczyniowe, zaburzenia hormonalne oraz obniżenie odporności or-
ganizmu, co powoduje jeszcze większą podatność (już osłabionego 
wytężoną pracą) organizmu na różnego rodzaju schorzenia38.  

 
Konsekwencje psychiczne 
Nadmierne zaangażowanie w pracę generuje wiele problemów 

natury psychicznej. Do najczęściej wskazywanych należą trudności z 
zasypianiem, nadaktywność, nieumiejętność wypoczynku, labilność 

                                                 
35 M. Kalinowski et al., Praca…, op. cit., s. 109. 
36 A. Walecka., Pracoholizm – choroba czy symbol naszych czasów [w:] 

Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi. Red. Z. Jankowska. Wyd. UŁ, 
Łódź 2005, s. 371–376. 

37 M. Z. Jędrzejko., Pracoholizm korporacyjny. Diagnoza socjopedago-
giczna – wybrane problemy [w:] Uzależnienia behawioralne: wybrane 
aspekty. Red. M. Z. Jędrzejko, B. P. Rosik, M. Kowalski. Oficyna Wydaw-
nicza ASPRA-JR, Pułtusk-Warszawa 2005, s. 171. 

38 E. Łuczak., Pracoholizm – droga do sukcesu czy zniewolenia [w:] 
Nowe oblicza…, op. cit., s. 157. 
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emocjonalna, drażliwość, irytacja39, a także nieuzasadniony lęk i 
zaburzenia nerwicowe40. Skutkiem uzależnienia od pracy może być 
również wypalenie zawodowe przejawiające się zwykle brakiem 
energii, ciągłym uczuciem zmęczenia, przygnębienia i apatii, ale 
również obniżonym poziomem aspiracji życiowych41. 

Poważną konsekwencją przeciążenia pracą jest zmniejszona 
aktywność umysłowa, która najczęściej przejawia się blokadą myśli i 
pomysłów. W sytuacji nadmiaru obowiązków zawodowych mogą 
pojawiać się dysfunkcje pamięci i percepcji. Osoba uzależniona od 
pracy często doświadcza również zaburzeń w koncentracji uwagi – 
największą trudność sprawia jej przerzutność uwagi. Ponadto długo-
trwała i intensywna aktywność zadaniowa może doprowadzić do 
zmęczenia uwagi kierowanej – stanu „wyczerpania umysłu”. W 
skrajnych sytuacjach u pracoholika dochodzi do wyłączenia świa-
domości i dezorientacji42. 

Silna potrzeba utrzymania profesjonalnego wizerunku oraz 
ukrywanie swoich obaw i słabości może prowadzić pracoholika do 
utraty kontaktu z własnym „ja” i depersonalizacji, przejawiającej się 
poczuciem wyobcowania i niezrozumieniem swoich działań. Jedno-
cześnie niemożność osiągnięcia spodziewanych rezultatów (w wyni-
ku przemęczenia) napawa pracoholika poczuciem winy, generuje 
niskie poczucie własnej wartości i przekonuje o niedocenianiu przez 
innych. Dodatkowo świadomość braku skuteczności własnych wy-
siłków wzmaga niezadowolenie i brak satysfakcji, co z kolei prze-
kłada się na poziom odczuwanej przez niego motywacji do pracy. Z 
czasem, pracoholik nabierając przekonania, że nie kontroluje zaist-
niałej sytuacji staje się niepewny siebie i swoich kompetencji43. 

 
Konsekwencje społeczne  
Kiedy najważniejszą wartością w życiu staje się praca, inne 

aspekty – rodzina, przyjaciele, znajomi, pasje – powoli odchodzą na 
                                                 

39 N. Ogińska-Bulik., Uzależnienie od czynności…, op. cit., s. 36. 
40 A. Augustynek., Jak walczyć z uzależnieniami. Wyd. Difin SA, War-

szawa 2011, s. 95. 
41 Ibidem. 
42 M. Kalinowski et al., Praca…, op. cit., s. 119–120. 
43 Ibidem, s. 121–122. 
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dalszy plan, aż wreszcie przestają być ważne. Długo utrzymujący się 
proces lekceważenia ludzi doprowadza do stanu, w którym pracoho-
lik, nawet gdyby chciał, nie potrafi i nie ma sił na budowanie czy 
naprawę zniszczonych relacji. Zanim jednak jednostka osiągnie tak 
dalece niepojący stan izolacji i wyobcowania, przechodzi przez ko-
lejne etapy, na których nasilające się zaangażowanie w pracę stop-
niowo ogranicza jej przestrzeń społeczną44. Osoby odnoszące sukce-
sy zawodowe są w rzeczywistości bardzo samotne – zbyt skupieni na 
pracy i zbyt nią wyczerpani przestają nawiązywać nowe znajomości, 
gdyż wiąże się to z poświęcenie czasu, z pewnym wysiłkiem, a być 
może także z ryzykiem porażki45.  

Nałogowa aktywność zawodowa jest patologią wywołującą licz-
ne perturbacje i zaburzenia w życiu rodzinnym. Małżonkowie i dzieci 
osób uzależnionych skarżą się na fizyczne oddalenie – jest to wynikiem 
funkcjonowania pracoholików, którzy zwykle przebywają w miejscu 
pracy od wczesnego rana do późnego wieczoru. Rodzinie pracoholika 
doskwiera również samotność, izolacja i brak miłości. Nawet gdy uza-
leżniony jest obecny w domu, jego myśli tak intensywnie krążą wokół 
pracy zawodowej, że brak z nim emocjonalnego kontaktu. Brak też 
psychicznego zaangażowania w sprawy rodzinne. W rezultacie docho-
dzi do licznych konfliktów i kłótni oraz drastycznego pogorszenia wza-
jemnych relacji a ostatecznie rozpadu rodziny46.  

Pracoholizm niesie ze sobą wiele negatywnych konsekwencji 
także w życiu zawodowym. Przepracowany człowiek staje się bo-
wiem z każdym dniem coraz mniej efektywny47. Pracownik chcący 
uzyskać jak najlepsze wyniki w środowisku pracy, paradoksalnie 
przyczynia się do stworzenia toksycznych warunków, niepozwalają-
cych na istnienie normalnych więzi ludzkich w zespole pracowni-

                                                 
44 M. Kalinowski et al., Praca…, op. cit., s. 126–127. 
45 E. Łuczak., Pracoholizm – droga do sukcesu czy zniewolenia [w:] 

Nowe oblicza…, op. cit., s.157. 
46 S. Retkowski., Pracoholizm – próba teoretycznego zdefiniowania zja-

wiska [w:] Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie. Red. B. Woj-
ciszke, M. Plopa. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003, s. 336. 

S. Kozak., Patologie w środowisku pracy…, op. cit., s. 123. 
47 A. Augustynek., Jak walczyć z uzależnieniami…, op. cit., s. 94. 
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czym48. Osoba nadmiernie angażująca się w czynności zawodowe 
wykazuje skłonności do stawiania wygórowanych wymagań swoim 
współpracownikom czy podwładnym. Często kontroluje i nadzoruje 
ich, tym samym kreując atmosferę pośpiechu i rywalizacji w miejscu 
zatrudnienia. Przejawia także trudności w delegowaniu realizowa-
nych zadań na innych, co może być odbierane przez pozostałych 
jako brak zaufania i niedocenianie ich kompetencji. Pracoholik zwy-
kle odczuwa opór przez pracą zespołową i najczęściej nie słucha rad 
kolegów. Jego nastawienie na osiągnięcie celu sprzyja braku ela-
styczności i spontaniczności w sytuacjach problemowych oraz nad-
miernemu przywiązaniu do wcześniej ustalonego planu49.  

 
Działania zapobiegawcze, czyli o profilaktyce słów kilka… 

– uwagi końcowe 
Przedstawiona analiza teoretyczna pokazuje z jak wieloma za-

grożeniami dla zdrowia wiąże się zbytnie zaangażowanie w prace. 
Patologiczna koncentracja na czynnościach zawodowych, czyli tylko 
jednym aspekcie otaczającej rzeczywistości, przy jednoczesnym 
ignorowaniu innych jej obszarów, musi w krótszej czy dalszej per-
spektywie zaburzać poczucie dobrostanu człowieka. A zatem po-
święcając się pracy można wiele osiągnąć, ale równocześnie – wiele 
stracić. Cena, którą ludzie płacą za sukces często okazuje się zbyt 
wysoka. Stąd ogromna konieczność podejmowania działań zapobie-
gawczych. Jednym z kluczowych elementów profilaktyki pracoholi-
zmu jest ukazywanie istoty rzetelnej, uczciwej, zdrowej i higienicz-
nej pracy, która ma sprzyjać rozwojowi osoby. W kształtowaniu 
właściwych postaw wobec aktywności zawodowej należy zwracać 
szczególną uwagę na rozwijanie umiejętności i zachowań związa-
nych z odpowiedzialnością za całokształt procesu pracy, w tym dba-
łość o równowagę wewnętrzną, strategie radzenia sobie z sukcesem i 
porażką, regulowanie stosunków międzyludzkich ukierunkowanych 
na współdziałanie oraz planowanie czasu przeznaczonego na pracę i 
odpoczynek. Pamiętajmy również o wzmacnianiu cech osobowo-
ściowych ułatwiających pozytywną adaptację do warunków pracy 

                                                 
48 M. Kalinowski et al., Praca…, op. cit., s. 126–127. 
49 N. Ogińska-Bulik., Uzależnienie od czynności…, op. cit., s. 36–37. 
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takich jak optymistyczne nastawienie do świata, pozytywna samo-
ocena czy poczucie kontroli i własnej skuteczności50. Dzięki temu 
aktywność zawodowa będzie stanowić źródło przyjemności i satys-
fakcji a nie problemów i trosk w naszym wielowymiarowym funk-
cjonowaniu. 

 
Streszczenie:  
Współczesny świat niewątpliwie sprzyja tworzeniu się różnych 

patologii społecznych. Jedną z nich jest pracoholizm – zaburzenie rów-
nowagi między aktywnością zawodową a innymi sferami życia czło-
wieka. Uzależnienie od pracy jest nie tylko bagatelizowane, ale co wię-
cej społecznie akceptowane, bo pomimo wagi i narastania problemu 
społeczeństwo wiąż wydaje się nie dostrzegać związanych z nim zagro-
żeń. Celem artykułu jest bliższe przyjrzenie się (w oparciu o współcze-
sną wiedzę) zjawisku patologicznego zaangażowania w pracę ze szcze-
gólnym uwzględnieniem jego wielowymiarowych konsekwencji dla 
zdrowia. W związku z tym podjęta została próba zdefiniowania pojęcia 
pracoholizmu oraz ustalenia kryteriów diagnostycznych. Omówiono 
przebieg rozwoju nałogu i jego najważniejsze uwarunkowania a także 
zaprezentowano różne profile pracoholików. Najwięcej uwagi poświę-
cono jednak fizycznemu, psychicznemu i społecznemu wyniszczeniu, 
które najmocniej widoczne jest na ostatnim etapie choroby. Na końcu 
rozdziału zwrócono uwagę na znaczenie profilaktyki. 

Słowa kluczowe: pracoholizm, uzależnienie od pracy, nad-
mierne zaangażowanie w pracę zachowania nałogowe, współczesne 
zagrożenia dla zdrowia. 

 
Summary: 
The modern world is undoubtedly conducive to the formation 

of various social pathologies. One of them is workaholism - the 
imbalance between professional activity and other spheres of human 
life. Addiction to work is not only trivialized, but more socially 
acceptable, because in spite of the importance and the growing 
problem of society, the bind seems unaware of the risks involved. 
The aim of the article is to look closer (based on contemporary 

                                                 
50 Zob. więcej: M. Kalinowski et al: Praca…, op. cit., s. 133–151. 
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knowledge) on the pathological involvement in the work with 
particular attention to its multi-dimensional consequences on health. 
Consequently, an attempt was made to define the concept of 
workaholism and to establish diagnostic criteria. It discusses the 
development of habit and its most important determinants and also 
presents various profiles of workaholics. The physical, psychological 
and social devastation that is most noticeable at the last stage of the 
disease is the focus of attention. At the end of the chapter, attention 
was paid to the importance of prevention. 

Keywords: workaholism, addiction to work, excessive 
involvement in habitual behavior, contemporary health hazards. 
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Mateusz Obrębski 
 

Praca z dziećmi w klasie integracyjnej-sytuacja uczniów  
z niepełnosprawnością 

 
Klasa integracyjna - przegląd piśmiennictwa  
Proces integracji osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi 

może odbywać się poprzez uczęszczanie tych osób do klasy integra-
cyjnej. W opisie zostały zawarte wybrane definicje, które mają na 
celu ukazanie jakie są typy integracji oraz nakreślenie czym ten pro-
ces jest i jak można go definiować. W danej grupie W. Bachmann 
wyróżnia następujące typy integracji: 

� „integrację pośrednią” – mającą na celu zwrócić uwagę na 
sytuacje społeczne przy czym uczy tylko właściwych zachowań; 

� „integrację warunkową” – która wskazuje na umożliwienie 
uczenia się osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi; 

� „integrację kooperacyjną” – polegająca na uczestniczeniu 
wszystkich osób w procesie edukacyjnym dzięki specjalistycznym 
środkom wychowawczym jak również pedagogicznym; 

� „integrację totalną” – kierunek jakie wytworzyły placówki 
specjalne oparte o sposób możliwości organizowania wspólnego 
procesu szkolnego; 

� „integrację poznawczą” – polegającą na nauczaniu, które 
obejmuje wszystkich uczniów w danej placówce1.  

A. Hulek podaje, że „maksymalnie włączyć dzieci i młodzieży 
z odchyleniami od normy do zwykłych szkół i innych placówek 
oświatowych, umożliwiając im w miarę możliwości wzrastanie w 
gronie zdrowych rówieśników. Jednostkom zaś przebywającym w 
zakładach opiekuńczych stara się zapewnić jak najczęstsze kontakty 
z zewnętrznym środowiskiem społecznym”2. A. Maciarz definiuje 
integracje jako „kierunek przemian oraz sposób organizowania zajęć 
i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, który ma na celu: 

                                                 
1 W. Bachmann., Integracja osób niepełnosprawnych - możliwości i 

granice, s. 78 - 79. 
2 A. Hulek., Integracyjny system kształcenia i wychowania, Pedagogika 

rewalidacyjna, PWN, Warszawa 1977, s. 493. 
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� stworzenie tym osobom możliwości uczestnictwa w normal-
nym życiu i dostępu do wszystkich instytucji i sytuacji społecznych; 

� kształcenie pozytywnych ustosunkowań i więzi psychospo-
łecznych między pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi; 

� stworzenie osobom tym warunków, aby mogły one wycho-
wywać się w swojej rodzinnie, uczyć się i wzrastać w naturalnym 
środowisku wśród rówieśników”3. 

Zgodnie z J. Bogucką do głównych zadań integracji należy: 
� „łączenie sprawnych oraz niepełnosprawnych” - odnosi się 

to tworzenia społeczeństwa, które ma za zadanie opierać się o sche-
mat wspólnego życia jak również istnienia; 

� „dopełnianie niepełnosprawnymi całości społeczeństwa” – 
wskazuje na dopasowanie się jednostek z daną niepełnosprawnością 
do wymagań jakie nakłada życie w społeczeństwie, przy czym stwa-
rza pewien wzorzec, który odnosił by się do równouprawnienia bez 
żadnego wpływu na stopień sprawności; 

� „tworzenie nowych placówek edukacyjnych” – w których 
będą realizowane programy dostosowane do takich potrzeb wycho-
wanków, aby każdy z nich mógł odnaleźć sytuacje, które wpływały 
by pozytywnie na jego rozwój4. 

 

Wyniki badań własnych-praca z osobami z niepełno-
sprawnością. Opinie respondentów na temat ich samopoczucia w 
klasie w której się uczą  

 

Jak czujesz się w klasie, w której się uczysz ? 
Formy odpowiedzi Klasa 

II D II B 
czuje się dobrze 12 13 

średnio 1 0 
źle 0 0 

Ogółem 13 13 

                                                 
3 A. Maciarz., Uczniowie niepełnosprawni w szkole masowej, WSP, Zie-

lona Góra 1993, s. 54. 
4 J. Bogucka., M. Kościelska., Wychowanie i nauczanie integracyjne, 

MEN, Warszawa 1996, s. 14.  
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Z otrzymanych odpowiedzi (tabela 1) wynika, iż 12 uczniów 
klasy II D i 13 uczniów klasy II B czują się dobrze w klasach w któ-
rych się uczą. Jeden z respondentów klasy II D uważa, że czuje się 
średnio, na tej podstawie można zauważyć, że w klasie tej minimal-
nie panuje gorsza atmosfera. 

 

Prezentacja opinii respondentów dotycząca posiadania w 
klasie koleżanki bądź kolegi  

Czy masz w klasie koleżankę/kolegę z którą/ym często rozmawiasz? 
Formy odpowiedzi Klasa 

II D II B 
tak 12 13 
nie 1 0 

Ogółem 13 13 
  

Według tabeli 2 badani respondenci, zarówno 12 z klasy II D 
jak i 13 z klasy II B mają w klasie koleżankę bądź też kolegę, z któ-
rymi prowadzą konwersację. Wśród uczniów klasy II D tylko 1 re-
spondent nie posiada takiej osoby z którą mogła by rozmawiać cho-
ciażby podczas przerw, co wskazuje na to, iż ciężko jest mu się od-
naleźć wśród grona rówieśników z tejże klasy.  

 

Przedstawienie danych dotyczących trudności w nawiązy-
waniu kontaktów koleżeńskich 

Czy masz trudności w nawiązywaniu kontaktów koleżeńskich? 
Formy odpowiedzi Klasa 

II D II B 
tak 4 1 
nie 9 12 
Ogółem 13 13 

 

Zgodnie z powyższą tabelą zawierającą w/w pytanie, które by-
ło otwarte 9 osób z klasy II D jak również 12 z klasy II B wykazało, 
że nie ma trudności w nawiązywaniu kontaktów koleżeńskich. 
Wśród respondentów z klasy II D 4 osoby mają trudności w nawią-
zywaniu kontaktów w tym 3 osoby udzieliły odpowiedzi otwartych, 
które ukazują przyczynę tego stanu rzeczy.  

Respondent 1 pisze, iż próbował zawrzeć kontakt koleżeński, 
jednak nie potrafi się skupić podczas rozmowy i to go rozprasza, 
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dlatego też wcześnie rezygnuje z tego zamierzenia. Respondent 2 jest 
przekonany, iż to że nie może nawiązać kontaktów koleżeńskich 
wywodzi się z tego, że jest nie całkiem sprawny jak pisze dalej tro-
chę inny od swoich rówieśników i to mu przeszkadza bo widzi, że 
inni uczniowie nie chcą z nim za bardzo rozmawiać. Respondent 3 
uważa natomiast, że nie potrafi się dogadać z rówieśnikami, gdyż to 
oni się od niego odsuwają gdy chce rozmawiać.  

Wśród osób z klasy II B 1 osoba ma trudności w nawiązywa-
niu kontaktów koleżeńskich. Udzieliła ona odpowiedzi otwartej w 
której pisze, iż nie wszyscy chcą z nią rozmawiać i bawić się w jej 
zabawy na przerwie. 

 

Prezentacja opinii respondentów dotycząca osób do któ-
rych się zwracają o pomoc jeśli mają jakiś kłopot 

Do kogo zwracasz się o pomoc jeśli masz jakiś kłopot? 
Formy odpowiedzi Klasa 

II D II B 
nauczyciel 10 11 

nauczyciel wspomagający 3 2 
koledzy 0 0 

koleżanki 0 0 
nie zwracam się o pomoc do nikogo 0 0 

Ogółem 13 13 
 

Jak wskazuje tabela 4, zarówno 10 osób z klasy II D jak i 11 z 
klasy B zwracają się o pomoc do swojego nauczyciela przedmioto-
wego. Wśród osób z klasy II D 3 osoby wskazały jako swój wybór 
nauczyciela wspomagającego. Natomiast w klasie II B wśród 
wszystkich respondentów dwoje z nich udzieliło odpowiedzi, że o 
pomoc zwracają się do nauczyciela wspomagającego. 

 

Opinie respondentów dotyczące tego czy czują się w klasie 
doceniani 

Czy czujesz się w klasie doceniany? 
Formy odpowiedzi Klasa 

II D II B 
Tak 11 12 
Nie 2 1 

Ogółem 13 13 
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Dane zawarte w tabeli 5 wskazują, że badani uczniowie z obu 
klas w większości czują się doceniani. W klasie II D takiej odpowie-
dzi udzieliło 11 uczniów, natomiast w klasie II B tą odpowiedź zade-
klarowało 12 uczniów. Wśród uczniów klasy II D 2 respondentów 
nie czuje się przez klasę docenianych, takiej też odpowiedzi udzieliła 
również jedna osoba z klasy II B i jako jedyna udzieliła odpowiedzi 
otwartej. W swojej wypowiedzi napisała, iż w tej klasie jest tak jak-
by jej nikt nie widział, poza panią nauczyciel.  

 

Dane dotyczące uczestniczenia uczniów w zabawach ze 
swoimi kolegami/koleżankami 

Czy podczas przerwy uczestniczysz w zabawach ze swoimi kolega-
mi/koleżankami? 

Formy odpowiedzi Klasa 
II D II B 

tak 10 11 
nie 3 2 

Ogółem 13 13 
 

Biorąc pod uwagę pytanie, czy podczas przerwy respondenci 
uczestniczą w zabawach ze swoimi rówieśnikami 10 z klasy II D 
udzieliło odpowiedzi pozytywnej, natomiast 3 osoby wskazały od-
powiedź negatywną. W klasie II B natomiast odpowiedź pozytywną 
wybrało 11 uczniów, a negatywnej odpowiedzi udzieliły 2 osoby.  

 

Przedstawienie opinii uczniów na temat tego czy biorą 
udział w zajęciach pozalekcyjnych 

Czy w szkole bierzesz udział w zajęciach pozalekcyjnych? 
Formy odpowiedzi Klasa 

II D II B 

tak 10 11 
nie 3 2 

Ogółem 13 13 
 

Na pytanie o branie przez uczniów udziału w zajęciach poza-
lekcyjnych swoją odpowiedź obie grupy klasowe, rozłożyły następu-
jąco (tabela 7). Wśród uczniów z klasy II D 10 z nich twierdzi, że 
bierze udział w zajęć pozalekcyjnych, natomiast 3 udzieliło odpo-
wiedzi negatywnej. Natomiast wśród uczniów klasy II B 11 osób 
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wskazało odpowiedź pozytywną, a 2 osoby są zdania, że nie biorą 
udziału w zajęciach pozalekcyjnych.  

 

Tabela 8. Przedstawienie danych dotyczących zwracania się 
uczniów z prośbą o pomoc  

Czy zwracasz się z prośbą o pomoc do innych osób? 
Formy odpowiedzi Klasa 

II D II B 
tak 10 11 
nie 3 2 

Ogółem 13 13 
 

Badani odpowiadali również na pytanie dotyczące tego czy 
zwracają się z prośbą o pomoc do innych osób. Odpowiedzi rozłoży-
ły się następująco 10 respondentów z klasy II D wskazało, że zwraca 
się o pomoc do innych osób, natomiast 3 osoby nie korzystają z ta-
kiej pomocy. Natomiast w klasie II B 11 respondentów zwraca się o 
pomoc do innych, a 2 osoby nie korzystają w ogóle z takiej formy 
pomocy.  

 

Dane respondentów dotyczące tego czy w klasie mogą li-
czyć na pomoc koleżeńską  

Czy w klasie możesz liczyć na pomoc koleżeńską? 
Formy odpowiedzi Klasa 

II D II B 
tak 11 10 
nie 2 3 

Ogółem 13 13 
 

Wśród uczniów klasy II D 11 z nich udzieliło odpowiedzi 
wskazującej na to, że mogą liczyć na pomoc koleżeńską, 2 osoby 
natomiast wskazały, że w ich klasie nie mogą liczyć na taką pomoc, 
przy czym udzieliły odpowiedzi otwartej. Respondent 1 wskazał, iż 
rówieśnicy nie chcą mu pomagać bo mówią, że się strasznie złości i 
nie daje sobie niczego powiedzieć. Respondent 2 natomiast pisze, że 
jak zwraca się o pomoc do kolegów to oni nie chcą mu w niczym 
pomóc. W klasie II B 10 respondentów zadecydowało, że może li-
czyć na pomoc, natomiast 3 osoby z tej klasy uznały, że taka forma 
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pomocy nie występuje, przy czy jedna z nich udzieliła odpowiedzi 
otwartej w której pisze, iż rówieśnicy z jej klasy nie chcą jej pomóc 
gdy ma jakiś problem.  

 

Przedstawienie opinii uczniów dotyczących tego czy czują 
się lubiani wśród rówieśników 

Czy czujesz się lubiany wśród rówieśników? 
Formy odpowiedzi Klasa 

II D II B 
Tak 11 11 
Nie 2 2 

Ogółem 13 13 
 

Według danych (tabela 10) opinie respondentów z obu grup 
badanych rozłożyły się równomiernie. W klasie II D 11 responden-
tów zadecydowało o tym, że czują się lubiani wśród rówieśników, 2 
osoby z tejże klasy udzieliły odpowiedzi negatywnej. W klasie II B 
również 11 respondentów udzieliło odpowiedzi pozytywnej a 2 oso-
by negatywnej. 

 

Tabela 11. Dane dotyczące pełnienia przez uczniów okre-
ślonej funkcji klasowej 

Czy pełnisz w klasie jakąś funkcje? 
Formy odpowiedzi Klasa 

II D II B 
Gospodarz 1 1 

zastępca gospodarza 1 1 
Skarbnik 0 0 
dyżurny 7 6 

nie pełnię żadnej funkcji 4 5 
Ogółem 13 13 

 

Badani uczniowie z obu grup na pytanie czy pełnią w klasie 
jakąś funkcje odpowiadali następująco, 4 uczniów z klasy II D wska-
zało, że niepełni żadnej funkcji, 7 pełni funkcje dyżurnego, a następ-
nie kolejno 1 uczeń jest zastępcą gospodarza, a 1 jest gospodarzem. 
Natomiast w klasie II B 5 uczniów niepełni żadnej funkcji, 6 pełni 
funkcje dyżurnego, 1 uczeń pełni funkcję zastępcy gospodarza, a 1 
jest gospodarzem.  
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Przedstawienie opinii uczniów dotyczących ich pracy na lekcji 
Jak oceniasz swoją prace na lekcji? 

Formy odpowiedzi Klasa 

II D II B 
jestem aktywny 8 7 

uważnie słucham, ale nie zabieram głosu 3 4 
nie uważam 2 2 

Ogółem 13 13 
 

Respondenci na pytanie jak oceniają swoją pracę na lekcji, 
udzieli następujących odpowiedzi, 8 osób z klasy II D wskazało, iż 
są aktywni, 3 osoby słuchają lecz nie zabierają głosu, natomiast 2 
przyznają się do tego, że nie uważają. Dla porównania w klasie II B 
7 osób udzieliło odpowiedzi, że są aktywni, 4 osoby nie zabierają 
głosu, 2 natomiast nie uważają. 

 

Opinie respondentów na temat tego z kim stają jak mają 
ustawić się parami  

Gdy klasa ustawia się parami… 
Formy odpowiedzi Klasa 

II D II B 
stoję z kolegą/ koleżanką 12 12 

stoję z panią 0 0 

stoję sam 1 1 
Ogółem 13 13 

  
Tabela 13 wskazuje, że badani w dwóch grupach udzielili jed-

nakowych odpowiedzi. 12 respondentów z klasy II D wskazało, że 
gdy ustawiają się parami stają z kolegą lub koleżanką, a 1 osoba staje 
sama. Identycznych odpowiedzi na tak postawione pytanie udzieliła 
klasa II B. 
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Przedstawienie danych sprawdzających czy polecenia wy-
dawane przez nauczyciela są zrozumiałe dla uczniów 

Czy polecenia wydawane przez nauczyciela są dla ciebie zrozumiałe? 
Formy odpowiedzi Klasa 

II D II B 
Tak 13 13 
Nie 0 0 

Ogółem 13 13 
 

Respondenci przy pytaniu ,,czy polecenia wydawane przez 
nauczyciela są dla ciebie zrozumiałe” mogli zastanowić się, czy ro-
zumieją treść poleceń jakie kieruje do nich nauczyciel, podczas lek-
cji. 13 uczniów z klasy II B twierdzi, że rozumie polecenia wydawa-
ne przez nauczyciela. Identycznie jest w klasie II D, również 13 
uczniów udzieliło odpowiedzi pozytywnej co pokazuje, że polecenia, 
które wydaje im nauczyciel są w pełni dla nich zrozumiałe.  

 

Prezentacja opinii uczniów na temat tego czy lubią chodzić 
do szkoły 

Czy lubisz chodzić do szkoły? 
Formy odpowiedzi Klasa 

II D II B 
bardzo lubię 5 6 

Lubię 5 5 
nie lubię 3 2 
Ogółem 13 13 

 

Uzyskane dane (tabela 15) wskazują, na to, iż w klasie II D 3 
respondentów nie lubi chodzić do szkoły, 5 wskazało, iż bardzo lubi 
chodzić do szkoły, 5 natomiast deklaruje, iż lubi chodzić, tego same-
go zdania jest również 5 respondentów z klasy II B, 6 osób z tej kla-
sy, również udzieliło odpowiedzi, iż bardzo lubi chodzić do szkoły, 
Ale pomimo tego wśród uczniów z tejże klasy, są 2 osoby które nie 
lubią chodzić do szkoły.  

 
Refleksja badawcza z zrealizowanego testu socjometrycznego  
Test socjometryczny-kolejne narzędzie badawcze, którym się 

posłużyłem podczas przeprowadzania badań w Zespole Szkół nr 2. 
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Badanie socjometryczne odbyło się kolejno w dwóch klasach inte-
gracyjnych zaraz po przeprowadzonym badaniu ankietowym. W 
badaniu wykorzystałem ułożony przez mnie test socjometryczny 
składający się z dwóch pytań. Kryteriami wyboru były: podróż auto-
karem oraz praca przy kostiumie karnawałowym. Zadaniem ucznia 
było wpisanie w odpowiednie miejsce imienia i nazwiska osoby z 
którą chciało by się daną czynność wykonywać najbardziej i osoby z 
którą podaną czynność wykonywało by się najmniej chętnie. Bada-
nie przeprowadziłem za aprobatą wychowawczyń obu klas, które na 
początku zainteresowały się tym, że będą mogły poznać jakie miej-
sce w prowadzonych przez nie klasach zajmują uczniowie niepełno-
sprawni. W dniu badania wyjaśniłem uczniom, że test ma na wpły-
nąć na głębsze poznanie ich klasy, po czym rozdałem im przygoto-
wany wcześniej kwestionariusz. Oznajmiłem, że test nie jest anoni-
mowy i jako pierwszy krok w jego wypełnianiu zajmuje wpisanie 
swojego imienia i nazwiska. Uczniowie po przeanalizowaniu obu 
pytań mieli za zadanie dokonać dwóch wyborów, pozytywnego i 
negatywnego ujmując przy tym swoich rówieśników z klasy. Pod-
czas analizowania odpowiedzi uczniów z przeprowadzonego wśród 
nich badania ankietowego wszystko było w najlepszym porządku. 
Jednak gdy zacząłem prowadzić analizę testu socjometrycznego 
dostrzegłem to, że praktycznie obie grupy klasowe podeszły do tego 
w sposób zabawowy. Potraktowały ten test jako sposób na to, aby 
podkreślić nadmierny temperament uczniów niepełnosprawnych. 
Postanowiłem zatem sprawdzić swoje przypuszczenia i przystąpiłem 
jeszcze raz do przeprowadzenia testu, myśląc wtedy jeszcze, że to 
będzie ostatnia próba i będę mógł zamknąć to badanie. 

W rzeczywistości okazało się zupełnie inaczej, do badań uzu-
pełniających podchodziłem kilkakrotnie, jednak nie uzyskiwałem 
założonego celu, gdyż badani uczniowie wykazywali dużo mniejsze 
zainteresowanie. Podczas prób realizacji odczuwałem opór wycho-
wanków, który wynikał z zaburzenia ich spokoju. Każdą próbę po-
przedzał szereg pytań np. do czego będzie znowu to badanie, dlacze-
go znowu to trzeba wypełniać. Niektórzy zaś komentowali pewne 
kwestie między sobą, przy czym wykazywali niepokój i zadawali 
pytania, czy to z ich winny jeszcze raz wszyscy to muszą wypełniać i 
wpisywać nazwiska. Starałem znaleźć odpowiedzi na wszystkie wąt-
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pliwości dzieci, jednak testu wśród całej klasy nie udało się w pełni 
przeprowadzić, poza tym wyczułem w intonacji nauczycieli prowa-
dzących wyraźny opór, który był dosyć czytelny i zakładał to aby nie 
zaburzać spokoju relatywnego klasy. Wszystko to było co prawda 
ubrane w inne słowa np. może dzisiaj nie jest właściwy dzień, dzisiaj 
jest tylko część klasy, jest już stanowczo za późno na przeprowadze-
nie testu, ale zawierało to dla mnie właściwy przekaz, że badania 
socjometryczne w klasach II o podłożu integracyjnym to jeszcze za 
wczesny czas.  

Wnioski które się nasuwają z próby przeprowadzenia tego te-
stu skupiają się w założeniu, że klasa integracyjna wieku wczesnosz-
kolnego, jest hermetycznym środowiskiem uczniowskim. Wbrew 
pozorów klasa ta, może nie być w pełni zintegrowana, gdyż jest to 
proces dynamiczny, przy czym za każdym razem zmienia się on w 
zależności od stosunków rówieśniczych zachodzących w klasie co 
powoduje, że uczniowie powinni odpowiednio pracować na każdym 
poziomie edukacyjnym. Nauczyciele postrzegają, że odnieśli już 
dany sukces, lecz z tego co udało mi się zaobserwować jest on jesz-
cze dosyć odległy. Uczniowie kształcący się w klasach integracyj-
nych za mało się znają, co powoduje pewien chaos, który może skut-
kować w wielu przypadkach brakiem w realizacji założonych celów 
edukacyjnych. Integracja jest procesem, a nie etapem który się za-
kończył zaraz po tym jak uda się zrealizować kilka celów wśród 
całej klasy. Kształcenie integracyjne jest trudnym kierunkiem, które 
zachodzi miedzy uczniami w danej grupie, ale dzięki odpowiednie-
mu rozplanowaniu pracy, można odnaleźć sposób, aby trafić do każ-
dego ucznia, pracującego w takim zespole.  

 
Wnioski końcowe z badań 
Przebadanie uczniów z klas integracyjnych pozwoliło mi na 

pozyskanie opinii uczniów niepełnosprawnych, dotyczących ich 
codzienności w szkole a zarazem w klasie w której są kształceni. 
Wiedza dotycząca tego zagadnienia pozwoliła na wysunięcie nastę-
pujących wniosków: 

� Uczniowie niepełnosprawni są gorzej postrzegani przez swo-
ich rówieśników; 

� Niska samoocena dzieci wpływa na ich pozycje klasową; 
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� Obawa przed poniżeniem oraz brakiem akceptacji wpływa w 
dużym stopniu na zaniżoną motywację chodzenia do szkoły; 

� Nauczyciele uczący w klasach integracyjnych zwracają 
szczególną uwagę na potrzeby i prawidłowy rozwój dzieci niepełno-
sprawnych; 

� Fakt bycia niepełnosprawnym negatywnie rzutuje na jakość 
przyswajania wiedzy; 

� Dziecko niepełnosprawne wykazuje trudności w utrzymy-
waniu długotrwałych relacji społecznych; 

� Placówka z oddziałami integracyjnymi, poprzez odpowied-
nią organizację zajęć pozalekcyjnych, daje szansę równego rozwoju 
dla każdego wychowanka. 

� Integracja jako forma kształcenia uczniów z niepełnospraw-
nością, posiada zarówno plusy jak i minusy. Plusem jest fakt, że 
dzieci niepełnosprawne poprzez przebywanie w otoczeniu pełno-
sprawnych nabywają niezbędnych kompetencji społecznych. Minu-
sem możemy nazwać to, jak dzieci te traktowane są w grupie i to jak 
wielki muszą włożyć wysiłek, aby dorównać swoim pełnosprawnym 
rówieśnikom.  

 
Zakończenie 
W dzisiejszej rzeczywistości szkolnej rola klasy integracyjnej 

nabiera coraz większego znaczenia. Sama idea klasy integracyjnej 
polega na tym, żeby uczniowie niepełnosprawni poprzez swój kon-
takt z pełnosprawnymi rówieśnikami mogli w jakimś stopniu wdro-
żyć się do życia w społeczeństwie, a poprzez to samoistnie się 
usprawniać. Celem pracy było pozyskanie opinii uczniów niepełno-
sprawnych na temat ich codzienności w klasach integracyjnych. Za-
łożone dążenie udało się zrealizować całościowo. Zamierzeniem 
moich badań, było odnalezienie odpowiedzi na sformułowany przeze 
mnie problem główny, który dotyczy tego jak uczniowie niepełno-
sprawni z klas integracyjnych funkcjonują w środowisku szkolnym i 
czym jest to uwarunkowane. Spośród wielu metod wykorzystałem 
metodę sondażu diagnostycznego w obrębie tej metody zastosowa-
łem technikę ankiety i klasyczną technikę socjometrii. Dla przepro-
wadzenia badań tymi technikami niezbędne było użycie następują-
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cych narzędzi badawczych: kwestionariusza ankiety oraz testu so-
cjometrycznego. 

Dla tak pojętego problemu głównego sformułowałem następu-
jące problemy szczegółowe: 

� Czy dzieci z niepełnosprawne chętnie uczestniczą w zaję-
ciach szkolnych? 

� Czy nauczyciele z klas integracyjnych we właściwy sposób 
mobilizują uczniów do podejmowania aktywności szkolnej? 

� Czy w klasie integracyjnej uczniowie niepełnosprawni mają 
szanse na wyrównanie braków edukacyjnych? 

� Czy dzieci z klas integracyjnych osiągają słabsze wyniki w 
nauce? 

� Czy szkoła umożliwia dzieciom z niepełnosprawnością na 
rozwój swoich zainteresowań? Analiza zebranego materiału pozwoli-
ła na sformułowanie następujących ustaleń: 

� Uczniom niepełnosprawnym trudno jest się przystosować do 
rzeczywistości szkolnej, jest to uwarunkowane zarówno ich niską 
samooceną jak i negatywnym postrzeganiem przez rówieśników.  

Na podstawie uzyskanych ustaleń przedstawiam próbę koń-
cowych założeń:  

� Należy ciągle udoskonalać kształcenie integracyjne, gdyż na 
poziomie II klasy szkoły podstawowej, zauważalne są widoczne 
braki w tym procesie. 

� Powinno się pogłębiać wiedzę dzieci pełnosprawnych 
uczestniczących w kształceniu integracyjnym na temat sposobu ich 
współpracy z dziećmi niepełnosprawnymi. 

� Konieczne jest organizowanie zajęć, stwarzających możliwość 
uczniom pełnosprawnym i niepełnosprawnym pracy w grupach.  

� Powinno tworzyć się mniejsze grupy, co pozwoliło by na lepsze 
przystosowanie się uczniów niepełnosprawnych do całej klasy.  

� Wskazane jest również to aby poświęcać, więcej czasu na 
indywidualne podejście do każdego wychowanka niepełnosprawne-
go, co pozwoliło by zatrzeć w dziecku symptom niskiej samooceny.  

� Ważne jest również to, aby obecność nauczyciela wspomagają-
cego była widoczna w każdej z klas integracyjnych w danej placówce. 
 



289 
 

Streszczenie: 
Klasa integracyjna jest formą edukacji mającą na celu kształ-

cenie uczniów pełnosprawnych z niepełnosprawnymi. Zawiera się w 
tym procesie odpowiednie formy nauczania i wychowywania. Na-
uczanie osób niepełnosprawnych, poprzez spędzanie czasu z osoba-
mi pełnosprawnymi ma wpłynąć na pozyskanie przez osoby kalekie 
wielu nowych doświadczeń partych o podłoże teoretyczne jak rów-
nież społeczne. Wszystkie te działania mają za zadanie polepszyć 
samopoczucie ucznia niepełnosprawnego w klasie. Czynnikiem 
ważnym, jest, również to jak uczniowie z niepełnosprawnością czują 
się wśród rówieśników z klasy. Przeprowadzone badania pozwoliły 
na uzyskanie informacji, dotyczących pracy z osobami z niepełno-
sprawnością i ich sytuacji klasowej i szkolnej. 

Słowa kluczowe: praca, uczeń, niepełnosprawność, sytuacja, 
wsparcie, nauczyciel wspomagający. 

 
Summary: 
Work with children in the class integration - situation of pupils 

with disability 
Everyday reality of a school in opinions of disabled students at-

tending the integrated class is a subject of this dissertation. It is a theo-
retical-experimental research which consists of the four chapters. The 
first and the second chapters are devoted to theoretical aspects of the 
research. The own research methods are discussed in the third chapter 
and result analysis of own research is presented in the fourth one. The 
subject of the research is disabled student’s opinions on their everyday 
reality in integrated classes at school. The aim of the research is to get 
information and to see the disabled students’ attitude towards a school 
attended by them and their attitude to their class, the way of being per-
ceived by their classmates and to present opinions of disabled students’ 
classmates about them – whether and how students with disabilities deal 
with everyday life at school and class. 

This research shows that recently an integrated class has 
started to play more important role in a school reality. The idea of 
integrated classes is to give to disabled students an opportunity to 
contact with their peers, help them to find their place in society and 
attending integrated classes helps such students develop themselves. 
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Result analysis shows that it is not easy for disabled students to ac-
climate and it results from their low self-esteem and negative attitude 
of their peers, but on the other hand mainstreaming helps these stu-
dents take active part in education process, they contact with their 
peers and have social relationships.  

Key words: work, pupil, disability, situation, support, assist-
ing teacher. 
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Agnieszka Lis, Artur Lis 

 
Holistyczne ujęcie pracy nauczyciela – zagadnienia praktyczne 

 
Wstęp 
Głównym celem procesów nauczania-uczenia się w szkole staje 

się przedstawienie uczniom spójnego obrazu świata i przygotowanie do 
działania w nim. Realizacja nauczania holistycznego wymaga moderni-
zacji tradycyjnie używanych środków i metod dydaktycznych1. Jednym 
z podstawowych odniesień w edukacji holistycznej, jak słusznie zauwa-
ża Monika Maciejewska, jest zasada trzech H [z ang.: head, heart, 
hands; głowa, serce, ręce]. Oznacza ona, że uczniowie postrzegani są 
jako aktywni uczestnicy w procesie uczenia się, a oprócz wiedzy, opa-
nowują też umiejętność głębokiego rozumienia stawianych im wyzwań. 
Do efektywnego uczenia się niezbędne jest ich zaangażowanie emocjo-
nalne oraz działanie. Praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy pozwala 
w pełni ją zinternalizować2. 

 
1. Doskonalenie warsztatu pracy 
W celu uzyskania pozytywnych efektów w pracy nauczyciele 

powinni systematycznie doskonalić swoje kompetencje zawodowe w 
oparciu o własne zainteresowania i potrzeby szkoły. Znajomość kry-
teriów oceniania i schematów punktowania mogą wykorzystywać do 
sprawdzania i oceniania próbnych egzaminów oraz do testów i 
sprawdzianów pisanych przez uczniów na bieżąco. Ponadto na do-
skonalenie warsztatu pracy i uzyskiwanie pozytywnych efektów 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych istotny wpływ ma 
udział w różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia3. Są to 
zebrania samokształceniowe zespołu nauczycieli oraz posiedzenia 
Rady Pedagogicznej. Zagadnienia, które stanowią przedmiot szkole-

                                                 
1 Zob. J. Miller, The Holistic Curriculum. Toronto 2007; W. Żłobicki, 

Edukacja holistyczna w podejściu Gestalt. Kraków 2009. 
2 M. Maciejewska, Edukacja holistyczna [w:] 

http://www.npseo.pl/action/dictionary/make/view/item/121/ (dostęp 10.04.2017) 
3 K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2012; Pod-

stawy metodologii badań w pedagogice, red. S. Palka, Gdańsk 2010. 
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nia, mogą wynikać z bieżącej pracy szkoły i potrzeb zgłaszanych 
przez nauczycieli. Ważne są zebrania podsumowujące pracę wszyst-
kich nauczycieli szkoły, gdzie omawiane są mocne i słabe strony ich 
pracy, a także ustalenie konstruktywnych wniosków oraz kierunków 
zmian. 

Udział w różnych formach doskonalenia przyczynia się do 
usystematyzowania dotychczasowej wiedzy i umiejętności pedago-
gicznych oraz do uzyskania pozytywnych efektów w pracy dydak-
tycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, a tym samym do podnie-
sienia jakości pracy szkoły. Nauczyciele poznają kolejne, zmieniają-
ce się przepisy dotyczące funkcjonowania szkoły oraz zakres wyma-
gań określonych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodo-
wy. Uczą się mierzyć, oceniać i nazywać efekty swojej pracy oraz 
dokumentować podjęte działania. Realizacja tych zadań jest okazją 
do refleksji, wyciągania wniosków i bardzo pożytecznym doświad-
czeniem dla rozwoju zawodowego każdego nauczyciela4. 

 
2. Badania diagnostyczne i pomiary efektów pracy  
Szkoły zostały zobligowane do prowadzenia wewnętrznej 

ewaluacji swojej działalności edukacyjnej5. Nauczyciele starają się 
monitorować postępy ucznia zaczynając od diagnozy na wejściu, 
poprzez wewnątrzszkolne badania aż do egzaminu zewnętrznego6. 
Przez lata pracy, gromadzą doświadczenia dotyczące pomiaru efek-
tów swojej pracy7.  

Efekty wynikające z realizacji tego zadania: 
dla ucznia: 
� otrzymanie informacji o osiągniętym poziomie wiedzy i 

umiejętności, 

                                                 
4 J. E. MacBeath, Schools Must Speak for Themselves: The Case for 

School Self-evaluation. London 1999. 
5 D. Sterna, Ocenianie kształtujące w praktyce, Warszawa 2014. 
6 Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym, 

red. M. Deptuła, Bydgoszcz 2004; B. Skałbania, Diagnostyka pedagogiczna. 
Kraków 2011; E. Wysocka, Diagnostyka pedagogiczna. Kraków 2013. 

7 Por K. Kruszewski, Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. War-
szawa 2004; F. Bereznicki, Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczy-
cieli. Kraków 2015. 
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� stworzenie możliwość uzyskania lepszych wyników w nauce,  
� satysfakcja z postępów w nauce. 
dla nauczyciela: 
� indywidualizacja pracy z uczniem, 
� uzyskanie wskazówek do dalszej pracy,  
� wiarygodniejsza ocena wyników własnej pracy. 
dla szkoły: 
� modyfikacja opracowywanych planów nauczania i organi-

zacji pracy szkoły, 
� porównywanie osiągniętych wyników z egzaminów z wy-

nikami innych szkół, 
� element ewaluacji wewnętrznej, 
� doskonalenie jakości pracy szkoły. 
 

3. Przygotowywanie uczniów do egzaminu zewnętrznego 
Wyniki egzaminu próbnego określają w jakim stopniu zostały 

osiągnięte cele edukacyjne i ujawniają braki lub trudności uczniów w 
danym zakresie8. Bardzo często dla młodzieży, która osiągnęła na 
egzaminie próbnym najniższe wyniki prowadzone są zajęcia poza-
lekcyjne lub konsultacje przygotowujące do właściwego egzaminu.  

Efekty wynikające z realizacji tego zadania: 
dla ucznia: 
� utrwalenie materiału, 
� wyrównywanie braków w wiedzy i umiejętnościach, 
� doskonalenie umiejętności rozwiązywania testów egzami-

nacyjnych, 
� wykorzystywanie posiadanej wiedzy do rozwiązywania 

problemów, 
� zapoznawanie się z organizacją egzaminu gimnazjalnego, 

maturalnego. 
dla nauczyciela: 
� wzbogacenie swojego warsztatu pracy, 
� satysfakcja z podjętych działań,  
� integracja z uczniami, 
dla szkoły: 

                                                 
8 E. Filipiak, Rozwijanie zdolności uczenia się, Sopot 2012. 



294 
 

� wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, 
� podwyższenie wyników egzaminu gimnazjalnego, 
�  podniesienie jakości pracy szkoły. 
 
4. Podnoszenie kompetencji pedagogicznych rodziców 
Bardzo ważną rolę w nauce i wychowaniu pełni środowisko 

rodzinne, dlatego nauczyciele powinni dbać o jakość współpracy z 
rodzicami uczniów. Na spotkaniach powinni być zapoznani z głów-
nymi założeniami wynikającymi z planu wychowawczego szkoły, 
zadaniami do realizacji na dany rok szkolny i na okres pobytu 
uczniów w szkole9. Efektami współpracy z rodzicami powinny być 
jednolite i konsekwentne oddziaływania wychowawcze na dzieci, 
przekazywanie pełnej informacji o ocenach uczniów, ich porażkach i 
sukcesach oraz wspólne rozwiązywanie problemów wychowaw-
czych10. Ten rodzaj współdziałania w dużym stopniu wpływa na 
wzmocnienie więzi emocjonalnych rodziców ze szkołą, co w konse-
kwencji czyni bardziej efektywną pracę dydaktyczną, wychowawczą 
i opiekuńczą11. 

 
5. Doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią 

komputerową  
Technologia komputerowa i informacyjna jest obecna w każ-

dym niemal aspekcie pracy zawodowej nauczyciela. Wykorzystywa-
na jest między innymi do prowadzenia dokumentacji, tworzenia po-
mocy dydaktycznych, komunikowania się z rodzicami i nauczycie-
lami oraz instytucjami współpracującymi ze szkołą. Komputer z 
dostępem do Internetu pomaga w załatwiania różnych spraw związa-
nych z organizacją pracy i promowaniem szkoły. Multimedialne 
technologie informacyjne w istotny sposób wzbogacają i uatrakcyj-
niają warsztat pracy nauczyciela. Dzięki temu przygotowanie się do 

                                                 
9 Szerzej: J. Epstein, School, family, and community partnerships: pre-

paring educators and improving schools, Boulder (Westview) 2001. 
10 A. Gurycka, Struktura i dynamika procesu wychowawczego, Warsza-

wa 1979. 
11 T. Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna. Warszawa 2008. 
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codziennych zajęć nie jest już tak czasochłonne i sprzyja efektyw-
niejszej pracy12. 

Efekty wynikające z realizacji tego zadania: 
dla uczniów: 
� poznawanie i doskonalenie umiejętności wykorzystania 

technologii informacyjnej i komunikacyjnej, 
� uczenie się traktowania komputera jako narzędzie pracy, a 

nie tylko rozrywki, 
� uświadomienie zagrożeń w Internecie, 
� trafne wyszukiwanie potrzebnych informacji w Internecie 

oraz umiejętne korzystanie z encyklopedii multimedialnych, 
� umiejętne korzystanie z arkusza kalkulacyjnego, 
� umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych i stron 

internetowych, 
dla rodziców: 
� wirtualne uczestniczenie w życiu szkoły poprzez oglądanie 

szkolnej strony internetowej,  
� poznanie różnych możliwości wykorzystania komputera, 
� przekonanie o korzyściach płynących z edukacji informa-

tycznej,  
� zainteresowanie witrynami oglądanymi przez ich dzieci ce-

lem ograniczenia dostępu do niebezpiecznych treści, 
dla nauczyciela: 
� systematyczne doskonalenie swoich umiejętności w zakre-

sie posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną, 
� uatrakcyjnienie zajęć poprzez wykorzystanie dostępnych 

programów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych oraz innych 
samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych, 

� uporządkowanie dokumentacji swojej pracy,  
� prowadzenie korespondencji i wymiany doświadczeń z in-

nymi nauczycielami, 
� stały dostęp do aktualnych informacji.  
dla szkoły: 
� posiada czytelnie i estetycznie opracowane dokumenty,  

                                                 
12 Zob. B. Przyborowska, Pedagogika innowacyjności. Między teorią a 

praktyką. Toruń 2013. 
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�  szybki dostęp do potrzebnych danych uczniów i pracowników,  
� przygotowywanie sprawozdań, raportów i innych doku-

mentów w formie elektronicznej. 
 
6. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach lekcji 

koleżeńskich  
Lekcje otwarte służą dzieleniu się nie tylko wiedzą, ale i umie-

jętnościami praktycznymi. To jedna z najbardziej czytelnych form 
sprawdzania moich nauczycielskich kompetencji, dlatego nauczycie-
le uczestniczą w lekcjach otwartych innych nauczycieli oraz zapra-
szają ich na swoje zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne (np. przygotowy-
wanie uroczystości szkolnych, wycieczki)13. 

Efekty tych działań: 
dla uczniów: 
� rozbudzenie zainteresowań, 
� wzmocnienie wiary we własne siły i możliwości, 
�  rozwijanie umiejętności pracy w grupie, 
� rozwój kreatywności.  
dla nauczycieli: 
� poznawanie nowych metod nauczania, 
� doskonalenie form organizowania pracy uczniów, 
� wykorzystywanie różnych źródeł informacji, 
�  innowacyjne formy oceniania. 
 
7. Udostępnienie materiałów dydaktycznych 
Innym rodzajem dzielenia się wiedzą i doświadczeniem jest 

wymienianie się opracowanymi przez siebie materiałami dydaktycz-
nymi. Mogą być to scenariusze zajęć, imprez i uroczystości klaso-
wych i szkolnych, ankiety do przeprowadzania diagnozy, materiały 
służące do dekoracji klasy i szkoły z okazji różnych uroczystości14.  

 

                                                 
13 Tak też: W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa 1995. 
14 Zob. Pedagogika w pokoju nauczycielskim, red. K. Kruszewski, War-

szawa 2000. 
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8. Organizowanie imprez szkolnych międzyszkolnych i 
środowiskowych  

Znakomitym sposobem poszerzającym działalność programo-
wą szkoły są uroczystości i imprezy szkolne, międzyszkolne i śro-
dowiskowe. W czasie przygotowania i prezentacji programu mło-
dzież zdobywa rozmaite wiadomości, nabywa umiejętności i do-
świadczenia. Występy przed całą społecznością szkolną dostarczają 
uczniom doświadczeń w wystąpieniach publicznych i prezentowania 
się na scenie. Uroczystości te są przekazem tradycji szkolnych, śro-
dowiskowych i narodowych, stanowiących pomost między przeszło-
ścią i teraźniejszością.  

Efekty organizowanych imprez:  
dla ucznia: 
- uczenie rzetelnego wykonywania podjętych zobowiązań,  
- uczenie szacunku dla innych i wyrażania go postawą, działa-

niem, ubiorem, 
- uczenie szacunku do naszej historii, symboli narodowych,  
- odpowiedzialności za podtrzymywanie tradycji i kultury nasze-

go kraju, 
- poszerzenie wiedzy o patronie szkoły, 
- pogłębianie więzi ze szkołą, 
- uczenie publicznych wystąpień, 
- pielęgnowanie zwyczajów i tradycji rodzinnych i środowi-

skowych, 
dla nauczyciela: 
- satysfakcja z podjętych działań, 
- wyzwalanie inicjatywy, 
- wzbogacenie procesu kształcenia, 
- poszerzenie wiedzy na temat zwyczajów, tradycji regionu i 

rodziny, 
- wdrażanie uczniów do aktywności w szkole i poza nią, 
- kształcenie umiejętności zainteresowania uczniów historią na-

szego kraju. 
dla szkoły: 
- poszerzone formy współpracy ze środowiskiem, 
- większe zaangażowanie rodziców w pracę szkoły, 
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- budowanie więzi społecznej, 
- promowanie szkoły. 
-  
9. Rozwijanie zainteresowań uczniów 
Bardzo często nauczyciele organizują zajęcia dodatkowe dla 

uczniów, którzy wykazywali zainteresowanie uczeniem się danego 
przedmiotu, albo prezentowali uzdolnienia w tym zakresie. Swo-
istym forum prezentowania wiedzy i uzdolnień uczniów są konkursy 
inicjowane przez szkoły lub inne instytucje15. Idea organizowania 
konkursów dla uczniów ma swoją tradycję i określone cele, a przede 
wszystkim daje uczniom możliwość sprawdzenia i potwierdzenia 
swojej wiedzy i umiejętności, jest motywacją do aktywności zarów-
no uczniów jak i nauczycieli oraz jedną z form ewaluacji realizowa-
nych programów w szkołach16. 

Efekty wynikające z realizacji tego zadania: 
dla ucznia: 
� rozwijanie zainteresowań i umiejętności, 
�  rozwijanie samodzielnego działania i własnej inwencji 

twórczej, 
� rozbudzanie poczucie własnej wartości,  
� umiejętność radzenia sobie z sytuacjami stresowymi,  
� uczenie się bezstresowego przyjmowania porażek, 
� traktowanie sukcesu jako części realizacji wyznaczonych 

sobie celów. 
dla nauczyciela: 
� udoskonalenie mojego warsztatu pracy, 
� doskonalenie form przygotowywania uczniów do radzenia 

sobie z trudnościami, z jakimi mogą się spotkać podczas konkursów, 
egzaminów i w życiu codziennym. 

dla szkoły: 
� promocja w środowisku, 
� poszerzenie oferty edukacyjnej, 
� zwiększenie efektywności nauczania. 

                                                 
15 C. Moss, S. Brookhart, Cele uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozu-

mieć każdą lekcję, Warszawa 2014. 
16 E. Filipiak, Rozwijanie zdolności uczenia się, Sopot 2012. 
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10. Realizacją przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym 
Wprowadzenie do szkół programu profilaktyki przyczynia się 

do ochrony uczniów przed wszelkimi zakłóceniami ich rozwoju. 
Człowiek niedojrzały sam dla siebie może być zagrożeniem, a proces 
wychowawczy może podlegać oddziaływaniom czynników destruk-
cyjnych. Realizacja przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym 
daje szansę na usunięcie zagrożeń i przywrócenie prawidłowych 
procesów rozwojowych17. 

Uzyskane efekty w wyniku realizacji działań:  
dla uczniów:  
� umiejętność wskazania przez młodzież krótkotrwałych i 

długotrwałych skutków palenia papierosów, 
� nabycie umiejętności przeciwstawiania się presji rówieśni-

ków (asertywna odmowa), 
� poznanie ogólnie stosowanych technik reklamy, 
� umiejętność podejmowania trafnych decyzji związanych z 

nałogami. 
dla nauczycieli: 
� wspomaganie uczniów w budowaniu własnej hierarchii 

wartości, 
� doskonalenie współpracy z instytucjami wspierającymi 

działania profilaktyczne,  
� praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności nabytych 

na kursach i szkoleniach. 
dla szkoły: 
� uatrakcyjnienie form realizacji programu profilaktyki, 
� kreowanie zdrowego stylu życia, zdolności samodzielnego 

dokonywania wyboru zachowań, właściwych dla bezpieczeństwa i 
zdrowia własnego oraz innych ludzi, 

� ograniczenie negatywnych i nagannych zachowań uczniów. 
 
Zakończenie 
Jednym z elementów warunkujących prawidłowe funkcjono-

wanie współczesnej szkoły jest współpraca pomiędzy nauczycielami 

                                                 
17 Por D. Elsner, Szkoła jako organizacja ucząca się, Chorzów 2013; G. 

Mazurkiewicz, Edukacja jako odpowiedz, Kraków 2014. 
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rozumiana również jako korzystanie z doświadczeń i dzielenie się 
własną wiedzą i umiejętnościami. Wprowadzenie ewaluacji do prak-
tyki nadzoru pedagogicznego ma na celu wypracowanie nawyku 
analizowania informacji i podejmowania racjonalnych decyzji. Ewa-
luacja wewnętrzna polega na zbieraniu informacji na temat szkoły, 
poddanie analizie rezultatów pracy, działań i wyciągnięcie wnio-
sków na przyszłość. Celem jest opracowanie efektów działań jedno-
razowych. Dzięki przeprowadzonej ewaluacji można znaleźć mocne 
i słabe strony podjętych działań18. 

Realizacja nauczania holistycznego wymaga modernizacji 
tradycyjnie używanych środków i metod dydaktycznych. Uczniowie 
postrzegani są jako aktywni uczestnicy w procesie uczenia się, a 
oprócz wiedzy, opanowują też umiejętność głębokiego rozumienia 
stawianych im wyzwań naukowych.  

Nauczyciel jest jednym z najważniejszych zawodów zaufania 
publicznego. Przygotowanie do jego wykonywania nie ogranicza się 
do opanowania treści nauczanych przedmiotów oraz metodyki na-
uczania. Wykonywanie zawodu nauczyciela-wychowawcy należy 
oceniać w ujęciu holistycznym. 

Słowa klucze: nauczyciel, dydaktyka, szkoła, ujęcie holi-
styczne 

 
Summary 
Holistic approach to teacher work - practical issues 

One of the elements necessary for correct functioning of the 
contemporary school is a cooperation between teachers, also unders-

                                                 
18 B. Ciężka, Planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole (placówce) 

wraz z przykładami projektów ewaluacji, [w:] Ewaluacja w nadzorze pe-
dagogicznym. Autonomia, red. G. Mazurkiewicz, Kraków 2010, s. 83-108; 
R. E. Slavin, Uczenie się oparte na współpracy: dlaczego praca w grupach 
jest skuteczna, [w:] Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w 
praktyce, Warszawa 2013; M. Stachowiak-Kudła, Ewaluacja jako instru-
ment zapewnienia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, [w:] Reflek-
syjnie o współczesnym zarządzaniu, red. B. Kożuch, Ł. Sułkowski, Kraków 
2016, s. 216-226; E. Królikowska, Autoewaluacja w szkole, Warszawa 
2002; S. Krzychała, B. Zamorska, Dokumentarna ewaluacja szkolnej co-
dzienności, Wrocław 2008. 



301 
 

tood as the use of the experience and sharing their knowledge and 
skills. Introduction to the practice of evaluation of pedagogical su-
pervision in order to develop the habit of analyzing information and 
make rational decisions. Internal evaluation is to collect information 
about the school, to review the results of the work, activities and 
draw conclusions for the future. The aim is to develop a one-off 
effects. With the evaluation carried out, you can find the strengths 
and weaknesses of the actions taken. The implementation of holistic 
learning needs upgrading traditionally used means and methods of 
teaching. Students are seen as active participants in the learning 
process, and in addition to knowledge, the ability to master a deep 
understanding of the scientific challenges posed. The teacher is one 
of the most important professions of public trust. Preparing to exer-
cise is not limited to master the content of the subjects taught and 
teaching methodology. Taking a teacher-educator must be assessed 
in a holistic.  

Key words: teacher, teaching, school, holistic approach 
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