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Wstęp 
 

Oddajemy ostatni tegoroczny numer Konińskich Studiów Społeczno-Ekono-
micznych. Interdyscyplinarny charakter naszego periodyku wpisuje się w strategię 
rozwojową uczelni. Jednocześnie umiędzynarodowienie rady naukowej oraz rady 
recenzentów pozwala mieć nadzieję na rozwój naszego czasopisma. W tym miej-
scu pragniemy podziękować autorom oraz naszym nieocenionym recenzentom.  

Warto zauważyć, że Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne ‒ pomimo 
„młodości“ ‒ cieszą się zainteresowaniem autorów nie tylko z Polski, ale i z za-
granicy. W naszym periodyku możemy zapoznać się z artykułami z Norwegii, 
Mołdawii, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Słowacji. Taki stan rzeczy pozwala nam sądzić, 
że przyjęte założenia rozwojowe, realizowane we współpracy z różnymi środo-
wiskami naukowymi z kraju i zagranicy, przynoszą efekty w zakresie prowadzo-
nego dyskursu naukowego. 

W ostatnim numerze możemy zapoznać się z tekstami z zakresu psycholo-
gii, psychopedagogiki oraz pracy socjalnej i ekonomii.  

Zapraszamy do lektury ostatniego numeru. 
 
 

Jakub Bartoszewski 
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Abstract 
 

The article describes the experience of social work study programme students’ 
motivation for voluntary work in Panevezys College. The competencies acquired 
during voluntary social activity are investigated by means of qualitative analysis. 
Students have been found to be actively involved in voluntary activity.  
 
Keywords: social work competencies; voluntary social activity; educational content 

 
 
 
Introduction 
 

In the current description of the social work field (the Minister of Educa-
tion and Science of the Lithuanian Republic (LR), Order No. V - 820, 23-07-2015), 
it is indicated that study programmes have to create conditions for knowledge, 
values and skills integration. Educational outcomes indicate what should be 
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achieved during university study, but the possibility of the diversity of study pro-
grammes remains. Every higher education institution can decide how to achieve 
learning outcomes, which is usually done through formal education.  

Jonutytė (2007) states that it is very important to use non-formal educa-
tion possibilities for young people involving them in voluntary activity, which 
allows young people to acquire skills for socio-educational work. Voluntary so-
cial activity can complement standard social work study. Universities must allow 
students to get involved, and it is very important to motivate them. The feed-
back providing students with an opportunity to evaluate the benefits of partici-
pation in volunteering is necessary. Participation in voluntary activity allows stu-
dents themselves to take responsibility for the achievement of learning out-
comes; they can choose the place, time, and the group of clients themselves 
and decide which acquired competencies they would like to deepen. The follow-
ing question thus arises: Are students ready to participate in voluntary social 
activity and be active participants of the study process modeling the competen-
cies themselves.  

The aim of this article is to analyze the development of social work compe-
tencies of students participating in voluntary social activity. The following two 
more detailed objectives are: (a) to describe social work students’ support for par-
ticipation in voluntary activity and (b) to analyze social work students’ opinion 
about acquisition of competencies through participating in voluntary social activ-
ity. The research methods used are analysis of research literature, questionnaire, 
case review, descriptive statistical data analysis, and qualitative data analysis. 
 
1. Voluntary activity in study process 
 

Only such educational content which satisfies societal and personal 
needs, interests and ideals is meaningful for society and a person. Education 
research is closely related to philosophy and its core humanistic ideas stating 
that each person is a unique personality with development potential. Rogers 
(1969) states that the need for self-actualization and self-expression is very im-
portant for every individual. It is important to analyze the roles of each partici-
pant of the educational process and their use of all resources for achievement 
of learning outcomes (Gedvilienė & Zuzevičiūtė, 2007).  

Modern university as a formal educational system has to involve in the 
study process the informal systems that complement the available resources 
and ensure maximum achievement of learning outcomes. One such possibility 
is students’ involvement in voluntary social activity. Volunteering has two char-
acteristicsl: No reward is received, and the activity itself is socially useful. There-
fore,volunteering provides the volunteer with opportunities to demonstrate 
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their citizenship, responsibility, and usefulness to society; it widens his/her com-
munication capabilities and develops a range of competencies.  

Panevezys College has developed a network of community organizations. 
There are approximately 500 non-governmental institutions with the common 
aim, that is, town community occupation and representation of interests. In 
Panevezys the rate of registered unemployment is high, especially among the 
youth. According to the data of July 1, 2014, the youth unemployment was at 
5.2%. In Youth Problems Solution Plan for the years 2014‒2020 prepared at 
Panevezys Municipality, it is emphasized that the youth voluntary activity is in-
sufficient. One of the problems indicated by the youth is employers‘ reluctance 
to recruit employees with no experience so that it is impossible for young peo-
ple to find their first jobs. Participation in voluntary activity enables them to gain 
this experience. According to Clause 12 of the law on voluntary activities intro-
duced in the Republic of Lithuania on June 22, 2011, participation in voluntary 
activity, according to its purpose and nature, can be recognized as a volunteer’s 
practical work and (or) learning experience.  

Panevezys College is an important part of the Panevezys region. Most so-
cial work students come from this region. The social work study programme is 
valued favourably for its social initiatives. During practical training Panevezys 
College social work students attend social work institutions and get familiar with 
their nature and clients: lonely elderly people, children and persons with disa-
bilities. Students’ practicum is supervised. During group supervisions, students 
reflect on their work and decide what client group they would like to work with 
in the future after graduation. Having finished the practical training, students 
who have decided to volunteer return independently to the institution, establish 
contact with the individuals from selected client groups and work providing so-
cial assistance at the institution and at the client’s home as well. Prior to volun-
teering students get a voluntary activity sheet, approved by the Dean of the Fac-
ulty, where they record volunteering hours. Having graduated from the College 
social work study programme, students get a certificate confirming volunteering 
hours approved by the Director of the College. 
 
2. Research organization methodology 
 

Two research methods were used: a questionnaire and a free interview. 
The questionnaire consists of two parts. In the first part demographic data of 
respondents, data about study selection motives, approach to participation in 
voluntary activity and the most important qualities were collected. In the sec-
ond part the respondents were given a table with 21 competencies of a social 
worker that can be acquired through volunteering. The list of competencies was 
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prepared according to the description of social work study field approved by the 
Minister of Science and Education of the LR in 2015. The competencies were 
divided into 5 groups: knowledge and its application; the ability to carry out re-
search; and social, personal and special abilities. Criterion-based selection was 
used; the questionnaire was designed for those social work students who did 
not take part in voluntary activity during the research implementation. The total 
number of respondents was 80 students of social work. The free interview was 
conducted with a second year student of social work. The student had had vo-
luntary work experience both in Lithuania and abroad. He had been involved in 
volunteering since his adolescence. While he was studying in the first year, he 
volunteered at Panevezys Youth Day Care Centre, and later in Spain; after he had 
returned to Lithuania, he started to work in the Youth Day Care Centre.  

 
3. Research results and their analysis  
 

The quantitative results of the research revealed that more than half of 
the surveyed students like to communicate with people and like the social work 
profession itself. It was noted that some social work study programme graduates 
are successfully employed, sometimes not according to the profession but in 
various places where good communication skills are necessary, and they are 
very desirable workers because of good communication skills acquired during 
studies. Almost a quarter of respondents did not enter the study programme 
they wanted, but this factor does not necessarily have a negative impact on the 
students’ motivation to study. One respondent answered that he had entered 
accidentally but now he likes studying. Some are studying just because they 
could be easily admitted to the programme or the College is close to their 
homes. However, there are some students who work as social workers and they 
need to acquire adequate education. 

The main reason for not participating in voluntary activity, which is men-
tioned by three-quarters of respondents, is lack of time. Full-time students state 
that they do not have time to volunteer after the lectures, although they do not 
have many contact hours and the majority of groups have free Fridays. It can be 
assumed they do not think about participation in voluntary activity at weekends 
and they do not believe that this time can be devoted to volunteering. A quarter of 
respondents indicate that they lack information about volunteering. Some are not 
involved in voluntary activity for personal reasons: They lack self-confidence and 
doubt they are fit to volunteer. Commenting on the answers, those respondents 
often said that if they could volunteer with friends, they would feel more confident. 

Part-time students usually combine studies and work, and simply there is 
no time left for voluntary work. Usually part-time students are older than full-
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time students and they already have families and/or children, and involvement 
in voluntary activity becomes simply impossible: “I have no time for volunteer-
ing, I work in two jobs, and also I participate in community activities,” “I am 
planning to volunteer in summer, when there is more free time.”  

Offering the reasons for not participating in voluntary activities, none of 
the respondents indicated that this is because of the society’s negative attitude 
towards voluntary work, but it is clear that the public opinion is not positive. 
Also, there is lack of information on availability. However, if a person is inter-
ested in something, he/she will always find the necessary information. If one is 
thinking about volunteering promotion, they need to think about how the rele-
vant information can reach those who would might be interested in volunteer-
ing: “I really would like to volunteer; just I have too little information about it.”  

It is very important to have a positive opinion about the volunteers not 
only in the society but also in the places where voluntary work is necessary. It is 
important for volunteers not only to start work in the institution but also to feel 
an important part of the team and be involved in the informal activities. The 
relationship with him/her should be the same as with other members of the 
group: “The volunteer should be equal to a professional social worker. At least, 
he should not be pushed to the side.” 

Students are not always aware of the benefits of voluntary work for them-
selves. Sometimes they complain that it will be difficult to find a job because 
they do not have experience and cannot gain it. Also, they are surprised when 
they learn that voluntary activity is an opportunity to acquire the necessary 
practical experience. The volunteer is not a only a person who makes effort for 
others, but he/she also gets some benefits at the same time: He/she gains ex-
perience and enhances his/her own employability by testing himself/herself in 
the real activity of a certain institution: “I would volunteer because volunteering 
would expand my possibilities for employment and reveal me as a personality.“ 
It is very important that the activity itself be interesting for a volunteer and that 
he see the perspectives for employment: “My sister graduated from the College 
and then she volunteered. She not only gained experience but also got a well-
paid job. She works with enthusiasm because she likes it very much.”  

Volunteering helps to develop each individual's social network and in-
creases employment possibilities. One part-time student of social work is regis-
tered in the employment office and volunteers actively in residential care insti-
tution. So when she is asked where she works, she does not say that she is only 
a client of the employment office. Her status in the eyes of the other changes; 
she does not perceive herself as only a recipient of social benefits. Volunteering 
helps to improve the volunteer’s dignity.  
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Students who participated in the research indicate empathy as the most 
important value. According to their opinion, participation in voluntary activity 
helps to gain more knowledge about human behavior in the social milieu and 
about social issues. Students participating in voluntary activity gain the ability to 
communicate, collaborate effectively and discuss volunteering; to create a posi-
tive image of the volunteer, to reflect their on own activities, and to identify and 
assess the needs of the client. 

The following are insights on volunteering and other related issues offered by 
a social work study programme student having various voluntary activity experience.  

 

• Volunteering: 
 

I was a member of youth organizations and I saw that I can help people. So for me 
this profession (social work) looked perfect. I started volunteering when I was a teen-
ager. But only in the youth organizations. When I started to study social work I wanted 
to gain experience and practice in my future profession. As I have already told I’m  
a student of social work. I like to help and care about people who need help. Being  
a volunteer in “Youth Day Centre” with intellectually impaired people I understood 
that I am studying the right profession. So I wanted to get experience abroad by vol-
unteering. And I found a project called European Volunteer Service (EVS) and I be-
came a volunteer. And this experience changed my life. I was a volunteer in Catalonia 
(Spain). There I worked with people who have disabilities. This part of my life changed 
my point of view. I changed my priorities. I learned a lot. First of all I was really shy 
too speak English. I didn’t believe my knowledge, but I needed it to go out from my 
comfort zone because it was the only one language which I could communicate in. 
So when I started to speak I improved a lot my speaking and listening skills. Volun-
teers who were with me had a really good English level so they all the time corrected 
my grammar mistakes and in this situation helped me improve my grammar. Second 
‒ in my EVS project I learn a lot of patience: people with disabilities sometimes can’t 
do so good or so fast as you want. You need to wait and explain not only one time. People 
whom I worked with are from different cultures and they live and work in a different way 
so I needed to have patience in my adaptation period.  

 

• Tolerance: “I lived with people from 6 different countries so this means dif-
ferent cultures. We lived together and all of us had our habits or traditions. 
We needed to understand and tolerate each other.”  

 

• Motivation:  
 

Monitors in Association Alba and other volunteers have a lot of motivation to work. 
I took this motivation from them. When you work with people who devote their life 
to this idea you start to believe and live in this idea as well. Work for them, help them 
and for an idea, not for the money (speaking about people with disabilities).  
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• Analytical thinking:  
 

I had the situations when I needed to take decisions. It’s not an extra situation, but I was 
able to do it without asking other people. (Stop the people’s actions and explain why 
these actions are bad. To understand how to react in one or another situation.)  

 

• Confidence:  
 

I got more confidence during my all project, but the most important it was to go and 
do EVS. Maybe during your first days you didn’t feel sure, but day by day you get 
more and more confidence for what you do.  

 

• Team work:  
 

In my EVS I have never worked alone. So I got more knowledge about team work. I worked 
all the time with the other volunteers and in a few months working and living to-
gether we became a really good team. Finally, in Spain (Catalonia) I spoke a lot with 
my mentor, association workers, and my Spanish teacher about these topics. I asked 
and they explained a lot of things to me e.g. people with disabilities, integration in 
society, social system, government finances, social services and institutions, etc. As  
a volunteer you cannot get money, but you get much more. You improve your skills 
and you can get your moral satisfaction. 

 
Participation in voluntary activity is related to students’ sense of responsibility, mo-
tivation, and creation of favourable conditions for volunteering in the community.  
 
Conclusions 
 
The following conclusions can be drawn: 

• Involvement in voluntary social activity enables students to acquire the 
necessary competencies and take responsibility for the results. Because 
of volunteering, they are not passive recipients of educational services.  

• Quantitative data analysis revealed that participation in voluntary activity 
provides students with the knowledge about human behavior in the social 
milieu and the expression of social problems, and helps to develop the abil-
ity to communicate, cooperate, and recognize and assess clients’ needs. 
Qualitative research revealed that volunteering contributes to the im-
provement of foreign language skills, teaches patience and tolerance, in-
creases self-confidence, develops team spirit and gives moral satisfaction.  
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The psychological component of professional education 
 

The article deals with the problem of humanization of higher education. It is 
about the importance of social, motivational and emotional intelligences of 
students in higher education as important components of their training. Dif-
ferent approaches to understanding intelligence are considered, and a sketch 
of the relationship between social needs, personal motives, and psychological 
culture of personality is also provided. In the conclusion section, the need for 
professional psychological competences of future specialists is outlined. The 
lack of such competences increases the need for practical teaching of psycho-
logical disciplines at universities. 
 

Keywords: intelligence; professional training; social and psychological competences 

 
 
 

1. Постановка проблеми  
 
На перший погляд тривіальним видається запитання: у чому поляга-

ють завдання вищої школи, чому навчати студентів? Відразу напрошується 
не менш тривіальна відповідь: слід надавати знання, виробляти вміння та 
навички, потрібні для виконання фахової діяльності. Але аналогічно загальним 
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місцем є твердження, що фахові знання (а відтак і вміння та навички, що на 
них будуються) встигають утратити свою актуальність за час навчання сту-
дентів у ВНЗ. До того ж програми навчальних курсів та спецкурсів не можуть 
врахувати усіх нюансів та своєрідності фахових завдань та проблем, з якими 
стикатиметься молодий спеціаліст на конкретному місці роботи. Загально-
прийнятою є думка, що навчання повинно сприяти розвиткові інтелекту сту-
дентів, розвивати їхнє мислення, вчити розв’язувати задачі та проблеми  
у фаховій та інших галузях. Часто формування психологічної культури, соці-
ально-комунікативної компетентності виносять за межі сфери фахової під-
готовки, забуваючи, що для успішної діяльності у будь-якій сфері потрібно 
вміти взаємодіяти з колегами по роботі та клієнтами. 

Мета статті: на основі розуміння багатоаспектності та різноплановості 
поняття «інтелект» наголосити на важливості формування у студентів ви-
щих навчальних закладів соціального, мотиваційного та емоційного інтеле-
кту як вагомої складової їхньої фахової підготовки, що забезпечить успіш-
ність їхньої фахової діяльності. 

Визначень інтелекту дуже багато. Наведемо хоча би деякі з них, най-
популярніші: інтелект ─ це: 

• загальна здатність до пізнання та розв’язання проблем, що визначає 
успішність будь-якої діяльності та лежить в основі інших здібностей; 

• система усіх пізнавальних здібностей та процесів; 

• здатність до розв’язання проблем за допомогою мислення; 

• форма організації ментального розумового досвіду (Гоулмен, 2009). 
 
Список визначень можна продовжувати дуже довго, але звернімо 

увагу, що більшість визначень інтелекту як найважливіші виокремлюють 
власне два моменти: мислення як найважливішу складову інтелекту та 
розв’язання задач та проблем як головну його функцію. Отож, коли виникла 
ідея вимірювати рівень розвитку інтелекту, почали створювати методики 
для визначення рівня розвитку пізнавальних здібностей (Ф. Гальтон «Дослі-
дження людських здібностей та їхній розвиток»,1883), особливостей чутли-
вості (Дж. Кеттелл у 1885 створив тести для вимірювання гостроти зору, 
слуху, чутливості до болю, швидкості реакції тощо). А. Біне розширив уяв-
лення про інтелект та розвинув думку про рівень засвоєння соціального 
досвіду, уперше ввів поняття «інтелектуальної ортопедії» − систему проце-
дур для поліпшення інтелектуальної діяльності. А. Біне та Т. Сімон розро-
били тести для вимірювання рівня розумового розвитку дитини (1905, 
1911), що могли бути застосовані для організації диференційованого нав-
чання: відбору дітей для класів з різнорівневими навчальними програ-
мами. З того часу ідея застосування коефіцієнту інтелекту поширилася на 
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багато сфер діяльності: від набору дітей у різнорівневі групи дошкільних за-
кладів до організації прийому на посади різного рівня складності та статусу.  

Природа інтелекту була та незмінно залишається предметом ви-
вчення багатьох вчених на протязі останніх ста років. Створена велика кіль-
кість теорій інтелекту, але цей феномен далеко не вичерпаний і щоразу від-
криваються його нові грані та постають нові проблеми. Етапними теоріями 
інтелекту можна вважати такі:  

• Двофакторна теорія інтелекту Ч. Спірмена (1904; 1927), в якій впе-
рше виділено продуктивний та репродуктивний аспект інтелекту: 
фактор g − загальний інтелект, розумова енергія, представлена на 
усіх рівнях функціонування інтелекту та фактор s − специфіка вико-
нання досліджуваним конкретних тестових завдань у процесі діаг-
ностики рівня IQ (Spearman, 1904).  

• Введення у науковий обіг Е. Торндайком (1920) поняття соціального 
інтелекту як загальної здатностіі розуміти свою поведінку та поведі-
нку інших людей, що дозволяє налагоджувати стосунки з людьми та 
прогнозувати їхні дії, реакції, ставлення тощо; 

• Багатофакторна теорія інтелекту (7 факторів) Л. Терстоуна (1938), у якій 
інтелект представлено сумою факторів: S − оперування просторо-
вими параметрами та відношеннями, P − деталізація зорових обра-
зів, візуальне розв’язання завдань, N − виконання загальних мате-
матичних дій, V − розуміння сенсу та значення слів, F − підбір слів за 
певним критерієм, M − запам’ятовування та відтворення інформації, 
R − здатність віднаходити закономірності у завданнях з букв, цифр, 
малюнків за допомогою логічного міркування (Gardner, 1999).  

• Епістемологічна теорія інтелекту Ж. Піаже, в якій інтелект представ-
лено у вигляді системи процесів адаптації, акомодації та асиміляції 
(Холодная, 2003).  

• Структурна модель інтелекту Дж. Гілфорда, який запропонував три 
критерії інтелектуальної діяльності, що дозволяють її описати бага-
тосторонньо: тип виконуваної розумової діяльності (пізнання, кон-
вергентна продуктивність, дивергентна продуктивність, оцінка пра-
вильності певної ситуації, пам’ять), зміст інтелектуальної діяльності 
(поведінковий, конкретний, символічний), різновиди кінцевого про-
дукту (окремі об’єкти, класи об’єктів, залежності, системи, трансфо-
рмації, імплікації). Дж. Гілфорд пропонує кубічну модель інтелекту, 
взявши за «сторони» вказані критерії, що загалом дозволяють опи-
сати 120 здібностей, які можуть бути поділені на такі типи інтелекту: 
конкретний (дослідження конкретних речей та їхніх властивостей), 
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абстрактний (символічний або семантичний), соціальний (розуміння 
поведінки інших людей та власної) (Гилфорд, 1982) ієрархічна теорія 
структури інтелекту Ф. Вернона, в якій виокремлено загальні, верба-
льні, практичні здібності (Vernon, 1965).  

 
Виникає питання, чи забезпечує високий рівень розвитку інтелекту (що 

у числовому виразі тотожно високим числам IQ) успішність людини у про-
фесійній діяльності та житті загалом? Дослідження свідчать, що ІQ визначає 
ефективність та успішність діяльності лише на 15-20% (Gardner, 1983). То які 
чинники забезпечують решту 80-85%? Від яких Х та У залежать кар’єра, бла-
гополуччя, життєва успішність та щастя людини? Від відповіді на це питання 
залежить і розв’язання проблеми, чому слід навчати підростаюче поко-
ління, щоб забезпечити йому життєвий успіх. Адже лише успішне покоління 
здатне створити поступальний розвиток соціуму загалом. 

Г. Ю. Айзенк у передмові до популярного видання розробленого ним те-
сту для вимірювання коефіцієнту інтелекту зазначав, що для досягнення успіху 
людини в її діяльності високі показники за тестом мають обов’язково супрово-
джуватися наполегливістю та високим рівнем мотивації (Аптер, 2004). 

Цікавою видається ідея М. Аптера про мотиваційний інтелект (моти-
ваційну кмітливість) людини, яку він визначає як фундаментальну здатність, 
що лежить в основі соціальних умінь (Гоулмен, 2009). М. Аптер підкреслює 
необхідність вивчення мотиваційного стилю (способу переживання світу) 
особи, який спирається на її певний базовий мотив або цінність. За цією те-
орією, оскільки суттєвою ознакою людської природи є мінливість, потрібно 
ввести принцип мінливості мотиваційного стану ─ реверсію, яку автор опи-
сує як переключення, перехід або зворотність. Описуючи метамотиваційні 
стани особи, М. Аптер підкреслює їхню полярність та спонукальну здатність 
за певних обставин переходити у свою протилежність. Мета і діяльність, за-
доволення та незадоволення, панування та підкорення, конформізм та не-
гативізм, аутоцентричний (за якого діяльність людини спрямована на її вла-
сні потреби та бажання) та аллоцентричний (спрямованість на іншого або 
інших, діяльність для інших) стани можуть реверсувати (переходити у свою 
протилежність) спонтанно. Знання закономірностей реверсій сприяє не 
лише глибшому розумінню поведінки людей, а й дозволяє її коригувати. 
Спостерігаючи за актуальним мотиваційним станом людини можна перед-
бачити наступний і за потреби створювати умови для переходу в протиле-
жний (або ні) (Гоулмен, 2009).  

Мотивація відчутно впливає на результативність діяльності людини, 
але цей вплив далеко не однозначний і залежність результативності діяль-
ності від мотивації не є прямолінійною. 
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Відомий у психології закон Йеркса-Додсона у простому викладі стве-
рджує: людина не досягне результату в двох випадках: по-перше, якщо не 
хоче цього (за нульової або низької мотивації) і, по-друге, якщо прагне ре-
зультату понад усяку міру. Занадто сильна мотивація викликає потужні емо-
ції, які здатні уповільнювати і навіть розладнувати, блокувати діяльність. 

 

 
 

Рис. 1. Графік залежності результатів діяльності від сили мотивації. 
 
Як видно з рис. 1, проміжок АВ — можна назвати оптимальним про-

міжком сили мотивації, оскільки вона забезпечує максимальну результатив-
ність діяльності суб’єкта. Звернімо увагу, що цей проміжок знаходиться у ме-
жах середніх значень на шкалі «сила мотивації», а отже найефективнішою  
є середня за інтенсивністю мотивація. Проміжок ВС демонструє ситуацію, за 
якої надмірна мотивація блокує або розладнує діяльність. А оскільки моти-
вація тісно пов’язана з емоціями, які сигналізують людині про те, як йде про-
цес задоволення її потреб, інтересів та інших мотивів, то можна цим графіком 
ілюструвати і вплив емоцій на ефективність діяльності людини. Отож, зрозу-
міло, що не лише розумові особливості впливають на успішність людини,  
а перш з все її вміння керувати своєю мотивацією та емоціями. 

Відтак у 1993 р. П. Саловей та Дж. Майер ввели поняття «емоційний 
інтелект» та коефіціент EQ, а вже у 1995 р. Д. Гоулмен опубліковує працю  
з назвою «Емоційний інтелект», в якій визначає емоційний інтелект як тип 
соціального інтелекту, що базується на здатності моніторингу власних емоцій 
та емоцій інших людей для того, щоб розрізняти їх та застосовувати цю інфор-
мацію для управління власним мисленням для розв’язання життєвих проблем.  
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Рис. 2. Схема зв’язку основних складових емоційного інтелекту  

(за: Д. Гоулменом). 
 
Як бачимо з наведеної схеми, самосвідомість, що місить самоконт-

роль як важливу складову, сприяє виробленню у особи здатності усвідом-
лювати власні почуття та емоції, керувати ними та виробляти у себе здат-
ність до емпатії, розуміння переживань інших, що сприяє виробленню на-
вичок міжособових стосунків (Осадча, 2016). Зрозуміло, що уміння налаго-
джувати стосунки з іншими є важливою складовою будь-якої діяльності, бо 
відлюдництво є радше винятком, аніж нормою. Особливої ваги набуває 
емоційний інтелект у результативності фахової діяльності в сфері людина-
людина та в діяльності менеджерів будь-якого рангу та сфери виробництва 
або реалізації товарів чи послуг. 

Логічним продовженням та узагальненням попередніх ідей вида-
ється теорія множинного інтелекту, розроблена Г. Гарднером (1982). Г. Гар-
днер у структурі інтелекту виокремлює такі його різновиди (або складові): 

• вербально-лінгвістичний інтелект; 

• логіко-математичний інтелект; 

• візуально-просторовий інтелект; 

• моторно-руховий інтелект; 

• музично-ритмічний інтелект; 

• міжособовий інтелект; 

• внутрішньоособистісний інтелект; 

• натуралістичний інтелект; 

• екзистенційний інтелект. 
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Зрозуміло, що тут йдеться не лише про систему загальних здібностей 
людини та її здатність до розв’язання задач та проблем, а про специфічні зді-
бності, знання, вміння та навички, потрібні для успішного виконання діяль-
ності у різних її сферах. Наприклад, для опанування мови потрібен верба-
льно-лінгвістичний, для осягнення закономірностей природи натуралістич-
ний, а для ефективного спілкування − міжособовий інтелект. Звичайно, готу-
ючи майбутніх фахівців до фахової діяльності у різних сферах, слід перш за 
все спрямовувати навчальні програми на вироблення у студентів фахових 
знань, вмінь та навичок, але при тому пам’ятати, що виконуючи будь-яку ро-
боту та займаючи будь-яку посаду фахівець буде спілкуватися з людьми у най-
різноманітніших ситуаціях. Отже, можна погодитися з Г. Гарднером, який 
стверджує, що освіта повинна сприяти розумінню людини людиною, тобто 
розвиткові у студентів соціального та емоційного інтелекту (Gardner, 1993).  

Виникає низка запитань, на які важко дати однозначну відповідь:  

• Давати студентам конкретні знання чи розвивати психологічні 
уміння та навички? 

• Формувати компетентність фахову чи соціальну та комунікативну? 

• Який баланс фахової та психологічної компетентності оптимальний? 
 
Зрозуміло, що навчальний процес у вищій школі жорстко регламенто-

вано часом, що відведено для аудиторних занять, а кількість інформації, яку 
потрібно опанувати студенту, щоб отримати певний фах, стрімко зростає. 
Тому мрія про збільшення обсягу годин на викладання психологічних дисци-
плін видається примарною. Для посилення психологічної складової гумані-
зації вищої освіти реальніше психологічні курси робити курсами практичного 
спрямування, використовувати можливості психологічної служби ВНЗ для 
організації соціально-психологічних тренінгів для студентів, в ході яких студе-
нти могли би набувати навичок та вмінь ефективного спілкування, самопре-
зентації, асертивності, стресостійкості, стійкості до фрустрації тощо. 

 
2. Висновки 

 
Висновок можна представити у вигляді моделі, що представлена 

в таблиці 1. 
Отже, важливість підвищення психологічної культури особи полягає  

у тому, що з нею у тісному зв’язку знаходяться як реалізація базових особи-
стих мотивів, так і реалізація суспільних потреб соціуму загалом. Стрімкий 
технологічний розвиток виробництва формує суспільну потребу у гнучких, 
«легких на підйом», схильних до навчання новому та готових до змін лю-
дях. Такі люди однозначно у своєму житті і діяльності керуються потребами 
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вищих щаблів відомої «піраміди» А. Маслоу. Звідси і випливає важливість 
для сучасного фахівця не лише професійної, а комунікативної компетентно-
сті та загалом психологічної культури, що стоїть на таких «китах» як уміння 
спілкуватися, стресостійкість, опірність до фрустрації, здатність до самоко-
нтролю, здатність до саморозвитку, відкритість до нового досвіду. 
 
Таблиця 1 
Модель зв’язку суспільних потреб, особистих мотивів та психологічної 
культури особи 
 

Суспільні потреби Особисті мотиви Психологічна культура 

Гуманізація освіти  Бути успішним  Уміння спілкуватися  
Інтелектуалізація праці  Бути прийнятим  Стресостійкість 
Потреба в людях, готових до змін  Самореалізація  Опірність до фрустрації 
  Здатність до самоконтролю 
  Здатність до саморозвитку 
  Відкритість до нового досвіду 
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The authors’ psycho-pedagogical attitude to the problems arising from the imple-
mentation of inclusive education and the questions of educational integration of 
children with mental and physical disabilities are discussed. The state of research 
on inclusive forms of education for children with intellectual, verbal, and autistic 
disorders is analyzed. It is shown that students with such disorders are the largest 
group in classes integrating disabled and healthy children. The practical experi-
ence of working with inclusive schools in the Ukraine is also highlighted. It is em-
phasized that in inclusive classrooms “a conservative pedagogic mode” should be 
created. Certain methods of inclusion of a “special” student in the educational 
process are proposed, and features of correction techniques used during lessons 
are discussed. The indispensable professional and personal competences of spe-
cialists (assistant teachers, special psychologists and speech therapists) working in 
the field of inclusive education for children with mental disorders, severe speech 
disorders, and autism are also presented.  
 

Keywords: educational integration; inclusive forms of education; children with 
intellectual; speech and autistic disorders; teachers assistant; special (practi-
cal) psychologist; speech therapist; corrective pedagogy 



Viktor M. Sinyov, Dina I. Shulgenko 

338 

Приєднання України до спільноти країн, які впроваджують систему ін-
клюзивної освіти, повинно було прискорити процес інтеграції дітей з розла-
дами аутистичного спектру в навчальне середовище. На жаль, просування 
інклюзивної освіти в нашій країні йде повільно і не завжди продумано. На 
місцях не виконуються розпорядження Міністерства освіти та науки, які га-
рантують супровід дітей з порушеннями розвитку згідно їх можливостям.  

Останнім часом Україна, як член міжнародної спільноти, переходить 
до нової світоглядної парадигми, а саме «Єдине суспільство, яке включає 
людей з різноманітними проблемами». Формується нова культурна і осві-
тня норма – повага до людей фізично і психічно хворих, яка закріплена між-
народним законодавством на рівні Організації Об’єднаних Націй. Втілення 
цієї нової парадигми в системі освіти України і є поступовим переходом від 
концепції інтегрованої освіти до концепції інклюзивної освіти на всіх рівнях, 
починаючи з дошкільної і загальноосвітньої. І якщо в процесі інтеграції лю-
дина пристосовується до закладу освіти, то при інклюзії, навпаки, освітній 
заклад створює всі необхідні умови для задоволення індивідуальних пот-
реб людини, її вільного доступу до якісного навчання та виховання. Резуль-
тати аналізу зарубіжних літературних джерел, а також низки документів  
і законодавчих актів, зокрема прийнятих в Україні, свідчать про те, що про-
блема інклюзії у навчанні та подальшої інтеграції людини у суспільство  
є інтернаціональною і дотепер вельми актуальною. 

Саме за останні 25 років проблеми інклюзивної освіти досить активно 
досліджуються в Україні, проте залишаються для нашого суспільства актуа-
льними, що є характерним і для світової освітньої галузі. Через складність  
і суперечливість цих проблем практичне впровадження інклюзивної освіти 
в Україні гальмується, низкою перешкод організаційного, правозабезпечу-
вального, соціального, психолого-педагогічного, перш за все ‒ методич-
ного, характеру. При цьому, серед основних напрямів реформування сис-
теми освіти нашої країни державою поставлене завдання забезпечити реа-
льне інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами, хоча 
вже у самому формулюванні цієї позиції наявна суперечливість: якщо діти 
мають особливі освітні потреби, то їм потрібні особливі (ексклюзивні) осві-
тні послуги, особливі умови (зміст, форми, методи, засоби) навчання, а не 
звичайні ‒ інклюзивні. На пошук позитивних шляхів вирішення цього про-
тиріччя мають бути спрямовані наукові дослідження і практична діяльність 
освітніх установ, щоб дійсно забезпечити реалізацію права кожної дитини 
на якісну освіту, тобто: на сформованість таких компетентностей (знань, 
умінь, особистісних якостей), які необхідні для успішної соціалізації особи-
стості (в різних сферах ‒ діяльності, суспільної поведінки, спілкування, само-
пізнання та самовдосконалення), з оптимістичним урахуванням її реальних 
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можливостей, зумовлених біологічно; на виховання характеру і розвиток 
здібностей дитини; і на збереження і примноження її соматичного і психіч-
ного здоров’я в сукупності рухово-фізичних функцій, фізіологічного стану 
організму, сенсорних, мнемічних, мисленнєво-мовленнєвих, емоційно-во-
льових, регуляторно-мотиваційних функцій. 

У випадках, коли йдеться про дітей з особливими освітніми потре-
бами (в даному випадку, з обмеженими можливостями здоров’я, в тому 
числі ‒ з інвалідністю, або, вживаємо більш точний термін, ‒ з порушен-
нями психічного та (або) фізичного розвитку), поняття «якісна освіта» має 
включати ще й такий спеціальний напрям, як корекція ушкоджених наяв-
ним порушенням процесів розвитку та соціалізації. Спеціальні освітні уста-
нови для таких дітей (дошкільні та шкільні) так і називаються ‒ «для дітей, 
які потребують корекції фізичного та (або) психічного розвитку». Підкрес-
лимо також ще раз, що якісна освіта має зберігати та примножувати здо-
ров’я дитини. З цією метою у інклюзивних так як і у спеціальних школах 
обов’язково має створюватися, так званий, «охоронний педагогічний ре-
жим», враховуючи типологічні та індивідуальні для дітей різних нозологій 
особливості працездатності, динаміку перебігу хронічних захворювань 
тощо. Необхідно також враховувати, що діти з обмеженими можливостями 
здоров’я різних нозологій суттєво відрізняються значним урізноманітнен-
ням пізнавальних можливостей як суб’єкти навчальної діяльності, що ма-
ють оволодіти цензовим змістом освіти на її різних рівнях і отримати цьому 
офіційне документальне підтвердження (Бондар, 2003). 

Такими чинниками є: відсутність відповідних психолого-педагогічних 
умов навчання та виховання особливих учнів; невідповідність структури, те-
мпу і ритму уроку до їхніх можливостей; формальність застосування індиві-
дуально-диференційованого підходу; волюнтаризм вчителів початкових кла-
сів по відношенню до «особливої» дитини; нівелювання функціональних 
обов’язків асистента вчителя; відсутність методик включення «особливого» 
учня в навчальний процес; тотальна некомпетентність вчителів щодо психо-
логічних особливостей учня, окрім того, на сьогодні виявилася тенденція за 
рахунок включення дітей із порушеннями розвитку збільшувати контингент 
учнів масової школи, що забезпечує такій школі існування, а її педагогічний 
колектив не уявляє собі з якими труднощами його члени можуть зіткнутися.  

У процесі впровадження інклюзивної форми освіти аутичних дітей 
мають місце суперечностей між: 

1) збільшенням обсягів інформації про значення та роль інклюзії як 
чинника рівноправного статусу дітей з аутистичними порушеннями 
і обмеженими можливостями загальноосвітніх шкіл якісно і ефекти-
вно реалізувати їх права; 
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2) реформами в освіті і відсутністю цілісних досліджень теоретико-ме-
тодичних умов реалізації інноваційних психолого-педагогічних тех-
нологій в інклюзивному класі; 

3) зростаючими сучасними вимогами до професійного рівня вчителів 
інклюзивних класів та ефективністю застосування під час навчання 
корекційних технологій подолання аутистичних проявів; 

4) необхідністю якісної підготовки фахівців з інклюзії (інклюзивного 
вчителя, інклюзивного психолога) і рівнем організації підготовки 
асистентів вчителів; 

5) традиційними поглядами громадськості про допомогу і опіку дітей 
із особливостями освітніми потребами і практикою їх навчання і ви-
ховання в інклюзивних умовах.  

 
Аналіз окремих наукових праць виявив наявність критичного погляду 

на доречність та ефективність інклюзивного процесу. Так, багатьох вчених, 
серед яких є автори цієї статті, турбує спекулятивний та агресивний підхід 
до нівелювання ролі та корекційного значення спеціальних установ для ді-
тей з порушеннями і викривлене трактування принципів спеціальної дида-
ктики та виховання. Окремо зазначимо, що створення та впровадження 
спеціальних методик, корекційних технологій довели в теорії і практиці до-
помоги розумово відсталим, дітям з мовленнєвими, кінестетичними, сен-
сорними та аутистичними порушеннями свою винятковість і ефективність.  

Занепокоєння визиває гострий дефіцит методично підготовлених педаго-
гічних кадрів. Не тільки педагоги дитячих садків та загальноосвітніх шкіл не воло-
діють методиками, які дозволяють підібрати найбільш прийняті форми навчання, 
скласти індивідуальні програми навчання та розвитку дитини, але і корекційні 
педагоги та практичні (спеціальні) психологи не вміють долати труднощі в нав-
чанні дітей з розладами аутистичного спектру. Особливо слід відмітити низький 
рівень підготовки психологічних кадрів, як дошкільних закладів, так і практикую-
чих психологів загальноосвітніх шкіл, який не дозволяє їм адекватно діагносту-
вати психологічні проблеми учнів та своєчасно надати їм необхідну допомогу.  

Як відомо, діти з розладами аутистичного спектру характеризуються сла-
бкою соціальною компетентністю, низьким рівнем комунікативних здібностей 
та толерантності до стресу, специфічними особливостями поведінки та мис-
лення. Разом з тим, легкі порушення соціальної рецепроктності та комунікації 
можуть не бути перешкодою для відвідування дитиною дошкільного закладу, 
вони можуть не створювати особливих труднощів і в початковій школі. Особ-
ливо, якщо вихователю або педагогу вдається будувати правильні стереотипи 
процесу навчання та контролювати взаємовідносини дітей в дитячому колек-
тиві, створювати толерантні, дружні відносини між ними.  
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Практика показує, що у аутичних учнів проблеми виникають в середніх 
класах. Це відбувається тому, що менш структуроване навчання в середній 
школі. Велика кількість вчителів, яким необхідно модифікувати поведінку 
(міняти відповідно до ситуації) переходячи з кабінету в кабінет, і відповідно 
розуміти, що аутичні учні мають більш високі сенсорні навантаження, несві-
домо сприяють проявам соціальної некомпетентності, що призводить до 
зниження їх академічної успішності, зростанню напруги в взаємовідносинах 
з педагогами та іншими учнями. Дітям з незвичними інтересами та захоплен-
нями нерідко буває складно знайти спільну мову з однолітками, вони стають 
об’єктами глузувань, а нерідко і цькування. Це призводить до посилення три-
воги, погіршення поведінки та конфліктних ситуацій. Невірна трактовка вчи-
телем, психологом поведінки дитини може вилитися в навішування ярликів. 
В зв’язку з порушенням формування шкільних навичок у дітей необґрунто-
вано може діагностуватися розумова відсталість. В результаті діти з первази-
вними аутистичними порушеннями розвитку переводяться на індивідуальну 
форму навчання або змушені міняти школу за школою. В ряді випадків такі 
зміни учбових закладів стають своєрідним ритуалом та відбуваються кожні 
2‒3 роки, а то і частіше (Андреєва, 2014). 

Особливості дитини з аутистичним спектром розвитку не дають мож-
ливості знайти друзів та підтримку в їх лиці, часто вони стають об’єктом глу-
зувань та відвертих знущань однокласників. Якщо ж дитина проявляє агре-
сію, погано контролює свою поведінку, схильна до істерик, конфлікти приз-
водять до більш серйозних проблем. У випадках правильної та своєчасної 
діагностики проблеми, корекційно-психологічна допомога дитині може 
бути дієвою не тільки в корекційному закладі або реабілітаційному центрі, 
а і в стінах загальної школи. Психокорекційна робота у дітей з розладами 
аутистичного спектру повинна бути направлена на подолання в першу 
чергу поведінкових порушень, дефіцитів соціальної та комунікативної 
сфери. Існують спеціальні методики, направлені на подолання проблем со-
ціалізації, комунікації, порушення поведінки у дітей такі уміння та навички 
не набуваються в процесі звичайного розвитку, як у зорових дітей. У дітей  
з аутизмом загальні правила не засвоюються через наслідування, їх необхі-
дно цілеспрямовано навчати соціальним навичкам, розумінню та управ-
лінню емоціями. Технологія, яка дозволяє адаптувати дитину з розладами 
аутистичного спектру в дитячому колективі ‒ це тренінги стресостійкості. 
Вони корисні для тих дітей, які не можуть впоратися з фрустрацією в школі 
та схильні до емоційних зривів. Такі тренінги можуть бути направлені на: 
своєчасне розпізнавання ознак емоційної перезагрузки; оцінку учнем рівня 
свого стану; створення індивідуальних технік релаксації та набуття навиків їх 
використання; попередження стресів; створення індивідуальних щоденників, 
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розкладів, блокнотів для структурування подій та поведінкових реакцій на 
них. Зрозуміло, що такі тренінги з аутичними учнями може провести тільки 
фахівець з інклюзії (корекційний педагог, спеціальний (практичний психо-
лог) (Андреєва, 2014). 

В старших класах у дітей з нетяжкими проявами розладів аутистич-
ного спектру нерідко проявляються комунікативні проблеми, які пов’язані 
з недостатністю розвитку мовлення, зокрема граматичній будові. Потреба 
в спеціальних комунікативних тренінгах у таких дітей особливо відчувається 
в ситуаціях, коли виникає необхідність давати розгорнуту відповідь біля до-
шки, презентувати свої роботи та включатися в складні форми взаємодії  
в колективі. Тренінги комунікативних навичок можуть проводитися не лише 
індивідуально, але і в невеличких групах. Провідна роль психологів в про-
веденні таких тренінгів складається з того, щоб активувати у дитини моти-
вацію до спілкування, розширити її словарний запас, допомогти сформу-
вати алгоритм написання виступів (Ілляшенко, 2008).  

Результатах обговорення в суспільних медіа (преса, телебачення, ра-
діомовлення) в яких ми брали безпосередню участь, і це стосувалося дітей з 
розумовою відсталістю (синдром Корнелії де Ланге, синдром Дауна), і з ау-
тистичною симптоматикою показали значний громадський інтерес до про-
блем їхнього розвитку. Майже всі учасники обговорень, серед яких окрім 
фахівців з корекційної педагогіки та психології були журналісти, батьки ді-
тей, лікарі, фахівці із соціальної роботи тощо. Серед цих експертів сформу-
валася єдина думка про необхідність спеціального впливу на розвиток ді-
тей із психофізичними порушеннями. Така спеціальна робота потребує му-
льтидисциплінарних комплексних медико-психолого-педагогічних зусиль 
всіх компетентних людей. І умови роботи з ними мають бути спеціальними, 
а сутність корекції вбачається в поліпшені всієї психічної сфери дитини та 
успішної її інтеграції в соціум. У цьому зв’язку з’явилася система питань, об-
говорення яких потребує фахової дискусії. Систему пропонуємо розглядати 
з таких блоків питань. Організаційний: спільне керівництво навчальним  
і виховним процесом учителем і фахівцем із інклюзії (корекційним педаго-
гом, практичним (спеціальним психологом, логопедом); корекційне спря-
мування навчально-виховного процесу, модифікація засобів корекції в умо-
вах інклюзивної школи. Процесуальний: психологічний супровід дітей; ро-
бота з батьками класу; супервізія (допомога) корекційних фахівців (інклю-
зивних) вчителям; робота з учнями класу. Змістовий: модифікація всіх програм 
з предметів до психологічних можливостей аутичних учнів; використання під-
ручників для спеціальної школи; розробка посібників для аутичних дітей; ство-
рення індивідуальних навчальних програм. Фаховий: суб’єктно-особистісна го-
товність фахівців з інклюзії – сформованість внутрішньої мотивації діяльності, 
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гнучкого мислення, прагнення до самовдосконалення, емпатії, толерантно-
сті, довільної саморегуляції, професійних вмінь, знання індивідуальних осо-
бливостей дітей; фахова готовність; компетентнісний підхід. Педагогічний: 
спеціальні дидактичні, виховні, інклюзивні компоненти, інша структура 
уроку, бінарні уроки (вчитель і корекційний педагог), індивідуальні про-
грами для кожної дитини з порушеннями у розвитку; присутність тьюторів 
(батьків, родичів). Психологічний: розвиток позитивної взаємодії аутичної 
дитини з однолітками та дорослими; вміння інклюзивного психолога ство-
рювати позитивну психологічну атмосферу; вміння володіти собою й конт-
ролювати свої емоції у будь-якій ситуації; формування емоційно-позитив-
ного ставлення учнів класу до взаємодії з аутичними дітьми, як чинника їх 
саморозвитку. Соціально-психологічні: створення ситуацій шкільної взає-
модії (переживання позитивних і негативних емоцій під час спілкування  
з учителем та однокласниками); ціннісне ставлення дитини з психічними 
порушеннями до навчального процесу; мотивація до взаємодії з учнями 
класу; довільність саморегуляції та самоконтроль; вплив соціально-психо-
логічних установок на спільне навчання аутичних дітей зі здоровими одно-
літками; аналіз сімейної ситуації дитини із порушеннями. Використовувати 
індивідуально-особистісні характеристики самих учнів класу: толерант-
ність, доброзичливість, емпатія, співчуття, злостивість, боязливість. Попере-
джати і нівелювати у них тривожність, агресивність, роздратованість, ни-
зьку працездатність, негативізм (Бондар, Синьов, 2011, c. 195‒196).  

З огляду на означене вище, вважаємо, що методологічною основою ін-
клюзивної форми освіти аутичних дітей має стати загальнодефектологічна 
концепція допомоги особам із психофізичними порушеннями, ціннісно-осо-
бистісний підхід до професійної підготовки фахівця з інклюзії (інклюзивного 
вчителя, інклюзивного психолога); концепція корекції інтелекту аутичної ди-
тини через змістові, діяльнісні, особистісні компоненти. Ми розуміємо, що 
усвідомлення значення і суті інклюзивної освіти не відбувається миттєво. Цей 
процес потребує вдумливого, обґрунтованого системного бачення прогнозу 
особистісного розвитку учнів зі спектром аутистичних порушень в загально-
освітній школі, яка поки ще не готова до такої форми навчання. Разом з тим, 
функціонування сучасної системи інклюзивної освіти, з нашої точки зору, по-
требує серйозної аналітики практики педагогічної роботи і тих заходів які мо-
жуть задовольнити корекційні потреби аутичних дітей. 
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The article discusses the psychological mechanisms governing the relation-
ships between money and its owner, including the psychology of money, 
greed, avarice, and addiction. Historical material has been drawn on exten-
sively, as well as the most recent data and studies. The concluding observation 
is that people’s succumbing to extraneous powers and concepts as well as not 
having the will to control their intentions and actions contradict the concept 
of human dignity since freedom is inseparably connected with this concept. 
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Wprowadzenie 

 
Pieniądze są od wieków dla człowieka jak błyskotki: cenne nie same w so-

bie, lecz przez to, że można z nimi wiązać różne nadzieje. Dlatego tak łatwo pod-
dać się ich czarowi, mogą skusić, wprowadzając nawet w rodzaj hipnozy, w której 
ludzie tracą swoją wolę. Potęga i możliwości, które daje posiadanie pieniędzy, 
mogą poruszyć każdego. Dlatego tak ważne jest zrozumienie mechanizmów rzą-
dzących relacjami między pieniądzem a jego właścicielem. 
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1. Psychologia pieniądza 
 
Zainteresowanie psychologią na gruncie ekonomii ma stosunkowo krótką 

historię. Od początku systematycznych badań ekonomicznych zauważano, że 
wszelkie zjawiska ekonomiczne dotyczą ludzi, a więc są złożone. Problem psy-
chologii rozwiązywano początkowo, przyjmując istnienie „naturalnego po-
rządku”, w którym człowiek jest zanurzony, a który był opatrznościowym (fizjo-
kraci – François Quesnay), albo bardziej pragmatycznym (Adam Smith). Nie do-
strzegano jednak ostrego przedziału między ekonomią a filozofią lub psycholo-
gią, łącząc rozważania ekonomiczne z prawnymi i etycznymi zarazem. Była to 
epoka synkretyzmu w badaniach ekonomicznych.  

Dla narodzin kapitalizmu, co wiązało się z rewolucją przemysłową, charaktery-
styczne było pojawienie się w nauce coraz większej specjalizacji, przejście od jedno-
rodności do różnorodności, a nawet konflikt między poszczególnymi dyscyplinami 
naukowymi. Ekonomia coraz bardziej oddalała się od psychologii. Stała się nauką 
specyficzną i niezależną, ale za cenę coraz większej abstrakcji zubażającej coraz bar-
dziej przedmiot badań. Prowadziło to z czasem do stworzenia uproszczonej psycho-
logii na użytek ekonomistów, której wyrazem był homo oeconomicus – model czło-
wieka, który zredukowany został do dwóch cech: umiejętności kalkulacji interesów  
i oceny ryzyka, a także wzajemności, czyli zdolności do odpowiadania np. ciepłem  
i hojnością na cudze ciepło i hojność; a kierował się przy tym egoistycznym intere-
sem, dokonywał wymiany, aby osiągnąć korzyść (Sanchez, 2005)1. Z drugiej jednak 
strony psychologia na długi czas przestała się interesować działalnością gospodarczą. 

Ale z początkiem XX wieku powrócono do próby unitarnego ujęcia stosunków 
gospodarczych. Spostrzeżono, jak do zanotował francuski socjolog Marcel Mauss, 
że „w społeczeństwie nie można niczego pojąć bez związku z całością, z całą zbioro-
wością, nie wystarcza odwołanie się do oddzielnych części. Nie ma zjawiska społecz-
nego, które nie byłoby częścią włączoną do całości społecznej” (Mauss, 1925, s. 139‒
140). Człowiek musi być rozpatrywany z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań, 
i traktowany jako czynnik działający wewnątrz całego kompleksu aspektów. I prawo 
to zostało nazwane „solidarną całością” (Malinowski, 1960, rozdz. VI). 

Zamiast dotychczasowego wyodrębniania „działów nauki”, zaczęto opisy-
wać „problemy”. Przedmiotem badań – jako odrębne problemy ujmowane in-
terdyscyplinarnie – stały się np. nadużycia podatkowe, przemieszczanie ludności 

                                                             
1 Po raz pierwszy obraz „człowieka ekonomicznego” pojawił się w XIV w., w poemacie Piotr 
Oracz, autorstwa jednego z największych angielskich poetów religijnych, Wilhelma Lan-
glanda. Kreślił on wizję Lady Meed, która utożsamia społeczeństwo upojone potęgą bogac-
twa i kieruje się w swym działaniu wyłącznie motywami ekonomicznymi. Lady Meed to obraz 
potęgi sakiewki, a sam poemat jest krzykiem ubogich, społecznie wydziedziczonych, prze-
ciwko niesprawiedliwości (Dawson, 1966, s. 273). 
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lub lęki ekonomiczne. Psychologię ekonomiczną określono więc jako naukę o po-
stępowaniu ekonomicznym (Albou, 1983). W jej ramach znalazł się także pro-
blem posiadania pieniędzy i ich rola w kształtowaniu życia człowieka, a więc zro-
dziła się swoista „psychologia pieniądza”. 

Pieniądz pojawił się jako jeden z ważnych elementów szeregu celów, dzia-
łań i trosk człowieka, które określa się mianem „popędu”. Uczucie takie ujawnia 
się jako powiązane z pewnym procesem fizjologicznym, w którym określone 
energie dążą do spełnienia pragnień. Popęd ten wygasa, gdy energie owe prze-
radzają się w czyn, a więc jest on „zaspokojony” z chwilą wyzwalania się w czy-
nie. I chociaż właściwy cel działania nie musi tkwić w samym działającym pod-
miocie, to musi być w uczuciu, które ów popęd w człowieku wywołuje. Lista 
środków prowadzących do celu, który staje się motywem postępowania, może 
być bardzo długa. Można nawet zauważyć prawidłowość, że dzięki wieloczłono-
wym szeregom środków można osiągnąć więcej celów, a zarazem istotniejszych 
niż dzięki krótkim szeregom. Pieniądz jest przykładem narzędzia do uzyskania 
bardzo różnych celów, ponieważ kumuluje w sobie duże możliwości (jest „sku-
mulowanym środkiem”). Pieniądz ucieleśnia, wzmaga i sublimuje praktyczną po-
zycję człowieka, daje mu możliwości zmierzające w różnych kierunkach jego ży-
cia (np. umożliwia mu nabycie dóbr, rozwój intelektualny, udział w kulturze itp.). 
Wartość pieniądza w życiu człowieka wzrasta wraz z poszerzającą się sferą moż-
liwości jego użycia. Możliwości te, otwierane przez pieniądz jako środek abstrak-
cyjny, dotyczą nie tylko towarów oferowanych w tym samym czasie, lecz także 
momentów czasowych, w których można użyć pieniądza. Ponadto pieniądz do-
starcza tzw. superadditum (z łac. naddatek, dodatkowy zysk). Posiadający cieszy 
się bowiem nie tylko korzyściami wynikającymi z konsumpcji tego, co może na-
być za swoje pieniądze, lecz dodatkowo czerpie z faktu posiadania pewne „zyski” 
(np. kupiec handluje z nim solidniej niż z biednym, a inni, choćby nic nie mieli  
z jego bogactwa, są mu bardziej usłużni) i wokół niego „roztacza się” sfera nie-
kwestionowanego uprzywilejowania. Owo superadditum z posiadania pieniędzy 
wykracza poza wszelkie konkretne ich użycie, jest środkiem absolutnym, ukazuje 
„możliwość wszelkich wartości jako wartość wszelkich możliwości”, stając się 
przejawem „metafizycznej istoty pieniądza”.  

Innym jego wyrazem jest zgodność zapłaty pieniężnej z wolnością osobi-
stą. Już prawo rzymskie stanowiło, że każde dowolne roszczenie majątkowe 
może być (w przypadku niemożności naturalnego uregulowania) uregulowane 
w pieniądzu. Było to zatem prawo do odkupienia za pieniądze wszelkich zobo-
wiązań osobistych. Często np. danina i podatki były wyceniane w naturze, a potem 
„przeliczane” na pieniądze; jeszcze w 1877 roku w Japonii wszelkie państwowe 
obciążenia były płatne ryżem albo wyliczane w ryżu, a płatne pieniędzmi. Podob-
nie płacono panu za „prawo do odmowy”, tzn. poddany otrzymywał swobodę 
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zawarcia małżeństwa dopiero po zapłaceniu wyznaczonej sumy (zwanej „opłatą za 
narzeczoną”, „za małżeństwo”, „za niewiastę”) (Simmel, 1997, s. 173‒199, 259‒265). 

Wartość pieniądza była, i jest, ściśle związana z możliwościami, które stwa-
rza. Sfera potrzeb człowieka znajduje bowiem w pieniądzu właściwą i wszech-
stronną odpowiedź. Jest zależna z jednej strony od liczby „konkurentów”, a więc 
innych konsumentów, pretendentów do różnego rodzaju dóbr, a z drugiej strony 
– od wielkości oferty, różnorodności propozycji konsumpcyjnych, a więc rozwoju 
kultury, techniki i nowych technologii. 

Żyjemy w stanie „szoku przyszłości” (określenie Alvina Tofflera), gdy wszel-
kie zmiany dokonują się w zawrotnym tempie. Wystarczy np. prześledzić tempo 
wzrostu liczby światowej populacji: 10 000 lat przed Chr. – 10 mln ludzi, 1000 po 
Chr. – 340 mln, w 1650 roku – 545 mln, w 1800 – 900 mln, w 1900 – 1,6 mld,  
w 1950 – 2,5 mld, w 1990 – 5 mld, a w 2000 – 6 mld. Pierwsze osady rolnicze 
powstały 10 000 lat temu, ale rewolucja przemysłowa rozpoczęła się zaledwie 200 
lat temu, a rewolucja elektroniczna – w ostatnich dziesięcioleciach. Największe 
przyspieszenie nastąpiło w sferze finansów. Ilość pieniądza obecnego w obiegu  
i liczba transakcji przekracza dzisiaj możliwości wyobraźni człowieka. Na elektro-
nicznym rynku pieniężnym dochodzi do tego, że „w ciągu każdych dwóch tygodni 
przez sieć nowojorską przepływa roczny produkt gospodarki światowej – całe 
tryliony jedynek i zer” (Kurtzman, 1993, s. 17)2. 

                                                             
2 Szybki rozwój biologiczny i techniczny świata przedstawił obrazowo Peter Russell. Jako 
skalę porównawczą dla przebiegu ewolucji na Ziemi użył najwyższego budynku Nowego 
Jorku, ćwierćmilowego World Trade Center (zniszczony w zamachu terrorystycznym 11 wrze-
śnia 2001 roku): „Jeśli za datę powstania naszej planety około 4,6 mld lat temu przyjmiemy 
poziom ulicy, to proces fizycznej ewolucji, która je poprzedziła, sięgnie niżej fundamentów 
na jakieś dwie trzeci mili w głąb ziemi. Najprostsze żywe komórki pojawiły się około 3,5 mld 
lat temu, co odpowiada wysokości dwudziestego piątego ze stu ośmiu pięter budynku. Fo-
tosynteza wykształciła się około piętra pięćdziesiątego, bakterie oddychające tlenem poja-
wiły się jakieś dziesięć pięter wyżej ‒ po przekroczeniu połowy drogi. Bardziej skompliko-
wane komórki, wyposażone w zdolność rozmnażania płciowego i posiadające organ cen-
tralny (nukleus) pojawiły się około piętra siedemdziesiątego. Organizmy wielokomórkowe 
powstały jeszcze dziesięć pięter wyżej, a skorupiaki królowały w morzach dziewięćdziesią-
tego czwartego piętra. Ryby pojawiły się na dziewięćdziesiątym siódmym piętrze, a z morza 
wypełzły na dziewięćdziesiątym dziewiątym. Dinozaury królowały od piętra sto czwartego 
do sto siódmego. Ssaki mieszkają na ostatnim piętrze. Homo erectus zrobił swoje pierwsze 
kroki na dwóch nogach zaledwie kilka centymetrów od wierzchołka budynku. Osiągnięcie 
tego stopnia rozwoju zajęło 99,99% czasu trwania życia na Ziemi, a ludzkość w tym momen-
cie dopiero zaczęła istnieć. Neandertalczyk o większym niż dotąd mózgu, ze swymi prymi-
tywnymi narzędziami i kulturą plemienną, pojawił się jakieś ćwierć cala od szczytu. Później 
– człowiek z Cro-Magnon, z jego odzieżą, rysunkami, językiem i być może religią. Faraonowie 
rządzili Egiptem o jedną pięćdziesiątą cala od szczytu. Grecja i Rzym rozwijały się o jedną 
setną cala wyżej. Renesans nastąpił na najwyższej jednej setnej cala – to mniej niż grubość 
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Różne przemiany w rozumieniu i traktowaniu własności, w tym pieniądza, 
dotyczyły:  

— oczarowania i zahipnotyzowania człowieka potęgą i możliwościami ekonomii;  
— szybkich, szokujących zmian kulturowych;  
— wzrostu populacji, co prowadziło do spotkania różnych kultur, a przez to 

wzrostu poczucia zagrożenia, co z kolei rodziło agresję (społeczność pier-
wotna = solidarność i zaufanie = dzielenie się z innymi i hojność, większa 
społeczność = zagrożenie zewnętrzne i wyobcowanie wewnętrzne = lęk 
i gromadzenie dóbr);  

— zaniku dzielenia się z innymi, gromadzenia dóbr, co przyniosło podział 
społeczny wynikający ze stanu posiadania, a nie cech człowieka;  

— zaniku mechanizmów kontrolnych w grupach społecznych, co doprowa-
dziło do wzrostu postaw aspołecznych, przestępstw i bandytyzmu;  

— wytworzenia się specjalistów od pieniędzy i handlu, którzy porzucili war-
tości wywodzące się z pierwotnych wspólnot, oferując nowe normy 
związane z pieniądzem;  

— sformalizowania płynnych pożyczek i umów, które nabrały charakteru 
bezwzględnych kontraktów;  

— oderwania się pieniędzy – ze względu na coraz większą ich liczbę pozosta-
jącą w obiegu – od naturalnych przejawów życia i relacji międzyludzkich;  

— scentralizowania i zmonopolizowania przez władzę emisji pieniądza, 
przez co stał się on narzędziem gry politycznej, prowadzonej często przez 
tych, którzy zabiegają o własną dominację, a nie o dobro społeczności 
(Bloom, 1995, s. 39‒75, 106‒150). 

 
Ewolucja pieniądza, która mocno zmieniła pierwotne podejście ludzi do niego, 

jako środka obdarowywania się i prostej wymiany, zachowała jego istotę, a miano-
wicie, że jest jedną z form tzw. środków utrzymania człowieka, a więc stanowi ele-
ment jego walki o byt. Ta walka o przetrwanie stała się z czasem sferą nadmiernej 
konsumpcji, jakby „magazynowaniem poczucia bezpieczeństwa”, z którym wiąże się 
spokój i poczucie szczęścia. Współcześnie o intensywności tego poczucia decyduje 
poziom zamożności, na co wskazują badania zarówno całych społeczności w róż-
nych krajach, jak i poszczególnych ludzi (Domański, Ostrowska, 2005, s. 70‒71)3. 

Sposób dysponowania własnymi pieniędzmi stanowi dzisiaj element tzw. 
stylu życia, który zasadniczo sprowadza się do dwóch możliwych postaw: skłonności 

                                                             
warstwy farby. Cała historia nowożytna zajmuje nie więcej niż rozmiar mikroskopijnej bakterii. Era 
mikroprocesorów, rock’n’rolla, globalnej telekomunikacji, energii nuklearnej, spacerów po Księżycu 
i efektu cieplarnianego jest zbyt cienka, by ją w ogóle zmierzyć” (Russel, 1992, s. 16‒17). 
3 Autorzy: profesorowie socjologii, kierujący Instytutem Filozofii i Socjologii PAN, dowodzą, 
że najsilniejsze poczucie szczęścia występuje u Duńczyków. 
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do ich wydawania lub też odkładania, tezauryzacji (Górniak, 2000, s. 141‒185; 
Parenti, 1982, s. 59‒67). 

Z uwagi na brak poczucia wspólnoty i zanik więzi międzyludzkich, dana 
postawa staje się właściwością jednostek, często bez względu na ich ocenę spo-
łeczną; zresztą może być konsekwencją tych zmian. 

 
2. Chciwość 

 
Pojęcie chciwości określa postawę człowieka, który ma na celu zdobycie 

jak największej ilość różnych dóbr dla siebie, bez względu (a czasami wbrew) na 
pomyślność innych. Psychologicznie chciwość wyraża się nieustannym pragnie-
niem posiadania coraz większej ilości dóbr (głównie pieniędzy i innych walorów), 
które nigdy nie zostaje zaspokojone. Buddyści używają przy wyrażeniu tej po-
stawy metafory „głodnego demona” o wielkim brzuchu i małych ustach, który 
nie może zaspokoić swego apetytu, nawet jeśli je bez przerwy. Celem bowiem 
chciwości nie jest zaspokojenie pragnienia, ale uniknięcie frustracji, gdyż wyraża 
ona lęk przed stratą i dążenie do ochrony przed nią. Człowiek chciwy jest nieu-
stannie świadomy niebezpieczeństwa straty i dlatego „usiłuje zabrać innym, za-
nim jemu zabiorą” (Szymborski, 2005, s. 88‒89).  

Ponieważ chciwość jest powszechnie potępiana, chciwiec poszukuje dla siebie 
usprawiedliwienia, które znajduje najczęściej w argumentach o konieczności zabez-
pieczenia bytowego. Coraz bardziej troszcząc się o swój byt, zabezpieczając go coraz 
usilniej, nigdy nie ma pewności, czy już wystarczająco to uczynił. Fale niepewności 
prowokują dokonywanie kolejnych zabezpieczeń. „Przy okazji”, niepostrzeżenie staje 
się chciwcem. Odczuwa radość na widok własnego mienia, utrwala zdobywczą na-
miętność, która – jak każda namiętność – nie zna granic (Pieter, 1972, s. 200‒202). 

Na ogół granica, przy której rozpoczyna się prawdziwa chciwość, sytuuje się 
w kulturach rozwiniętych i dynamicznych bardzo wysoko, a na poziomie kultur 
prymitywnych – stosunkowo nisko. Łączy się z poczuciem władzy nad otoczeniem, 
którą wyraża zaimek dzierżawczy „mój”. „Moimi” są jedzenie, mieszkanie, pienią-
dze, przedmioty zabezpieczające prawo do zachowania życia, osoby zapewniające 
prawo zachowania gatunku (partner seksualny, a w szerszym znaczeniu: rodzina, 
naród, grupa religijna, zawodowa itp.), przeżycia, wrażenia, uczucia, myśli, zdo-
byte wiadomości, postanowienia i czyny. To, co jest „moje” w swoisty sposób po-
rządkuje całość sygnałów płynących ze świata otaczającego i warunkuje reakcje na 
nie. Absolutyzacja pewnej wartości ekonomicznej, skupienie całości „władzy” nad 
otoczeniem na pieniądzach, rodzi „despotyzm”, który wiąże się z absolutną zależ-
nością. Ona zaś jest wyrazem infantylizmu emocjonalnego. Władca nie może ist-
nieć bez swych poddanych, podobnie jak niemowlę bez matki. Zaciera granicę 
między sobą a poddanym mu otoczeniem (Kępiński, 1971, s. 113‒132).  
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Paralelnie: chciwiec nie może istnieć bez swych pieniędzy, zanika granica 
między nim a nimi. Traci także obiektywny dystans do wszystkiego, co je spro-
wadza w jego życie. Nie stać go na budowanie relacji przyjaźni i wspólnoty spo-
łecznej z innymi. Zdolny jest jedynie do stworzenia relacji „pan – niewolnik”,  
w której zachodzi stosunek nad- i podrzędności, a więc „panowania”. A pan po-
sługuje się niewolnikiem dla swej własnej korzyści, nie ma więc między nimi żad-
nej równości (a zdaniem Arystotelesa i Akwinaty na niej właśnie polega przyjaźń) 
ani wspólności (na której każda przyjaźń się buduje). Wszystko, czym jest i co 
posiada niewolnik, przynależy do pana, i tylko takiej relacji strzeże, wzmacnia ją 
i w niej poszukuje gwarancji swego bezpieczeństwa. Chciwość jest więc wyrazem 
pragnienia świata poddanych i panów, podzielonego według przydatności i obli-
czonego na wymierną korzyść (Kaczmarek, 1999, s. 113‒117). 

To dlatego dopiero wraz z pojawieniem się rozwiniętych społeczności (gr. po-
lis) indywidualne bogacenie się spotkało się z potępieniem. Platon (427‒347 przed 
Chr.) zwrócił uwagę na zależność zachodzącą między bogaceniem się a konstytu-
owaniem się państwowości. W Państwie twierdzi, że ludzie nastawieni na zdo-
bycie i powiększenie majątku wyrabiają w sobie chciwość, która przeszkadza  
w rozwoju duchowym. Był przekonany, że dobra materialne nie biorą udziału  
w reformie państwa, którego istotą powinno być szczęście i dobrobyt całej spo-
łeczności, a nie bogactwo poszczególnych grup. Zwłaszcza kierujący państwem 
powinni być pozbawieni bogactw, gdyż w przeciwnym razie zagrażają bezpie-
czeństwu państwa. Nie powinni też dopuszczać ani do nadmiernego bogactwa 
obywateli (rozleniwia), ani do ich nędzy (upadla, jest przyczyną zbrodni). Idea-
łem jest dla Platona względny dobrobyt, który stabilizuje państwo (Platon, 1994, 
s. 113‒22). Podobnie Arystoteles, wyznając zasadę „złotego środka”, twierdził  
w Etyce nikomachejskiej, że „rzeczy których można używać, używać można źle 
lub dobrze”. Przyjmował, że „bogactwo jest obfitością środków potrzebnych dla 
domu i państwa” (Arystoteles, 1982, s. 119). 

Według nauki Biblii człowiek chciwy kieruje się w życiu swoją zmysłowością, 
próżnością, ambicją i mściwością. Stary Testament mówi: „pieniądza wszystko słu-
cha” (Koh 10, 19), oraz wzywa: „Nie wymieniaj przyjaciela za pieniądze ani wier-
nego brata za złoto Ofiru” (Syr 7, 18). Jezus, odmówiwszy swego pośrednictwa 
przy podziale dziedzictwa pomiędzy braćmi, a zarazem wiedząc, że przyczyną ich 
niezgody była obopólna chciwość, sformułował przestrogę: „Uważajcie, a strzeżcie 
się wszelkiej chciwości, bo niczyje życie nie polega na obfitości tego, co posiada” 
(Łk 12, 15). Św. Paweł twierdził podobnie, mówiąc, że „Ci, którzy chcą się wzboga-
cić, wpadają w sidła pokus, ulegają wielu nierozumnym i szkodliwym pożądliwo-
ściom, które doprowadzają ludzi do zguby i zatracenia. Albowiem korzeniem 
wszelkiego zła jest miłość pieniądza. Niektórzy jej ulegli, odeszli do wiary i narazili 
się na wiele cierpień” (1 Tm 6, 9‒10) (Bożejewicz, 2003, s. 79‒84). 
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Postawa człowieka chciwego była zdecydowanie potępiana także w nauce 
Ojców Kościoła. Św. Augustyn zwrócił uwagę, że znaczenie słowa „chciwość” jest 
zdecydowanie szersze niż potoczne jego rozumienie: „Chciwość, zwana po 
grecku philargyria, zachodzi w nieumiarkowanym pożądaniu nie tylko srebra  
i pieniędzy, ale także wszystkich innych rzeczy” (Migne, 1844‒1855). Akceptował 
tezę filozofii rzymskiej, uznającej pieniądz za dobro zewnętrzne. Nie można ku-
pić za pieniądze prawdziwego szczęścia (ilustrował to obrazem żebraka upijają-
cego się, który jest bliżej poczucia „szczęścia” niż chciwy bogacz z tysiącami soli-
dusów, żyjący w strachu przed ich utratą) (Jundziłł, 1996, s. 38‒39). 

Szczególnie mocno atakował chciwość (łac. avaritia) św. Ambroży, który 
widział w niej źródło wielu przestępstw. Zebrane i strzeżone pieniądze nie dają 
zadowolenia (wzniecają strach przed ich utratą), nie są wszechmocne w życiu 
doczesnym (nie kupi się za nie zdrowia, cnoty, a przede wszystkim zbawienia),  
a ponadto deprawują moralnie i społecznie. Jednak to nie pieniądze są niemo-
ralne, lecz używający je ludzie. Dobre używanie pieniędzy prowadzi do dobro-
czynności, ale jej wartość można mierzyć nie ilością rozdanych pieniędzy, tylko 
dobrymi intencjami (Ambroży, 1995, s. 28‒29). Św. Tomasz z Akwinu zebrał na-
ukę Kościoła o chciwości mówiąc o „córach chciwości”, czyli o wadach, które się 
wywodzą z przesadnego ukochania bogactwa. Chciwe zatrzymywanie bogactw 
rodzi zatwardziałość serca, przeciwną miłosierdziu. Do „cór chciwości” należą m.in. 
kłamstwo, fałsz, kradzież, krzywoprzysięstwo, pożądanie brzydkiego zysku (lichwa, 
posiadanie domów publicznych), hazard, rozbój, grabież (Tomasz z Akwinu, 1972, 
s. 166‒167, kwestia 118, art. 8. 19). 

Na różne sposoby wątek walki z chciwością powracał w średniowieczu. Przy-
kładem na to może być anonimowy poemat, skomponowany w Anglii w XIV wieku, 
pod tytułem Nowa dysputa między Zachłannym a Rozrzutnym (Zachłanny uosabia 
kupca i jurystę, a Rozrzutny – rycerza i arystokratę). Zachłanny – radując się oglą-
daniem nagromadzonego bogactwa – wygłasza mowę na cześć tego, kto niewiele 
wydaje, umie żyć oszczędnie i robić interesy. Lekkomyślność i ekstrawagancja Roz-
rzutnika (wyjątkowy ubiór, wyszukane jedzenie i picie) budzą w nim zgorszenie, gdyż 
w ten sposób Rozrzutnik trwoni dziedziczny majątek rodziny, nie dba o uprawę 
ziemi, wyprzedaje narzędzia pracy, by opłacić swe wojenne i łowieckie rozrywki. 
Rozrzutnik zaś zarzuca Zachłannemu, że nagromadzone przez niego skarby nie 
służą nikomu: „Czemu służą te bogactwa, jeśli się ich nie wydaje? Jedna część rdze-
wieje, druga butwieje lub pada łupem szczurów”. Wzywa Zachłannego, by w imię 
Chrystusa przestał napełniać swe skrzynie i rozdał ubogim część swego majątku. 
Rozrzutnik z naciskiem podkreśla pustkę nagromadzonego bogactwa. Ale ta dys-
kusja między Rozrzutnikiem a Zachłannym, wniesiona przed sąd króla Anglii, po-
zostaje nierozstrzygnięta... (Guriewicz, 2000, s. 316‒317). 
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Bogactwo ciągle pozostaje domeną niewielkiej grupy ludzi. A chciwość 
przynosi postępującą koncentrację własności. W 1945 roku faktyczna własność 
środków produkcji była w rękach 10% ludności; mniej niż 2% ludności posiadało 
nominalnie 70%, zaś faktycznie 80% środków produkcji. W 1989 roku 1% rodzin 
amerykańskich (USA) posiadało 37% bogactwa narodowego, a 90% rodzin mu-
siało się zadowolić 31% całości tego bogactwa (Gilder, 1988, s. 32 i n.). 

Współcześnie mówi się nawet o celowym, „ludobójczym działaniu świato-
wej finansjery”, podkreślając tragiczne skutki egoistycznego sterowania proce-
sami ekonomicznymi w świecie. Ambicje i działania kilkuset osób („elity elit”, 
„zarządu świata”) zmieniają świat na coraz bardziej niesprawiedliwy4. Źródłem 
współczesnej aktywności w obszarze ekonomii często pozostaje, niestety, chci-
wość. Obłuda i zakłamanie stały się zasadą biznesu, a sukces ma uświęcać każde 
oszustwo. Chciwi menadżerowie kumulują olbrzymie dochody prywatne, nie 
zważając na to, że „zwykli ludzie” tracą pracę i ostatnie oszczędności. Media mó-
wią nawet o „wirusie demoralizacji” opanowującej ekonomię, o „chciwości, 
która staje się cnotą”, bo niepisany kodeks nowoczesnego menadżera sprowa-
dza się do trzech zasad: 1. Obłuda jest naczelną zasadą przy robieniu interesów; 
2. Wszystko, co przynosi sukces, jest dozwolone; 3. Przestępcą jest tylko ten, kto 
dał się głupio złapać (Dettmer, Fleischhauer, Jung, Reierman, 2002, s. 8‒12)5. 

Powraca, choć w nowej formie, koncepcja homo oeconomicus, ale akcep-
tująca wszystkie ludzkie przywary i namiętności, w tym przede wszystkim chci-
wość. Jak pisał znany polski historyk myśli ekonomicznej, Edward Lipiński:  
 

                                                             
4 Wskazuje się zwłaszcza na następujące grupy: tzw. Komisję Trójstronną, założoną m.in. 
przez Zbigniewa Brzezińskiego, Warrena Christophera i Cyrusa Vance’a, którą tworzy 350 
osób z Europy, Ameryki Północnej i Japonii; Radę Wzajemnego Oddziaływania (Interaction 
Council) – założoną w 1983 roku, a gromadzącą 35 byłych przywódców państw, w tym byłą 
premier Polski Hannę Suchocką; Grupę (Klub) Bilderberg – założoną w 1954 roku m.in. przez 
Polaka, Józefa Retingera oraz księcia holenderskiego Bernharda (jej celem jest zacieśnianie 
stosunków euroatlantyckich przez organizację dorocznych konferencji; gości zaprasza komi-
tet wykonawczy, w którym zasiada m.in. Henry Kissinger; uczestnikiem spotkań jest m.in. 
Andrzej Olechowski; tajny protokół spotkania Klubu z 1955 roku, który przedostał się do me-
diów, zawierał zobowiązanie wszystkich uczestników do „upowszechniania swych poglądów 
bez podawania ich źródeł”). Inne światowym forum elit ekonomicznych, zwanym „masówką 
dla elit” – jest np. coroczna konferencja Światowego Forum Gospodarczego w Davos (Szwaj-
caria), której celem jest „poprawianie kondycji świata” oraz seminaria organizowane od 
1950 roku przez Aspen Institute dla wypracowania form trwałego porządku świata. Przemy-
słową elitę amerykańską i europejską skupia też np. Biznesowy Dialog Transatlantycki, który 
działa od 1995 roku (Hausman, 2001, s. 117‒119). 
5 Średnia roczna płaca amerykańskiego menadżera ciągle wzrasta: w 1980 roku zawierała 42 
pensje robotnika, w 1990 – 85 pensji, a w 2000 – 531 pensji (Boulet-Gercourt, 2002, s. 13). 
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Człowiek jest jednostką próżną, dumną, leniwą, niemoralną, chciwą. Innych członków 
społeczeństwa uważa za narzędzia zaspokojenia swoich potrzeb. Cechują go przede 
wszystkim dwie namiętności czy skłonności: pierwsza to chciwość, instynkt wymiany, 
skłonność do oszustwa, druga – skłonność do specjalizacji pracy. Obie te naturalne 
skłonności wynikają z własnego interesu, z faktu, że człowiek dąży do tego, aby mieć 
więcej dóbr niż ma (stąd skłonność do wymiany), i aby wykonywać pracę dla siebie 
łatwiejszą (specjalizacja). (Lipiński, 1981, s. 280) 

 
Analiza współczesnego społeczeństwa konsumpcyjnego przeprowadzona 

przez Ericha Fromma (w dziele Zdrowe społeczeństwo – The Sane Society, New 
York 1955), wskazuje na jego główne schorzenia duchowe. Patologiczna sytuacja 
dobrobytu rodzi, zdaniem filozofa, coraz większe wyalienowanie społeczne jedno-
stek, ich przerażenie, czyni ich podejrzliwymi i samotnymi. Za Zygmuntem Freu-
dem przyjął też diagnozę, że pod wpływem trendów cywilizacyjnych cała ludzkość 
powoli staje się coraz bardziej „neurotyczna” (rodzi się „idiota konsumpcyjny”).  

Zdecydowanym głosem przeciw współczesnej chciwości jest nauka Ko-
ścioła. Jan Paweł II, w Orędziu do młodych przestrzegał młodzież przed fałszy-
wymi „prorokami dobrobytu”:  

 
Można też spotkać mistrzów, którzy widzą sens życia w osiągnięciu sukcesu, w gro-
madzeniu pieniędzy, w rozwoju własnych umiejętności. Taka postawa łączy się z ob-
ojętnością wobec potrzeb drugiego człowieka i pogardą dla wartości, czasem nawet 
dla tej fundamentalnej wartości, jaką jest życie. (Jan Paweł II, 1993) 

 
Jan Paweł II analizując w encyklice Centesimus annus zjawisko konsumi-

zmu, pisał, że Kościół nie jest przeciwny bogaceniu się, lecz podkreśla nie tyle 
aspekt posiadania, co używania dóbr materialnych, a w konsekwencji obowiązki 
społeczne spoczywające na własności. Papież uczył:  
 

Dążenie do coraz lepszych i bardziej zadawalających warunków życia i coraz większej 
zamożności jest samo w sobie uzasadnione; trudno jednak nie podkreślić związanych 
z tym etapem rozwoju nowych obowiązków i niebezpieczeństw. W sposobie powsta-
wania i określania nowych potrzeb zawsze się wyraża mniej lub bardziej słuszna kon-
cepcja człowieka i jego prawdziwego dobra. Poprzez decyzje dotyczące produkcji  
i konsumpcji ujawnia się określona kultura jako ogólna koncepcja życia. To właśnie 
tutaj powstało zjawisko konsumizmu. Określając nowe potrzeby i nowe sposoby ich 
zaspokojenia, koniecznie należy się kierować integralną wizją człowieka, która ogar-
nia wszystkie wymiary materialne i instynktowne podporządkowuje wewnętrznym  
i duchowym. (Jan Paweł II, 1991, s. 36)  

 
Bogactwo nie jest celem samym w sobie, lecz środkiem do celu. Stąd należy na 
nie patrzeć z perspektywy hierarchii wartości, postaw życiowych, zachowań 
opartych na zasadach etyczno-społecznych. 
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3. Skąpstwo 
 
Pomimo że w Biblii „chciwość” i „skąpstwo” występują zamiennie, to jed-

nak określają dwa odrębne zjawiska. „Różnica miedzy nimi da się ująć w dwóch 
słowach: chciwość nadmiernie lubi brać, podczas gdy skąpy bardzo nie lubi da-
wać” (Woroniecki, 2000, s. 305). Istotą skąpstwa jest więc „zatrzymanie owoco-
wania” pieniądza. Odsłania ono w ten sposób charakter pieniądza jako środka, 
którego właściciel-skąpiec nie używa, a tym samym nie urzeczywistnia siły eko-
nomicznej z nim związanej. Rozkoszuje się jedynie samym posiadaniem i możli-
wościami, nieracjonalnie adorując środek, a zaniedbując jego cel (lub go nawet 
nie dostrzegając). Skąpstwo objawia się samą abstrakcyjną władzą ucieleśnianą 
posiadaniem pieniędzy. Człowiek skąpy delektuje się nią, nie wydając pieniędzy. 
Jego wola nie wykracza poza sam pieniądz, nawet hipotecznie nie rozpatruje go 
jako środka do czegoś innego. A samo konserwowanie wartości ekonomicznych 
nie da się pogodzić z ich naturą (w gospodarce naturalnych prapieniędzy było to 
oczywiste, bo np. łupiny ziaren kakaowca, które służyły dawnym Meksykanom 
jako pieniądze, nie mogły służyć skąpstwu, bo nie dało się ich przechowywać) 
(Simmel, 1997, s. 217‒219). 

Absurdalność, którą konstruuje skąpstwo, polega na „niepłodności” eko-
nomicznej środków, które z natury służą gospodarowaniu. W tym sensie są mar-
notrawione. W Rękopisach ekonomiczno-filozoficznych (1844) młody Karol 
Marks wiąże skąpstwo z wyrzeczeniem dla posiadania:  
 

Ekonomia polityczna, nauka o bogactwie jest [...] równocześnie nauką o wyrzeczeniu, 
odmawiania sobie, oszczędności. Udaje jej się naprawdę doprowadzić człowieka do 
oszczędzania w zakresie potrzeby świeżego powietrza i ruchu. Ta nauka [...] jest rów-
nocześnie nauką ascezy i jej prawdziwym ideałem jest asceta, lichwiarz, i ascetyczny, 
lecz produkujący niewolnik. Jej ideałem moralnym jest pracownik, który część swego 
zarobku przynosi do kasy oszczędności [...] Jest ona więc mimo swoich światowych  
i hedonistycznych pozorów nauką prawdziwie moralną, nauką najmoralniejszą ze 
wszystkich. Jej zasadą naczelną jest wyrzeczenie (Selbstentsagung), wyrzeczenie się 
życia i wszystkich ludzkich potrzeb. Im mniej jesz, pijesz, kupujesz książek, im rzadziej 
chodzisz do teatru, na bal, do karczmy, im mniej myślisz, kochasz, teoretyzujesz, śpie-
wasz, malujesz, bawisz się szermierką, tym więcej oszczędzasz, tym bardziej rośnie 
twój skarb, którego się nie imają ani mól, ani pył – twój kapitał. Im mniej istniejesz, 
im mniej przejawiasz swoje istnienie, tym bardziej posiadasz, tym bardziej narasta 
twoje niewyżyte życie, tym więcej magazynujesz ze swojej wyobcowanej istoty. To, 
co ci ekonomista odbiera z życia i człowieczeństwa, to wszystko ci zwraca w pienią-
dzach i bogactwie. Wszystko, czego nie możesz dokonać sam, może dla ciebie doko-
nać pieniądz. [...] Ta oszczędność obowiązuje i w zakresie własnego życia emocjonal-
nego. (Marks, 1932, s. 129‒131)  
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Dalsza analiza alienacji samego siebie w procesie oszczędzania prowadzi Marksa 
do sarkastycznego stwierdzenia, że „oszczędzanie” powinno się połączyć ze 
skąpstwem współczucia innym, zaufania i udziału w sprawach ogólnych. Tak do-
chodzi do tego, że na to, by żyć, gubi się to, dla czego żyć warto (propter vitam 
vivendi perdere causas) (Marks, 1948, s. 92). 

I skąpiec musi część swych dochodów przeznaczyć na zaspokojenie bieżą-
cych potrzeb, lecz czyni to niechętnie, a nawet cierpi z tego powodu. Począt-
kowo ukrywa się za parawanem gospodarności i rozumnej oszczędności, lecz  
z czasem coraz trudniej znaleźć teorię dla racjonalnego uzasadnienia jego „węża 
w kieszeni”. Z czasem nienawidzi każdego, kto słusznie żąda od niego swej na-
leżności lub prosi o pomoc. Zdobyte mienie i lęk przed jego utratą są tak silne, 
że sobie samemu niczego nie życzy i wszystkiego odmawia. Niekiedy zdarza się 
nawet, że umiera w skrajnej nędzy, ale „na worku złota” (Pieter, 1972, s. 203). 

Już w starożytności zauważano w psychice skąpca niezwykłą monotema-
tyczność. Sokrates, chwaląc Kefalosa, mówił:  

 
To dlatego, żeś mi nie wyglądał na bardzo przywiązanego do pieniędzy. Po większej 
części tak jest u ludzi, którzy się ich sami nie dorabiali. A ci, co się ich dorobili, kochają 
pieniądze dwa razy tak mocno, jak inni. Jak poeci kochają swoje utwory, jak ojcowie 
dzieci, tak i ci, co się dorobili, wielką wagę przywiązują do pieniędzy, bo to jest ich 
własna robota, a jeśli chodzi o korzystanie z nich, to tak samo jak inni. Przykro jest  
z nimi obcować, bo niczego nie chcą chwalić, tylko pieniądze. (Platon, 1958, s. 31) 

 
W chrześcijaństwie bogactwo było uważane nie tylko za własność, lecz i za 

depozyt, z którego człowiek będzie rozliczany (por. przypowieść o roztropnym za-
rządcy – Łk 16, 1‒8; o dobrym używaniu pieniądza – Łk 16, 9‒13). Św. Jan Chryzo-
stom pisał: „Pieniądz nazywa się tak od używania, a nie od posiadania, a i samo 
posiadanie jest używaniem, a nie własnością” (Milewski, 1999, s. 117). Z nakazu 
używania pieniądza brała się miara pragnienia, o której przypominał św. Tomasz 
z Akwinu (za św. Augustynem): „skąpstwo [...] jest wszędzie tam, gdzie ktoś chce 
więcej ponad to, co wystarcza”. Skąpstwo jest bowiem rodzajem paraliżu możli-
wości drzemiących w pieniądzach. 

Poeta z V wieku, Prudencjusz, wyobrażał sobie życie jako ciągłą walkę mię-
dzy wiarą a bałwochwalstwem, czystością a rozwiązłością, cierpliwością a gnie-
wem, szczodrobliwością a skąpstwem. We wczesnym średniowieczu chciwość  
i skąpstwo zaliczono do siedmiu grzechów głównych – obok pychy, nieczystości, 
zazdrości, nieumiarkowania w jedzeniu i piciu, gniewu i lenistwa, co wskazywało 
na bardzo poważne traktowanie ekonomicznej sfery życia. W książce z połowy 
XIII wieku, zatytułowanej Libro de'Vizi e delle Virtudi, florentczyk Bono Giamboni 
określił skąpstwo jako „plagę”, która niszczy duszę ludzką. Jak pisał:  
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Skąpstwo jest straszną wadą i ten grzech można popełnić na dwanaście sposobów, a każdy 
z nich ma swoją nazwę, i są nimi wady, które ukrywają skąpstwo, a nazywają się: Symonia, 
Lichwa, Złodziejstwo, Krzywoprzysięstwo, Kradzież, Kłamstwo, Rabunek, Przemoc, Niepo-
kój, Oszczerstwo, Oszustwo i Pragnienie Honorów. (Santambrogio, 2005, s. 63) 

 
Komediowy, lecz też wszechstronny obraz skąpstwa nakreślił w swym utwo-

rze francuski pisarz, Molier, autor komedii Skąpiec (1668). Utwór demaskuje 
ludzkie słabości, drąży uczucia, pokazuje uzależnienie ludzi od pieniądza, ich złu-
dzenia, i komunały, którymi się posługują. Tytułowy bohater, Harpagon, ma parę 
koni, ale niepodkutych, gdyż korzystanie z nich nastręczało dużo kosztów; ponie-
waż nie używał ich do pracy, trzymał na ścisłej diecie, aż tak osłabły, że z trudem 
ciągły kolaskę; nie kupował sobie ubrań, bo niszczyły się; jego służba wiodła ży-
wot żebraczy; nawet synowi skąpił pieniędzy, koniecznych do godnego ożenku. 
A posiadał pieniądze: skrzynię z dziesięcioma tysiącami talarów zakopał w ogro-
dzie, ciągle drżąc o ich bezpieczeństwo. Gdy odkrył, że ukradziono mu jego uko-
chaną „szkatułkę” woła:  

 
Złodziej! złodziej! rozbójnik! Morderca! [...] Zmysły tracę, nie wiem, gdzie jestem, kto 
jestem, co robię. Och, moje kochane złoto! moje biedne złoto! mój drogi przyjacielu! 
Wydarto mi ciebie; odkąd mi ciebie wydarto, straciłem mą podporę, pociechę, ra-
dość; wszystko skończone dla mnie, nie mam co robić na świecie. Bez ciebie żyć mi 
niepodobna. Stało się; już nie mogę; umieram; już umarłem; pogrzebano mnie! Czyż 
nikt się nie znajdzie, kto by mnie wskrzesił, oddając mi moje drogie pieniądze lub 
wskazując, kto je ukradł? (Molier, 1974, s. 122‒123) 

 
Już w XIX wieku pojawiły się opinie o dużej szkodliwości skąpstwa w ob-

szarze życia społecznego. Jean de Sismondi w 1819 roku, w dziele Nouveaux 
principes d'economie politique, łączył słaby poziom rozrodczości zamożnych klas 
społecznych z obawą przed deklasacją społeczną. Idąc tropem tej myśli, współ-
cześnie tłumaczy się osłabienie woli prokreacyjnej człowieka antynomią rozwoju 
gatunku i rozwoju jednostki: ograniczone środki do życia mogą służyć albo do 
konsumpcji indywidualnej, albo do konsumpcji rodzinnej. Ograniczenie narodzin 
staje się kluczem i sposobem wchodzenia na wyższe szczeble życia społecznego. 
I skąpstwo zaowocowało współcześnie złą kondycją biologiczną całych społe-
czeństw (Godin, 2004, s. 177‒184)6. 

Skąpstwo XXI wieku przybiera różne formy „ochrony” majątku, jak np. za-
kup biżuterii, obrazów, lokaty w banku lub w akcjach, w posiadłościach lub luk-
susowych towarach. Ciągle jednak najczęściej tezauryzowane jest ciągle złoto, 
angażujące znaczne środki i niepoddające się radykalnym zmiennościom rynku. 

                                                             
6 Oblicza się, że koszt wychowania dorosłego człowieka, tj. do 22 roku życia, włączając w to wydatki 
rodziny i państwa oraz czas poświęcony na opiekę, wynosi dzisiaj we Francji ok. 350 000 euro. 
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Forma kumulacji bogactwa także jest mało „sentymentalna”, są to bowiem naj-
częściej sztaby, z których tzw. klasyczna waży 400 uncji (12,54 kg), ma próbę 995, 
numer serii i pieczęć odlewni (w USA są przetapiane i opatrywane amerykań-
skimi próbami i pieczęciami). Na kontynencie europejskim, Bliskim i Środkowym 
Wschodzie oraz Ameryce Łacińskiej powodzeniem cieszą się natomiast sztaby 
kilogramowe. W Szwajcarii i Niemczech wprowadza się do sprzedaży sztabki  
o wadze 5 do 500 gramów, dla różnych odbiorców, i często traktowane są one 
jako „drobne” upominki. Indyjscy bogacze lubują się w małych, złotych pastyl-
kach o wadze 116 g; dla Hongkongu i Chin przygotowuje się sztabki po 100 taeli 
– 373 g, próby 945 lub 995; dla Malezji – po 10 uncji, a dla Japonii – laseczki, 
wachlarze i filiżanki do herbaty ze złota. Bardzo popularnymi na całym świecie, 
dla lokowania majątku, są złote monety (np. suwereny z wizerunkiem królowej 
Wiktorii, Edwarda VII i Jerzego V – 7,322 g czystego złota; złote dolary – najbar-
dziej poszukiwane „orły” – 30,09 g, 15,09 g lub 7, g czystego złota; tzw. napo-
leon, czyli 20-frankówka z wizerunkiem Napoleona III lub kogutem – 5,8 g czy-
stego złota; meksykańskie centenario – 37,5 g, moneta 50 peso, o kształcie małej 
sztabki; afrykańskie randy (Sedillot, 2002, s. 373‒374). 

Bez względu na formę i ilość gromadzonego majątku, dla określenia stop-
nia skąpstwa najważniejsza jest postawa człowieka-właściciela. Ona bowiem jest 
najbardziej tragicznym – choć niewymiernym – skutkiem „choroby duszy” 
skąpca lub innego człowieka jakoś uzależnionego od dóbr materialnych. 

 
4. Uzależnienie 

 
Pieniądz z jednej strony umożliwia – dzięki swej elastyczności i podzielno-

ści – zaistnienie wielu ekonomicznych zależności, lecz jednocześnie jego niezróż-
nicowana i obiektywna istota (możliwa do wyrażenia matematycznie) sprzyja 
oddaleniu elementów osobistych od powiązań międzyludzkich w szeroko rozu-
mianym gospodarowaniu. W dużym stopniu jest on odpowiedzialny za bezoso-
bowe stosunki między ludźmi w obrębie ekonomii. I nabrał szczególnego znacze-
nia w swej jednostronnej rzeczowości jako świadczenia. A przez to może ta rela-
cja być wytwarzana przez wielu (osobowościowo odmiennych) ludzi, z którymi 
nic nas nie łączy poza wyrażającym się w pieniądzu interesem. Jest to sytuacja, 
która umożliwia wewnętrzną niezależność jednostki (indywidualne „bycie dla 
siebie”), izolację i egoizm społeczny, który zamyka ją w relacjach tylko z pienią-
dzem. Może nawet dojść do swoistego „spętania” człowieka, które nakłada nań 
określony interes (Simmel, 1997, s. 270‒277, 299‒304). 

Już Seneka w I wieku po Chrystusie, w listach moralnych do Lucyliusza, w spo-
sobie wychowania upatrywał źródeł zachwytu nad złotem i pieniądzem:  
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Nasi rodzice nauczyli nas wielbić srebro i złoto, i miłość ta urosła wraz z nami do tego 
stopnia, że kiedy chcemy wyrazić swą wdzięczność Niebiosom, to czynimy im dary  
z tych właśnie metali. To właśnie dlatego ubóstwo uważane jest za karę i hańbę,  
a przyczynili się do tego poeci: słoneczny rydwan musi być złoty; najlepsze czasy to 
złoty wiek; tak to właśnie poeci obracają największą nędzę ludzkości w jej największe 
błogosławieństwo. (Bloom, 1995, s. 106) 

 
Biblia potępiając nieumiarkowane przywiązanie do bogactw, nazywa je 

bałwochwalstwem: „Owa chciwość nienasycona, która jest bałwochwalstwem” 
(por. Kol 3, 5; Ef 5, 5). Mamona, czyli pieniądz, jest „bożkiem ulanym z metalu” 
(por. Wj 34, 17), konkurentem Prawdziwego Boga, Jego nieprzyjacielem, drugim 
panem, anty-bogiem: „Nikt nie może dwóm panom służyć. Bo albo jednego bę-
dzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a dru-
gim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie” (Mt 6, 24).  

Tradycja chrześcijańska w Jezusie widziała kamień, który, według wizji pro-
roka Daniela, odłączył się od pobliskiej góry i uderzył w ogromny posąg, mający 
głowę ze złota, a stopy z gliny – symbol królestw świata. 

Mamona stwarza pewnego rodzaju alternatywny świat, proponuje inne 
wartości i cnoty, zasady życia i jego elementy. To już nie w Bogu pokłada się na-
dzieję, w Niego wierzy i Jego kocha. W uzależnieniu od pieniądza dokonuje się 
ponure odwrócenie porządku: gdy Biblia objawia, że „dla Boga nie ma nic nie-
możliwego”, alternatywny świat bogactwa powiada: „wszystko jest możliwe dla 
tego, kto posiada pieniądze” (Cantalamessa, 2001, s. 78‒79). I nawet Karol 
Marks, dokonując przenikliwej analizy pieniądza, mówił o „alienującej wszech-
mocy boga pieniądza”. Pisał: 
 

Pieniądz charakteryzuje się tym, że wszystko może kupić, że może sobie przywłasz-
czyć wszelkie przedmioty, jest przedmiotem par excellence. Uniwersalność tej jego 
cechy stanowi wszechmoc jego bytu... To, co dzięki pieniądzom jest do mojej dyspo-
zycji, to, za co mogę zapłacić, tym ja sam jestem. Jak wielka jest władza pieniądza, tak 
wielka jest moja władza. To, kim jestem i co mogę, nie jest w ogóle zdeterminowane 
przez moją indywidualność. Jestem brzydki, ale mogę sobie kupić najpiękniejszą z ko-
biet. A więc brzydki nie jestem... Ja jako jednostka, jestem kaleką, lecz dzięki pienią-
dzom mogę mieć dwadzieścia cztery nogi. (Marks, 1968, s. 151 i n.)7  

 
Ta charakterystyka oceniania człowieka w kategoriach jego pieniędzy przy-

pomina francuskie powiedzenie: Un idiot pauvre, c’est un idiot. Un idiot riche, 
c'est un riche (Ubogi idiota to idiota, bogaty idiota – to bogaty człowiek). 

                                                             
7 Czyni tu aluzję do słów Mefistofelesa z „Fausta” Goethego: „Gdy stać mnie na poszóstny cug, 
czyż nie mam siły sześciu koni? Jakbym miał dwa tuziny nóg, mknę, że i wiatr mnie nie dogoni”. 
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Myśli o zagrożeniu uzależnieniem od pieniądza dość często występowały 
w europejskiej literaturze. Wergiliusz mówił o „przeklętym głodzie złota” (auri 
sacras fames; Eneida, III, 57). Przed zniewalającą siłą pieniądza przestrzegał wie-
lokrotnie swych braci św. Franciszek z Asyżu. Nakazywał unikać ich „jak samego 
diabła. Sam troszczył się o to, by jego bracia jednakowo cenili i ważyli błoto i pie-
niądze” (Tomasz z Celano, 2005, s. 35). Szekspir zaś włożył w usta Tymona słowa: 
„Przeklęty prochu, świata wszetecznico, ziarno niezgody między narodami... Wi-
domy boże, wszystkie przeciwieństwa ty w jednym możesz połączyć uścisku” (Ty-
mon Ateńczyk, 1958, akt IV, scena 3, s. 594). 

Współczesną odmianą uzależnienia od pieniędzy jest „shopoholizm” – na-
łóg kupowania, za pomocą którego rozładowuje się stresy i lęki. Zamiast pienią-
dza, który zajmuje najważniejsze miejsce na mapie życia jednostki, maniak („za-
kupoholik”) umieszcza towary. Obsesja ta polega na tym, że osoby wybierają 
rzeczy, których potem nawet nie używają. Czerpią przyjemność z samego naby-
wania, często nie pamiętając o własnym szaleństwie. Wśród tej grupy maniaków 
przeważają kobiety (w grupie chorych na obsessive shopping badania wskazują 
na 90% kobiet i 10% mężczyzn). W centrach handlowych, w otoczeniu towarów, 
przed lustrami przymierzalni, przy wagach i próbkach zyskuje się psychologiczny 
azyl. Zakupoholizm zalicza się do tzw. nerwic związanych z życiem codziennym, 
a nałóg zaczyna się wówczas, gdy jednostka odczuwa przymus przebywania w su-
permarkecie czy butiku, zawężając swój świat do przestrzeni towarów (Jarco, 
2000, s. 72‒73; Fenby, 2004, s. 52‒57) 

 
Podsumowanie 

 
Każde zniewolenie człowieka, jego uzależnienie, jest tragedią o wymiarze 

jednostkowym i społecznym zarazem. Chodzenie posłusznie śladami obcych so-
bie sił i myśli, bez woli kontrolowania swoich zamierzeń i działań, sprzeciwia się 
pojęciu godności człowieka, z którym nieodłącznie związana jest wolność. Stąd 
nieustannie powtarzany przez wychowawców społecznych postulat wychowa-
nia człowieka do wolności, w tym także do mądrego i korzystnego dla niego po-
siadania dóbr materialnych.  
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Eating up the world, life, and ourselves... 
 

The article outlines several general trends within modern consumer society. 
They can be summarized as follows: from consumption to hyperconsumption, 
and from products for a man to man as a product. Further, a distinction is 
drawn between needs and desires, which is guided by the hypothesis that, in 
the mind of the consumer, this distinction is systematically being blurred. With 
reference to the concept of a symbolic nature of contemporary consumption, 
it is concluded that people are constituted to consume both one another and 
themselves as symbols of consumption; they consume their own symbolism. 
 
Keywords: consumerism; hyperconsumption; symbolic consumption; needs; desires 

 
 
 

Wprowadzenie 
 
W Rygwedzie jednym z kluczowych przeciwieństw jest opozycja: pożera-

jący – pożerane. Metaforycznie: drewno jest pokarmem ognia. Ale to drewno 
wydało ogień, jest więc równocześnie jego rodzicem (ogień pożera rodzące go 
paliwo). Jeden z hymnów przedstawia genezę świata następująco: „Stworzony 
przez Pradźapatiego Agni (utożsamiany z ogniem) rzuca się z głodu na swego 
rodzica, ten zaś w obawie, aby go nie pożarł, stwarza dla niego jadło. Świat jest 
miejscem konsumpcji“ (Jurewicz, 2001, s. 117).  

Konsumpcjonizm był mocno krytykowany już przez św. Franciszka z Asyżu, 
a prawdopodobnie nawet wcześniej. Jako zjawisko społeczne jest stary jak sama 
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cywilizacja; gdy mówimy o konsumpcji ponad to, czego potrzebujemy, co wyma-
gane jest do godnego życia (którego definicja jest jednak dość mglista). „Rodzaj 
ludzki jest nienasycony w swej chciwości” – stwierdził Arystoteles. W ostatnich 
dekadach konsumpcjonizm nabiera jednak zupełnie nowych, wielokrotnie już 
opisywanych i analizowanych wymiarów (Aldridge, 2006; Baudrillard, 2006; Bau-
man, 1996, 2000, 2006, 2009; Bogunia-Borowska, Śleboda, 2003; Bylok, 2006, 
2008; Iwasiński, 2014; Prendecki, Rejman, 2013; Ritzer, 2001; Romaniszyn, 
2004; Utracka, 2015). Leszek Kołakowski określił czasy obecne jako „fazę żarłocz-
ności nieposkromionej”. Nasze życie staje się po prostu konsumowaniem („żyć, 
żeby konsumować”, „wszystko jest do spożycia”). Dawniej ludzie pracowali, żeby 
zaspokajać swoje potrzeby naturalne lub nieco zmodyfikowane. Teraz pracują, 
by zaspokajać przede wszystkim te wyimaginowane. Dawniej konsumowali, żeby 
żyć; teraz żyją, by konsumować. Patrzymy na cały świat i na swoje życie jako na 
coś do konsumowania: dano nam je, abyśmy je konsumowali (Bauman, 2009). 
Zastanawiamy się: Może jestem o tyle, o ile kupuję? („Kupuję, więc jestem”). 
Może nasze człowieczeństwo polega na konsumowaniu? (homo consumens). Za-
pewne tak źle nie jest. Spróbuję natomiast pokazać, że człowiek w swym pędzie 
do hiperkonsumpcji może przeobrażać się w istotę konsumującą samą siebie. 
 
1. Od konsumpcji do hiperkonsumpcji 

 
Zacznijmy jednak – za Baumanem – od przypomnienia niektórych tenden-

cji i zjawisk, które prowadzą wprost do współczesnej hiperkonsumpcji. Otóż, jeśli 
sięgnąć pamięcią kilkadziesiąt lat wstecz, można zauważyć, że kupujemy coraz 
więcej rzeczy, które coraz trudniej zreperować samemu, albo w ogóle nie nadają 
się do reperacji (wprawdzie niektóre z nich można by naprawić względnie szybko 
i tanio, ale wtedy np. przepada gwarancja). Dawniej starano się naprawiać 
wszystko: cerowano skarpetki, łatano odzież, zelowano buty, lutowano, a nawet 
drutowano garnki itd. Chodziło o maksymalne przedłużenie ich żywotności. Dzi-
siaj wysypiska pełne są na wpół zużytych lub ledwo napoczętych produktów. Po-
wody tego stanu rzeczy są rozmaite. Niektóre z produktów nie mogą być napra-
wione albo też wyprodukowanie nowych jest o wiele tańsze. Wiele z nich jest 
psychologicznie przeznaczone na śmietnik zanim przestaną nam służyć, zgodnie 
ze zmieniającymi się trendami mody. Produkowane są z rozmysłem jako nie-
trwałe, aby zapewnić zbyt następnym gadżetom oferowanym przez producen-
tów. Kolejne rzeczy, które nabywamy, mają się z czasem stać dla producenta źró-
dłem jeszcze większych zysków. Są bowiem zaprojektowane tak, aby korzystanie 
z nich podpowiadało nam zakup innych jeszcze towarów lub usług. Zakup urzą-
dzenia wiąże się też zwykle z zakupem innych jeszcze rzeczy potrzebnych do nor-
malnego z niego korzystania (np. do pralki automatycznej lub zmywarki potrzebny 
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jest nie tylko specjalny proszek, ale i chemikalia czyszczące je od środka). Bez wielu 
rzeczy można by się obejść, ale korzystanie z nich wymusza życie. Szybko stają się 
niezbędnymi narzędziami pracy, a nawet relaksu czy wypoczynku. Większość  
z nich pełni teraz wiele funkcji naraz, np. telefon komórkowy (tysiące aplikacji). 
Nowe produkty są wprawdzie zwykle bardziej skomplikowane, ale pozwalają robić 
wszystko szybciej, dokładniej, w sposób bardziej odpowiadający naszym indywi-
dualnym potrzebom lub preferencjom1, lub też bardziej kompleksowo2.  

Niektóre produkty wprowadzane są na rynek po to, aby ułatwić nam wyko-
nywanie pewnych czynności czy efektywniej zaspokajać nasze ewidentne po-
trzeby. Bywa tak, że ich przydatności lub zwiększonych walorów sami nie dostrze-
gamy, i musimy dopiero zostać przekonani do ich kupna przez oferujące je firmy. 
Coraz częściej jednak produkty nie odpowiadają na żadne nasze wcześniejsze po-
trzeby. Zaczynamy je odczuwać dopiero wtedy, gdy w jakiś sposób mamy już z nimi 
do czynienia (np. gry komputerowe). Nasze potrzeby mogą być też specjalnie kre-
owane przez rozmaite, zainteresowane w tym podmioty. Jednak do analizy me-
chanizmów współczesnej konsumpcji pojęcie klasycznie rozumianej potrzeby 
staje się coraz mnie przydatne. Generalnie można bowiem przyjąć, że potrzeba 
jest czymś wtórnym względem pragnienia. Sekretem hiperkonsumpcji wydaje się 
być kreowanie pragnień potencjalnych klientów3. Chodziłoby przy tym o działania 
zakrojone na coraz szerszą skalę, coraz bardziej metodyczne, systematyczne, coraz 
gruntowniej zmieniające psychikę, życie i świat człowieka-konsumenta.  

                                                             
1 Do jednej i tej samej czynności, np. opalania się, zostało przypisanych wiele możliwych pro-
duktów, które mają ułatwić albo umożliwić jej wykonywanie na rozmaite sposoby. Do opalania 
na słońcu potrzebny jest odpowiedni strój (co prawda, nie każdemu…). Potrzebny jest odpo-
wiedni krem (aby je ułatwić, aby nie narazić skóry na poparzenie, aby zabezpieczyć ją przed 
szkodliwym promieniowaniem). Jeśli chcemy się opalić na brązowo, a nie na czerwono, trzeba 
użyć określonego kremu. Jeśli mamy taką a taką cerę, do opalania trzeba użyć takiego a takiego 
specyfiku. Ale można się opalać w solarium (pomieszczenia, aparatura, obsługa). Całe sztaby 
fachowców gotowe są doradzić, jak opalać się w ciąży, w czasie karmienia piersią, w określo-
nym wieku, w danym miesiącu itd.  
2 Np. reklamowany jako „Potrójna moc witalności” wyciąg z korzenia żeńszenia w postaci mie-
szanki żeńszenia koreańskiego, amerykańskiego i syberyjskiego (GOLD ŻEŃ-SZEŃ COMPLEX, pro-
dukcji Olimp Laboratories). Pierwszy poprawia koncentrację i sprawność fizyczną, wspomaga 
także odporność i kondycję seksualną, drugi dodaje energii i poprawia koncentrację, trzeci jest 
dobry na przemęczenie i wspomaga pracę mózgu). Dodatkowo mieszanka ta jest wzbogacona  
o magnez, który przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. I jeszcze dodano 
tam specjalny aktywator zwiększający skuteczność działania tego wszystkiego.  
3 Jak pisze Batko, handlowcom nie chodzi już o odkrycie „’potrzeby’, którą dany produkt lub 
usługa zaspokoi, lecz wywołaniu ‘pragnienia’, ‘chcenia’, a nawet ‘pożądania’ tego produktu 
lub usługi. 90% produktów i usług, które kupujemy, nie jest czymś, czego ‘potrzebujemy’, ale 
czymś, co ‘chcemy’, ‘pragniemy’ mieć lub robić. Ludzie podejmują decyzję o zakupie, kierując 
się w 90% emocjami, a tylko w 10% logiką” (Batko, 2005, s. 17). 
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Dokonujące się w ten sposób zmiany gospodarcze, społeczne i obyczajowe 
są wzajemnie powiązane tak głęboko, że coraz trudniej wskazać na te, które wy-
stępują w charakterze przyczyn, a które skutków. Najczęściej przyjmuje się na-
stępującą prawidłowość: najpierw, z powodów ekonomicznych, rozbudzane są 
w nas rozmaite pragnienia i potrzeby, a następnie podsuwane są nam rzeczy, 
które mają je zaspokajać. Jest oczywiste, że nie mogą ich w pełni zaspokoić; wy-
starczy zdać sobie sprawę z absurdalności hasła „Kup, a będziesz szczęśliwy”. 
Zresztą gdyby nawet je zaspokajały, oznaczałoby to koniec opartego na tym me-
chanizmie rozwoju gospodarki i koniec nadzwyczajnych zysków jej beneficjen-
tów. Podsuwają nam więc kolejne rzeczy, które mają efektywniej zaspokajać roz-
budzone w nas oczekiwania, albo rozbudzają w nas pragnienia nowe, których 
realizacja ma nas uczynić naprawdę szczęśliwymi. Tak mówi o tym Bauman: 

 
Wielkie metakłamstwo społeczeństw konsumenckich polega właśnie na tym, że obiet-
nice, by wywrzeć pożądany skutek, muszą być na co dzień łamane. W systemie konsu-
menckim jesteśmy jak Syzyf czy raczej jak osioł goniący umieszczoną na kiju marchewkę, 
albo jak szczur w wirówce. Ledwie pan kupi rzecz, która miała dać szczęście panu i rodzi-
nie, a już się pan dowiaduje, że to jednak nie to, że źródłem prawdziwego szczęścia będzie 
co innego. W cieniu niebotycznych, wszystko przesłaniających, wciąż na nowo budzonych 
nadziei, rosną więc hałdy zaledwie napoczętych dóbr, których się pozbywamy, bo jednak 
szczęścia nie dały lub nie wytrzymują porównania ze szczęściodajnym potencjałem przy-
pisywanym innym, jeszcze nie wypróbowanym produktom. (Bauman, 2004, s. 4) 

 
Czy jednak źródłem hiperkonsumpcji są rzeczywiście pewne makroten-

dencje ekonomiczne, społeczne, kulturowe, lub generalnie – cywilizacyjne? Czy 
źródło postawy konsumenckiej nie tkwi raczej w stymulowanej przez te procesy 
psychice samego konsumenta? Zacytujmy znowu Baumana: 

 
Często mówi się, że rynek dóbr konsumpcyjnych uwodzi swych klientów. Jednak żeby 
było to możliwe, muszą istnieć konsumenci, którzy chcą być uwiedzeni […]. W prawi-
dłowo działającym społeczeństwie konsumpcyjnym konsumenci aktywnie szukają sy-
tuacji, w której można by ich uwieść […]. Dla dobrego konsumenta rzecz jest pokusą 
nie dlatego, że stanowi nadzieję na zaspokojenie potrzeb, które nim targają, lecz ponie-
waż obiecuje burze pożądań nigdy dotąd nie przeczuwanych i nie przeżywanych […]. 
Dla konsumentów […] bycie w ruchu – pogoń, poszukiwanie, nieznalezienie, a właści-
wie nieznalezienie „jeszcze” – to nie dolegliwości, lecz obietnica rozkoszy, a może wręcz 
sama rozkosz. Dla nich przybycie do celu podróży staje się przekleństwem […]. W rze-
czywistości podróżowanie jest dla konsumenta o wiele przyjemniejsze niż dotarcie do 
celu; to ostatnie ma stęchłą woń końca drogi oraz gorzki smak monotonii i stagnacji 
[…]. Konsumenci są przede wszystkim zbieraczami wrażeń, kolekcjonują rzeczy jedy-
nie wtórnie, jako pochodne doznań […]. Mark C. Tylor i Esa Saarinen trafili w samo 
sedno sprawy: „pożądanie nie pożąda zaspokojenia. Wręcz przeciwnie, pożądanie po-
żąda pożądania“. (Bauman, 2000, s. 98‒101)  
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Jak widać, Bauman jest jednak świadom, że tak charakteryzowany „dobry 
konsument” jest elementem „prawidłowego działającego społeczeństwa kon-
sumpcyjnego”. Pytanie o źródła postawy konsumenckiej pozostaje więc otwarte4. 
Oczywiście, ważną rolę w kreowaniu postawy konsumenckiej odgrywają mass 
media. Upowszechniają bowiem specyficzne podejście do życia5 i etos konsump-
cji, charakteryzujący się m.in. indywidualizmem, autonomią, hedonizmem, pod-
porządkowaniem wszystkich wartości czynnikowi komercyjnemu, urzeczowie-
niem człowieka i jednoczesnym upodmiotowieniem rzeczy (Leszczak, 2012).  

 
2. Od towaru dla człowieka do człowieka jako towaru 

 
Istotę cywilizacji konsumpcyjnej próbuje się ująć na rozmaite sposoby6. 

Szczególnie warta rozważenia wydaje się hipoteza, że z cywilizacją tą mamy do 
czynienia wtedy, gdy w jakiejś skali środki przeznaczane na wzrost konsumpcji 
zaczynają przewyższać środki przeznaczane na nią samą. Teza ta jest dość ogól-
nikowa i niejednoznaczna, podobnie jak stwierdzenie Baumana, że w społeczeń-
stwie konsumentów „największe nakłady i wysiłki skierowane są na pobudzanie 
pragnień, a nie na zaspokajanie” (Bauman, 2004, s. 4). Można jednak próbować je 
konkretyzować, nawiązując do Marksowskiego rozróżnienia na produkty i środki 
produkcji. Tak czyni Ritzer, rozróżniając to, co zostaje skonsumowane i środki kon-
sumpcji: „Bary szybkich dań to nie to samo, co hamburgery, które w nich zjadamy. 
[…] Środki konsumpcji to rzeczy umożliwiające ludziom nabywanie towarów  
i usług, a jednocześnie pozwalające na sterowanie nimi i wyzyskiwanie w charak-
terze konsumentów” (Ritzer, 2001, s. 109). Dużo wcześniej Say rozróżnił konsumpcję 

                                                             
4 Por. Cushman (1992). W największym skrócie: przyczyną zachłannej pogoni konsumenta za co-
raz to efektywniejszymi sposobami osiągania wpajanych mu przez media ideałów i za coraz to 
nowymi ideałami jest jego chronicznie utrzymująca się niska samoocena, powodowana zasadni-
czą rozbieżnością między jego oczekiwaniami a osiąganymi korzyściami, poczucie niespełnienia.  
5 Wedle Baumana, postawa konsumencka polega m.in. „na pojmowaniu życia jako zespołu 
problemów, które można odseparować, mniej czy bardziej dokładnie określić i w tym wyizo-
lowaniu – rozwiązać” (Bauman, 1996, s. 210). 
6 Przykładowo: „w społeczeństwie postindustrialnym zachowania konsumpcyjne zaczynają 
dominować nad innymi zachowaniami ludzi” (Bylok, 2005, s. 9); „Cywilizacja ta coraz mniej 
interesuje się człowiekiem jako pracownikiem, obywatelem, twórcą czy członkiem rodziny, 
a coraz bardziej jako nabywcą i użytkownikiem dóbr i usług, czyli konsumentem” (Lewicka-
Strzałecka, 2003, s. 132); następuje generalna zmiana modelu konsumenta: „od tradycyj-
nego konsumenta zaspokajającego podstawowe potrzeby, dla którego praca i zarabianie pie-
niędzy było celem życia, do konsumenta przyjemności, dla którego wydawanie pieniędzy, 
dokonywanie zakupów są zabawą” (Bylok, 2008, s. 78); albo: od konsumenta zaspokajają-
cego głównie potrzeby podstawowe (resp. naturalne), do konsumenta skoncentrowanego 
na zaspokajaniu potrzeb wyższego rzędu (resp. sztucznych, pozornych). 
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nieprodukcyjną i konsumpcję reprodukcyjną. Pierwsza zaspokaja jakąś potrzebę 
w sposób bezpośredni. Druga polega na takim wykorzystaniu dobra, aby w przy-
szłości zaspokoić pewną potrzebę stopniu większym stopniu lub zaspokoić jeszcze 
inne potrzeby (Say, 1960, s. 662). Siłą rzeczy rozróżnienia te nie mogą być ostre, 
ponieważ większość produktów łączy w sobie jedne i drugie cechy. Podobnie jest 
zresztą z analogicznym, choć nieco dokładniejszym podziałem: 

I. Produkty nabywane indywidualnie lub zbiorowo: 
1) produkty do bezpośredniego konsumowania,  
2) produkty wspomagające lub wzmagające konsumpcję.  

II. Produkty-inwestycje indywidualne lub zbiorowe: 
1) służące wytwarzaniu produktów do bezpośredniego konsumowania, 
2) służące wytwarzaniu produktów wspomagających lub wzmagają-

cych konsumpcję.  
 
Można próbować policzyć i porównać uśrednione w skali całego społe-

czeństwa środki przeznaczone na zakup jednych i – oddzielnie – drugich produk-
tów. Podobnie można pytać o środki inwestowane w wytwarzanie jednych oraz 
drugich. Należałoby przy tym dokonać dodatkowych rozróżnień, np. na inwesty-
cje państwowe i prywatne (zapewne w obydwu przypadkach proporcje, o które 
nam chodzi mogą się znacznie różnić). Pozostaje też pytanie o to, czy każda alo-
kacja (dokonywana przez jednostkę lub zbiorowość) środków jest ostatecznie 
podporządkowana konsumpcji. Zaryzykujmy jednak uogólnioną hipotezę, że je-
śli środki przeznaczane w jakimś społeczeństwie (gospodarce) na produkty wspo-
magające konsumpcję są większe niż te przeznaczane na produkty do konsumo-
wania – mamy do czynienia ze społeczeństwem (gospodarką) konsumpcyjnym7.  

Wielu teoretyków podkreśla jednak inne – społeczne bądź kulturowe 
aspekty cywilizacji konsumpcyjnej. W szczególności zwraca się uwagę na komuni-
kacyjną rolę zakupywanych produktów – na ich funkcję znaczeniotwórczą, przy-
datną m.in. w kreowaniu indywidualnych lub zbiorowych tożsamości. W tym kon-
tekście mówi się o „konsumpcji symbolicznej” (Barański, 2007; Baudrillard, 
2006; Blumenberg, 1997; Bylok, 2016; Dant, 2007; Lambkin, Foxall, van Raaij, 
Heilbrunn, 2001)8. Takiemu stanowisku odpowiada przekonanie, że przedmio-
tem konsumpcji może być w zasadzie wszystko, co zaspokaja jakieś potrzeby: 

                                                             
7 Gospodarki tzw. realnego socjalizmu, w których, dokonywane głównie przez państwo, inwesty-
cje w środki produkcji znacznie przekraczały inwestycje w środki konsumpcji – trudno byłoby 
określić jako mające charakter konsumpcyjny (jeszcze większym nieporozumieniem byłaby próba 
przypisania takiego określenia socjalistycznym społeczeństwom).  
8 Streszczając dotyczące tego aspektu konsumpcji rozmaite koncepcje teoretyków kultury i an-
tropologów, Utracka pisze: „dobra konsumpcyjne są komunikatami niewerbalnymi, wyrazem re-
alizacji pewnych ogólnych ideałów, szukaniem czy kreowaniem obrazu jednostki w oczach innych 
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wszelkie wytwory i usługi o charakterze materialnym i niematerialnym, które 
znajdują swojego nabywcę (Bywalec, Rudnicki, 2002, s. 17). Przedmiotem uto-
warowienia może być nawet sam człowiek. Co więcej, jak twierdzi Bauman,  
„w społeczeństwie konsumentów nikt nie może się stać podmiotem, nie zamie-
niając się najpierw w towar, nikt też nie może utrzymać swojego upodmiotowie-
nia, nie reanimując, nie wskrzeszając i nie uzupełniając nieustannie zdolności, 
jakich się oczekuje i wymaga od sprzedawalnego towaru” (Bauman, 2009, s. 18, 
65‒66). Idźmy dalej powyższym tropem, wykorzystując rozróżnienie pomiędzy 
potrzebą i pragnieniem, i kierując się hipotezą, że w mentalności konsumenta 
rozróżnienie to ulega systematycznemu rozmywaniu. 
 
3. Między potrzebą a pragnieniem 

 
Na ogólne pytanie, co motywuje nas do działania, rysują się trzy możliwe 

odpowiedzi. Po pierwsze, mamy rozmaite autentyczne potrzeby (np. potrzebu-
jemy się odżywiać, potrzebujemy wypoczynku, potrzebujemy akceptacji ze strony 
innych). Odczuwamy brak czegoś, co jest nam potrzebne do normalnego funkcjo-
nowania. Uzupełniając ten brak, zaspokajamy potrzebę. Po drugie, mamy też do 
czynienia potrzebami mniej autentycznymi, ochotami na coś, czy wręcz zachcian-
kami. Są one wywoływane przez rozmaite impulsy, zwykle zewnętrzne (po prostu 
„przyszła mi ochota” – nie wiem skąd i dlaczego, „zachciało mi się” – też nie wiem, 
czemu). Pośród nich można jeszcze wyróżnić potrzeby bardziej i mniej auten-
tyczne. Do tych pierwszych zaliczylibyśmy chęć wypicia albo szklanki wody albo 
herbaty, albo coli itd. Drugie są całkiem sztuczne, urojone (niektóre z nich mogą 
nas uzależniać lub wręcz nam szkodzą, jak wysokoprocentowy alkohol) 9. Po trze-
cie wreszcie, mamy również pragnienia, które wypływają lub zdają się wypływać 
z głębi naszego wnętrza i nie mogą być zaspokojone czy spełnione10. Właściwie 
pragnień się nie zaspokaja, nie dąży się do ich wygaszenia, lecz na odwrót – sta-
ramy się je wzmacniać. O ile potrzeba definiowana jest z uwagi na funkcjonowanie 
nas samych jako pewnej integralnej całości (odczuwamy ją jako zagrożenie owej 
integralności), pragnienie polega na zwróceniu się całym sobą ku czemuś innemu 

                                                             
i jej samej; są wreszcie materialnymi nośnikami ludzkich pragnień, marzeń, pasji, często skrywa-
nych i niezrealizowanych tęsknot czy wręcz obsesji. Stąd ‘mieć’ może oznaczać ‘stać się’ (kimś lub 
czymś), ‘powiedzieć coś o sobie’, wyrazić własne ‘ja’ lub odkryć jego tajemnice” (Utracka, 2015, 
s. 251). Romaniszyn stwierdza, że rozmaite dobra posiadają walor symboliczny, a ich nabywanie 
wiąże się z konsumowaniem ich społecznych znaczeń (Romaniszyn, 2004, s. 153). 
9 Nawiązuję tu w sposób luźny do klasyfikacji Szczepańskiego, który wyróżnił potrzeby rze-
czywiste, otoczkowe i pozorne (Szczepański, 1981, s. 146).  
10 W tym miejscu nawiązuję do ostrego rozróżnienia potrzeby i pragnienia, jakiego dokonał 
Lévinas (1998).  
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i podążaniu w jego stronę. Wydaje się, że dopiero w owym podążaniu konstytuu-
jemy się i trwamy jako integralne osobowe całości. Pragnieniom podporządkowu-
jemy nasze życie i dzięki temu nabiera ono sensu i porządku. Ale wśród pragnień 
chyba również należałoby rozróżnić (pytanie: na ile jest to praktycznie wyko-
nalne?) te autentyczne, wypływające z naszej duchowej głębi, i te mniej auten-
tyczne – bo stymulowane przez rozmaite impulsy z zewnątrz (pożądania?). 

Nasza zasadnicza teza brzmi: jeśli porzucamy własne autentyczne pragnie-
nia lub zaczynamy wierzyć, że mogą one zostać – jak potrzeby – zaspokojone, albo 
też kiedy jest nam wszystko jedno, czego pragniemy (pragniemy dla samego pra-
gnienia, pożądamy pożądania) – wówczas dajemy się uwodzić rozmaitym wizjom 
i propozycjom (pokusom), które służą nie tyle nam, ile raczej interesowi tych, któ-
rzy nam je podsuwają. Nowe pragnienia są nam przez nich implementowane  
w postaci zbliżonej do potrzeb, te zaś w swej konkretności, a nawet w swej ogól-
ności – jako ograniczający naszą konsumencką wolność balast – są przez nich nie-
ustannie dewaluowane11. Jako że wszelkie motywy naszego działania czerpiemy  
z zewnątrz, stajemy się w istocie bezwolni, uzależnieni od tych, którzy nam je pod-
suwają. Posłuszni im, decydujemy się kupować wszystko, co nam proponują: idee, 
sposoby na życie, usługi i rzeczy, które mają takie życie umożliwić.  

Ubezwłasnowolniony w ten sposób człowiek dostrzega tylko to (a w grun-
cie rzeczy: istnieje dla niego tylko to), co jest towarem, co zostało zareklamo-
wane. Przeglądając półki w hipermarkecie, nasz wzrok zatrzymuje się na znanych 
skądinąd opakowaniach. Rozglądając się po świecie, postrzegamy jego elementy 
jako towary (do sprzedania lub kupienia), a więc do wykorzystania. Tak postrze-
gamy również sam świat (świat jako supermarket). Nic nie ma wartości samej  
w sobie. Wszelka wartość ma charakter komercyjny. W takim świecie coś, co po-
siada wyłącznie naturalną wartość, jest niezauważalne. Nawet zwykły chleb po-
winien posiadać jakieś dodatkowe, korzystne właściwości, przy czym wcale nie 
musi być smaczny czy wolniej psujący się (pieczywo zdrowe, dietetyczne itd.). 
Oferowana nam butelka czystej źródlanej wody powinna zawierać jakieś ko-
rzystne dla naszego zdrowa minerały lub przynajmniej bąbelki. 

Uczyńmy krok dalej. W analogiczny sposób postrzegamy również innych lu-
dzi, a nawet samych siebie. Postrzegamy w nich i w sobie tylko takie cechy i właści-
wości, które można sprzedać. Staramy się czynić z innych i z samych siebie towar:  

 
Nauczę się tego, bo to się sprzeda. Zrobię to, napiszę to, bo to się sprzeda. Patrzcie! 
Potrafię to i to, i jeszcze to. Zrobiłem to a to. Możecie to kupić. Możecie kupić całego 

                                                             
11 Por. Bauman (2009): „To nie tworzenie nowych potrzeb […] jest największą troską […] społe-
czeństwa konsumpcyjnego. Jest nią zlekceważenie i bagatelizowanie wczorajszych potrzeb […], 
a co więcej jeszcze, dyskredytowanie samej idei, że życie konsumpcyjne powinno się kierować 
zaspokajaniem potrzeb” (s. 108).  
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mnie wraz z tymi moimi umiejętnościami czy osiągnięciami. Patrzcie! Znają mnie 
wszyscy. Możecie mnie kupić wraz z tymi znajomościami – choćby do reklamy. Mogę 
wam sprzedać swoją autobiografię z najbardziej sekretnymi i pikantnymi szczegółami 
– również o innych ludziach, którzy zawierzyli mi swoje tajemnice.  

 
Jesteśmy zresztą kupowani i sprzedawani – czy tego chcemy, czy nie. Handluje 
się naszymi danymi osobowymi i innymi informacjami o nas, np. jako telewidzo-
wie jesteśmy sprzedawani przez telewizję jej reklamodawcom. Uogólniając: je-
steśmy nieustannie konsumowani przez innych12. Ale konsumujemy również sa-
mych siebie. To znaczy, że z jednej strony sami kształtujemy siebie jako towar,  
a z drugiej, sami kupujemy i konsumujemy ten towar. Jak to się dzieje? 

 
4. Konsument jako wzorzec konsumpcji 

 
Postawmy kropkę nad „i”, przechodząc od refleksji o charakterze ekono-

micznym, socjologicznym i kulturowym do refleksji podporządkowanej filozo-
ficznej antropologii. Otóż chcąc spełniać „własne”, coraz bardziej wysublimo-
wane pragnienia, lub choćby tylko podążać za nimi, musimy stale dysponować 
największymi środkami, na jakie nas tylko stać. Dlatego całych siebie zamie-
niamy w towar (zresztą w przeciwnym razie nie bylibyśmy „widoczni” ani dla in-
nych, ani dla samych siebie). Nie pozostawiamy w sobie nic, co by nim nie było. 
Dosadnie: cały nasz „środek” staje się tylko środkiem. Całe nasze wnętrze 
(opróżnione wcześniej z autentycznych pragnień) zostaje podporządkowane 
pragnieniom, które są nam podsuwane z zewnątrz. Wówczas jednak przestaje 
być ważna treść tych pragnień. Jedynym naszym pożądaniem jest pożądanie by-
cia konsumowanym. Jedynej i pełnej satysfakcji dostarcza nam nieustanne kre-
owanie siebie jako towaru i nieustannie bycie konsumowanym.  

Jako że chcemy być towarem idealnym, kreujemy się jako towar, który mo-
glibyśmy sami kupować i sami konsumować. Aby proces ten nie zakończył się  
w sposób naturalny, inwestujemy w siebie nie tyle jako w produkt do bezpośred-
niego konsumowania, a raczej jako w środek wspomagający lub wzmagający na-
szą konsumpcję. Inni są nam potrzebni tylko o tyle, o ile nam w tym pomagają. 
Kupujemy więc od nich tylko to, czego potrzebujemy do wspomagania lub 
wzmagania konsumpcji samych siebie. Za co kupujemy? Aby nie pozbywać się 
niczego, co już wytworzyliśmy, pozwalamy im na korzystanie tylko z tego, czego 
nam przez to nie ubędzie. Sprzedajemy im siebie tylko jako wzorzec konsumpcji 

                                                             
12 Ks. K. Skwierawski mówi wręcz o pożeraniu nas przez innych. Mniej lub bardziej metafo-
rycznie: pożerają nas (naszą uwagę, nasz czas, nasze zaangażowanie, nasze środki, nasz or-
ganizm itd.) m.in. reklamodawcy, plotki, moda, epatujące sensacją, pornografią, cham-
stwem i głupotą czasopisma, nałogi (Skwierawski, 2017). 
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(przepis na to, jak można jeszcze intensywniej konsumować samego siebie). I to 
samo dostajemy od nich.  

Wzorce mają naturę symboliczną, to znaczy uczestniczą (partycypują) w czymś, 
co poza nie wykracza. Symbol – w odróżnieniu od znaków konwencjonalnych – 
posiada własne znaczenie, ale jest ono podporządkowane znaczeniu wykracza-
jącemu poza nie. Krótko: jest nośnikiem znaczenia symbolicznego, uczestniczą-
cym w tym znaczeniu13. Konstytuujący się jako symbol konsumpcji człowiek jest 
zarazem konsumentem owego wzorca, a więc siebie samego jako symbolu. 
Krótko: konstytuujemy się i konsumujemy jako symbole konsumpcji. 

 

Podsumowanie 
 

Tak pojmowany konsumpcjonizm wymaga oczywiście jeszcze głębszego 
osadzenia w refleksji filozoficznej, przede wszystkim w filozoficznej teorii czło-
wieka. Na zakończenie zasygnalizujmy w sposób hipotetyczny pewną rysującą 
się w tym względzie możliwość. Otóż człowieka można pojmować nie tylko jako 
animal symbolicum, a nawet nie tylko jako symbol całej rzeczywistości, jej dwóch 
aspektów – materialnego i niematerialnego, wyrażalnego i niewyrażalnego, czy 
wręcz samego siebie14. Warta rozważenia wydaje się hipoteza, że człowiek jest 
symbolem par excellence, co znaczyłoby, że symbolizowanie stanowi o jego isto-
cie, stanowi sposób jego istnienia. O ile w przypadku pozostałych symboli funk-
cja wyrażania niewyrażalnego jest im nadana przez człowieka, o tyle w jego przy-
padku symboliczność jest mu zadana15. Wymaga to od niego specyficznej aktyw-
ności. Symbolizowanie nie jest jej celem, lecz sama ta aktywność jest symboli-
zowaniem. Jego zadaniem jest realizowanie się i doskonalenie w stanowiącym  
o wartości jego bycia symbolizowaniu. Realizując tę aktywność, człowiek nieu-
stannie dąży do zharmonizowania swoich dwóch aspektów – siebie jako nośnika 
symbolu (symbolizującego) i siebie jako jego znaczenia, w którym partycypuje 
(symbolizowanego); siebie jako wyrażającego i siebie jako wyrażanego niewyrażal-
nego. Owo harmonizowanie powinno polegać na nieustannym re-konstytuowaniu 
własnej symboliczności, tak aby wspomniana partycypacja ulegała pogłębianiu. 

                                                             
13 Wg Kołakowskiego (1967) symbol „nie tylko komunikuje […] – w sposób monopolistyczny – 
pewną rzeczywistość, ale uchodzi za jej nosiciela, uczestnika czy przedstawiciela realnego, za formę 
cielesnego, lub inaczej, osobistego ujawniania się pewnego fragmentu świata” (s. 240–241). 
14 Jako posiadający naturę cielesno-duchową, człowiek stanowiłby symbol zanurzenia wyrażalnego 
w tym, co niewyrażalne; tym, co niewyrażalne, jest jego natura duchowa i zarazem on sam jako 
jedność natury cielesnej i duchowej. Byłby przeto również własnym symbolem. Generalnie – sym-
bolizowałby własne jestestwo i całą rzeczywistość jako partycypujące w tym, co je transcenduje.  
15 Symbolizowanie stanowiłoby akt komunikacji między człowiekiem a transcendentnym 
podmiotem, któremu zawdzięcza i zawierza własne człowieczeństwo. 
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Konsumpcjonistyczny styl bycia człowieka polegałby na sprzeniewierzeniu 
się tak zarysowanej jego istocie. W największym skrócie: zdradzając swoją praw-
dziwą naturę – zamiast pracować nad sobą jako symbolem, poczyna on konsu-
mować własną symboliczność. Polegałoby to – zaryzykujmy jeszcze jedną hipo-
tezę – na takim kształtowaniu przezeń obydwu jego aspektów czy sfer (cielesnej 
i duchowej), aby każda z nich była możliwie najefektywniej pochłaniana (neutra-
lizowana, zawłaszczana i unicestwiana) przez drugą. Z jednej strony, kształtuje 
swoją duchowość na miarę swej cielesności, jako „pokarm” dla niej (jako sym-
bolizującą jego, możliwe do spełnienia pragnienia). Z drugiej, kształtuje swoją 
cielesność jako „pokarm” dla swej duchowości (jako symbolizującą jego sposób 
zaspokajania wspomnianych pragnień; kształtuje ją na miarę możliwych do speł-
nienia pragnień). W ten sposób jego aspekt wyrażający jest nieustannie pochła-
niany przez aspekt wyrażany; wyrażające staje się „pokarmem” niewyrażalnego. 
I na odwrót: niewyrażalne staje się „pokarmem” wyrażającego. Ponieważ oby-
dwie te sfery wzajemnie się pochłaniają, człowiek musi oczywiście nieustannie 
rekonstruować tę zasadniczą dla siebie strukturę, ciągle pogłębiając stanowiącą 
ją opozycję. Jednak aktywności tej nie traktuje już jako za-danej, jako odpowia-
dającej na zewnętrzne, transcendujące go wezwanie. Zachodzi więc niejako 
strukturalne zapadanie się jego istoty, antropologiczny kolaps. 
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Negotiantion and mediation skills in the model of managerial competence 
 

The aim of the article is to present the increasing role of negotiation and me-
diation skills in the model of managerial competence resulting from the dy-
namic nature of globalization processes that generate cultural differences and 
a growing demand for ethical values in times of economic and political uncer-
tainty. The ability to negotiate and mediate is today one of the most important 
competences for leaders and team members who are supposed to accomplish 
the task of organizing the knowledge-based economy. The issues discussed 
are examined through an analysis of pertinent literature, secondary research 
cited in sources, and on the basis of observation made while taking part in 
negotiations and mediation conducted in selected organizations. 
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Wstęp 

 
Zgodnie z rozwojem współczesnych koncepcji zarządzania, umiejętności nego-

cjacyjno-mediacyjne wpisują się w wymagane obecnie i oczekiwane kompetencje 
                                                             
1 Publikacja sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników 
studiów doktoranckich. 
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menedżerskie. Przedstawiana problematyka nawiązuje do wzrostu zróżnicowania 
międzykulturowego środowiska biznesowego, ze względu na rosnącą globalizację 
ekonomiczno-społecznych uwarunkowań. Ma to ogromny wpływ na generowanie 
konfliktów i konieczność rozwiązywania ich przy użyciu technik negocjacyjnych  
i mediacyjnych. W gospodarce opartej na wiedzy nadrzędną rolę pełni kapitał spo-
łeczny, rozumiany jako posiadane przez przedsiębiorstwo zasoby zaufania społecz-
nego, wartości i normy, zwłaszcza jako źródło rozwoju i innowacji (Kuźniar, 2010). 

Celem artykułu jest przedstawienie rosnącej roli umiejętności negocjacyjno-
mediacyjnych w modelu kompetencji menedżerskich, co wynika z dynamiki proce-
sów globalizacyjnych generujących różnice międzykulturowe i wzrostu zapotrzebo-
wania na wartości etyczne w czasach niepewności ekonomiczno-politycznej. 

Opisane zagadnienia zbadano na podstawie analizy literatury przedmiotu, 
analizy badań wtórnych cytowanych w literaturze przedmiotu oraz na podstawie 
obserwacji uczestniczącej w czasie negocjacji i mediacji w organizacjach. 

 
1. Negocjacje i mediacje a kompetencje menedżerskie 

 
Według wyników badań przytaczanych w literaturze przedmiotu ten składnik 

kompetencji, jakim są umiejętności negocjacyjno-mediacyjne, jest w bardzo wyso-
kim stopniu potrzebny w kierowaniu i przewodzeniu nowoczesną organizacją. 

Rozpoczynając analizę od rozważań teoretycznych, zdefiniować należy po-
jęcie kompetencji jako zagadnienia opisującego kapitał społeczny i wartości nie-
materialne, a kluczowego dla współczesnych menedżerów w procesie budowania 
przewagi konkurencyjnej i zaufania negocjacyjnego (Osika, 2013). I tak, według 
Butkiewicza (1995), kompetencje to zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzial-
ności, zakres pełnomocnictw i uprawnień do działania. „Kompetentny” oznacza 
zatem: uprawniony do działania i decydowania, mający podstawy i kwalifikacje do 
wydawania opinii i sądów. Istotne jest, że termin „kompetencje“ odnosi się do 
konkretnych osób i ich zachowań w miejscu pracy. Sloman (1997) za najważniejszą 
w tym pojęciu uważa „zdolność do wykonywania czynności w ramach obszaru za-
daniowego, dążenie do poziomów wykonywania pracy spodziewanych u zatrud-
nionych” (s. 118). Z kolei Thierry i Sauret (1994) za kompetencje uważają „zdol-
ność pracownika do działania prowadzącego do osiągnięcia zamierzonego celu  
w danych warunkach za pomocą określonych środków” (s. 6). Modele kompetencji 
to odpowiednio dobrane komponenty, takie jak wiedza, umiejętności, doświad-
czenie, cechy osobowościowe, postawy i zachowania (Walkowiak, 2004, s. 22). 
Jedną z dziedzin, której owe komponenty dotyczą, są negocjacje i mediacje.  

Negocjacje definiowane są jako proces, „w którym uczestniczą co najmniej 
dwie strony reprezentujące niezgodne stanowiska będące przeszkodą w realizacji in-
teresów; działania podejmowane przez strony mają na celu osiągnięcie porozumienia,  
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w wyniku którego stanowiska zostaną uzgodnione” (Osika, 2000, s. 61). Całość 
procesu powinna zacząć się od dokładnego zaplanowania strategii negocjacyjnej 
– co jest pierwszym etapem udanych negocjacji. Do sformułowanych celów na-
leży dostosować strategię działania, czyli w jaki sposób (jakimi środkami) będą 
realizowane przyjęte założenia, biorąc pod uwagę uwarunkowania sytuacji ne-
gocjacyjnej. Można przyjąć jedynie ogólny pogląd na negocjacje (szkic), sugeru-
jący sposób ich prowadzenia w stosunku do zebranych informacji i posiadanych 
zasobów (Kozina, 2014, s. 293; Wiśniewski, 2016, s. 2 i nast.). Ważne jest okre-
ślenie najlepszej alternatywy w negocjacjach (best alternative to negotiated 
agreement ‒ BATNA), najgorszej (worst alternative to negotiated agreement ‒ 
WATNA), a nawet najbardziej prawdopodobnej wersji (most likely alternative to 
negotiated agreement ‒ MLATNA) (Dixit, Nalebuff, 2009). Jak podaje Wacho-
wiak (2001), „nieznajomość własnej BATNA jest źródłem słabości – nie wiesz,  
w którym momencie przerwać rozmowy” (s. 36‒37). 

W przytaczanych w literaturze przedmiotu zestawach kompetencji duże 
znaczenie odgrywają umiejętności interpersonalne, autoprezentacji, wystąpień 
publicznych, sztuki posługiwania się słowem, erystyki. Cenna jest wiedza z zakresu 
technik wywierania wpływu i perswazji (Cialdini, 2003): szereg elementów zwią-
zanych z komunikacją werbalną i niewerbalną, narzędzia komunikacji transformu-
jącej, identyfikujące profile psychologiczne i metaprogramy osobowości osób 
uczestniczących w negocjacjach (Bolstad, 2012), metody aktywnego słuchania, 
dostrajania i zarządzania emocjami (Tabernacka, 2009). Wszystkie z wymienio-
nych wiążą się bezpośrednio z umiejętnościami negocjacyjno-mediacyjnymi. 

Analiza obecnych w literaturze przedmiotu modeli kompetencyjnych 
wskazuje, że rola umiejętności negocjacyjno-mediacyjnych rośnie. Wymieniane 
są przez respondentów badania w literaturze przedmiotu jako jedne z trzech naj-
ważniejszych komponentów, przedstawionych na modelu kompetencyjnym (ry-
sunek 1). Umiejętne negocjacje przybliżają firmy do sukcesu, a komunikacja  
z innymi interesariuszami jest łatwiejsza (Załoga, 2013, s. 465). Z badań przepro-
wadzonych przez Kuźniar (2010, s. 253‒254) wynika, że do kompetencji kadr za-
równo na poziomie zarządczym, jak i wykonawczym, które są niezbędne, by pod-
mioty takie mogły się utrzymać na rynku i rozwijać, zaliczyć należy wśród szeregu 
umiejętności także negocjacyjne i mediacyjne. Wymieniane są one również  
w modelu zaproponowanym przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (Model 
kompetencyjny..., 2016) – umiejętności mediacyjne jako konieczne do zapobie-
gania konfliktom, a negocjacyjne jako strategiczne w sytuacji konfliktu intere-
sów. Od menedżera oczekuje się zdolności do wdrażania rozwiązań korzystnych 
dla stron negocjacji i utrzymania pozytywnych kontaktów biznesowych, pano-
wania nad emocjami, umiejętności osiągania celów negocjacyjnych. Takie spoj-
rzenie na kompetencje wiąże się z etyką zawodu menedżera. 
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Rysunek 1. Zestawienie posiadanych i postulowanych komponentów  
modelu kompetencji menedżerskich w opinii badanych  

(na podstawie: Załoga, 2013, s. 465). 
 
2. Negocjacje i mediacje jako kompetencje związane z etyką biznesu 

 
Problematyka etyki w zbiorze kompetencji menedżerskich ma bezpo-

średni związek z negocjacyjno-mediacyjnymi umiejętnościami. Etykę można roz-
patrywać z wielu perspektyw, zarówno w zależności od roli spełnianej przez daną 
organizację, jak również od sposobu ujawniania zagadnień etycznych. Wielu au-
torów rozróżnia dwie perspektywy: wewnętrzną i zewnętrzną, a przyjęcie dia-
logu między poszczególnymi interesariuszami sprawia, że w obliczu tych relacji 
pojawiają się negocjatorzy i mediatorzy. „Doświadczenia jednak pokazują, że aby 
zapobiegać różnym sporom nie wystarczą same mediacje, lecz konieczne staje 
się również zrozumienie oraz wiara, przez co tworzy się zespół przekonań opar-
tych na wspólnych wartościach, podzielanych przez wszystkie strony dramatu 
gospodarczego” (Adler i in., 2015, s. 18). Z kolei Gasparski (2004, s. 127) wyróż-
nia trzy perspektywy z jakich ujmowane są zagadnienia etyki biznesu: we-
wnętrzną, zewnętrzną oraz metaperspektywę. Na tle powyższych rozważań, me-
taperspektywa stanowi zespół norm lub założeń nadających się do akceptacji 
przez wszystkie strony. Podejście mediacyjne wiąże się z podejmowaniem decyzji 
z uwzględnieniem racji wszystkich zaangażowanych w proces. Wymaga to, co 
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prawda, wnikliwych obserwacji, poznania czy wartościujących sądów, lecz oka-
zuje się, że odmienny pogląd w danej sprawie stanowi cenny zasób wzbogaca-
jący wiedzę o własnych założeniach. 

Istotny wkład w dyskusję na temat rozumienia etyki biznesu wnoszą ba-
dania przeprowadzone przez Biernacką (2010) wśród osób pracujących w zawo-
dzie konsultantów zarządzania. Autorka poddała analizie poczucie własnej toż-
samości w roli pracownika organizacji. Oto uzyskane z tych badań wnioski – bio-
rący udział w badaniu pracownicy firmy konsultingowej: a) deklarują gotowość 
do odmowy wykonania polecenia, w razie gdy nie uznają go za zasadne, b) pod-
kreślają siłę własnego ja oraz znaczenie work-life balance, c) oczekiwanie, aby 
identyfikować się z organizacją, uważają za irytujące, d) pragną mieć własną fi-
lozofię życiową i decydować o swej drodze zawodowej, e) charakteryzuje ich zin-
dywidualizowane rozumienie pojęć, skłonność do negocjacji znaczeń, f) podkre-
ślają wagę samostanowienia zawodowego, g) cenią autonomię i niezależność. 
Jak widać, ta grupa osób chce kierować się własnym systemem wartości w ne-
gocjacjach i mediacjach, nawet gdyby miało to kolidować z pełnieniem roli za-
wodowej. Postrzegają indywidualnie pojęcia oraz sytuacje, negocjują swoje ra-
cje, a więc odczuwają potrzebę wpływania na system wartości firmy, dostosowy-
wania go do jednostkowych sytuacji, nie unikają odpowiedzialności indywidualnej 
(Adler i in., 2015, s. 40). „Styl etyczny (indywidualne style negocjacji) dotyczy ludzi, 
którzy ponad wszystko stawiają swoje ideały i przekonania, co często prowadzi do 
mało realistycznego spojrzenia na negocjacje, są bardzo wymagający zarówno do 
siebie jak i do innych, ale równocześnie bardzo pomocni, nie interesuje ich tylko 
własna osoba, ale również partner” (Mastenbroek, 2000, s. 121). 

Rola menadżerów w kształtowaniu etycznych relacji w kulturze organizacyjnej 
jest często podejmowanym tematem w badaniach empirycznych. Wpływ menadże-
rów na etyczny aspekt działalności gospodarczej, w tym prowadzonych negocjacji  
i mediacji, jest niewątpliwie duży (Adler i in., 2015). Dla przykładu, na rynku firm ame-
rykańskich, menadżerowie są odpowiedzialni za 60% nieporozumień, uchybień i pro-
blemów natury etycznej w miejscu pracy (Ethics Resource…, 2015). Jak wynika z ba-
dań, starsi menadżerowie są bardziej skłonni do łamania przepisów dla celów bizne-
sowych niż kierownicy niższego szczebla (Ethics Resource…, 2015). Reasumując, jeśli 
menadżerowie sami nie przestrzegają etycznych zasad, pracownicy tracą do nich zau-
fanie (Meinert, 2014). I przeciwnie, jeśli przedstawiciele kadry zarządzającej w istotny 
sposób dbają o etykę biznesu w zarządzanych przez siebie organizacjach, pracownicy 
nie tylko obdarzają zwierzchników coraz większym zaufaniem, ale szybciej internali-
zują wartości firmy i przyjmują je jako własne (Meinert, 2014). Osoby zarządzane 
mogą nawet zmieniać swoje etyczne reakcje, zachowania, postawy, pod wpływem 
relacji ze swoim przełożonym, postrzeganym jako osoba etyczna (Meinert, 2014). 
Osika (2013) nazywa wręcz zaufanie kapitałem negocjacyjnym organizacji. 
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Istotne badania podejmujące temat postrzegania etycznego uwarunko-
wania kompetencyjnego wśród menadżerów w korporacjach w Polsce prezen-
tuje Szczupaczyński (2010). Jego respondenci poddają w wątpliwość korelację 
prowadzenia działań społecznych przez organizację i etyką zawodu menadżera. 
Część badanych widzi dysonans między działaniem korzystnym dla interesów 
firmy a etycznym postępowaniem, moralnością, uczciwością, zwłaszcza w nego-
cjacjach. Pojawiają się takie odpowiedzi, jak: „mam problem z tym, żeby prze-
kładać bycie etycznym menadżerem na bycie, na przykład, moralnym człowie-
kiem” (Szczupaczyński, 2010, s. 68); „biznes z natury swojej trudno się daje pogo-
dzić z etyką” (Szczupaczyński, 2010, s. 69); „są sytuacje takie, że musimy z etyki 
zrezygnować na korzyść spółki” (Szczupaczyński, 2010, s. 72). 

W przytoczonych przykładach odpowiedzi widać relatywizm i dostosowy-
wanie ram percepcji moralnej do pojawiających się sytuacji, w zależności od tego, 
czym będzie kierował się menadżer i jakie motywy zachowania w danej sytuacji 
przeważą. Postrzeganie rozbieżności między interesem firmy a etyką może być in-
terpretowane jako rozdźwięk między etyką a zarządzaniem, a negocjacje są szcze-
gólnym polem, na którym te zjawiska są zauważalne. Potrzeba rozwoju umiejęt-
ności negocjacyjno-mediacyjnych jako komponentu modelu kompetencji mene-
dżerskich wiąże się z wewnętrznie przyjętymi kodeksami etycznymi.  

 
3. Negocjacje i mediacje a różnice międzykulturowe 

 
W literaturze przedmiotu podkreśla się także różnice kulturowe jako 

istotny czynnik wpływający na zarządzanie współczesną organizacją, w tym na 
generowanie, rozwiązywanie i zapobieganie konfliktom. Mesjasz zauważa, że 
znaczenie ma tu nie tylko zróżnicowanie członków zarządzanych zespołów i osób 
negocjatorów, ale też „w jaki sposób negocjatorzy wywodzący się z różnych kul-
tur winni dostosować się do siebie w trakcie procesu negocjacji” (2014, s. 33). 
Zdaniem Simpson (2004, s. 313) „w gospodarce opartej na wiedzy istotne jest, 
aby menedżerowie odznaczali się wysokimi kwalifikacjami, bogatym doświad-
czeniem zdobytym na różnych rynkach międzynarodowych, i rozumieli, w jaki 
sposób pracownicy wywodzący się z odmiennych kręgów kulturowych mogą 
uczyć się od siebie nawzajem”. Do formułowania rzeczywistości gospodarczej  
w warunkach globalizacji konieczna jest wiedza na temat kulturowych różnic, 
ktore determinują postawy członków danego społeczeństwa w sytuacjach biz-
nesowych (Hofstede, 2000; Trompenaars, Hampden-Turner, 2002). 

W turbulentnym otoczeniu pełnym różnorodności kulturowej jako najbar-
dziej odpowiednia, wg Mesjasza, jawi się strategia symfonii negocjacyjnej, ma-
jąca na celu wykorzystanie wszystkich zalet doskonałej wzajemnej znajomości 
swych kultur. Jak dodaje autor, wydaje się być ona „szczególnie obiecująca w epoce 
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integracji politycznej, ekonomicznej i społecznej zachodzącej w Europie” (2014, 
s. 40). W rozwiązywaniu konfliktów wewnątrzorganizacyjnych z kolei zalecane 
jest odniesienie do kultury organizacji (Mesjasz, 2014, s. 41). 

Analiza materiału empirycznego dostarcza istotnego argumentu na ko-
rzyść negocjacyjno-mediacyjnych kompetencji menedżerskich na przykładzie 
działających na międzynarodową skalę firm rodzinnych w kontekście zagadnie-
nia sukcesji. Wśród największych firm rodzinnych działających w skali globalnej 
wymienia się takie firmy, jak (kolejno): Wall-Mart Stores, Ford Motor, Samsung, 
LG Group, Carrefour, Hyundai Motor, a dalej Motorola, Novartis, Michelin, Mars 
(Ranking…, 2006). Wysunięto tezę o pozytywnych efektach włączania do zarzą-
dzania przedsiębiorstwem rodzinnym menedżerów spoza rodziny (Sułkowski, 
2006, s. 72). Przykładowo, już badania Jaina (1980, s. 162‒170) prowadzone na 
próbie 120 MŚP potwierdzają pozytywną rolę dyrektorów spoza rodziny, szcze-
gólnie w aspektach mediacji, wizerunku firmy oraz niezależnych analiz rynko-
wych. Wydaje się, że w firmach rodzinnych najczęściej dochodzi do konfliktu 
między rodzeństwem walczącym o pozycję w firmie. Często pojawia się także 
konflikt na linii ojciec – syn (Thornton, 2004, s. 25‒26). Problemy te, jak dowie-
dziono empirycznie, są rozwiązywane na forum rodziny lub przy pomocy media-
tora, który pełni też funkcję prewencyjną (Żukowska, Pindelski, 2012, s. 138). 

Współczesne uwarunkowania społeczno-ekonomiczne wymagają od 
uczestników procesów gospodarczych umiejętności sprawnego osiągania poro-
zumienia, by oszczędzać zasoby czasowe, finansowe, ludzkie. Jak zauważa Her-
nas (2013), wraz z rozwojem kulturowo różnych stosunków gospodarczych i re-
lacji biznesowych doskonalenia wymaga kultura spierania się i znajdowania 
kompromisu, czyli umiejętność prowadzenia negocjacji i mediacji. 
 
Podsumowanie 

 
Dokonana analiza pozwala na konstatację, że w obecnych modelach kom-

petencyjnych menedżerów uwidacznia się wzrost znaczenia umiejętności nego-
cjacyjno-mediacyjnych. Decydują o tym głównie rosnące różnice międzykultu-
rowe, zróżnicowane rozumienie etycznego podłoża zachowań i postaw lub róż-
nic międzypokoleniowych. Jak podkreśla Hernas (2013), „już dziś szczególnie li-
czy się umiejętności nawiązywania osobistych kontaktów z partnerami reprezen-
tującymi różne kultury, kręgi cywilizacyjne, religie” (s. 36). Umiejętność prowa-
dzenia negocjacji i mediacji jest potrzebna, wskazana i oczekiwana w zarządza-
niu relacjami i procesami we współczesnych organizacjach.  

Zarządzanie oparte na kompetencjach inspiruje do wykorzystywania zna-
nych już i poszukiwania nowych obszarów kompetencji oraz metod i narzędzi ich 
pomiaru (Rogozińska-Pawełczyk, 2006, s. 119). Kierunek badań rozwija obszar 
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negocjacyjno-mediacyjny kompetencji menedżerskich. Jest to zgodne również  
z tym, że w organizacjach uczących się zmieniają się profile kompetencyjne ich 
pracowników (Kuźniar, 2010). Style partycypacyjne i heterarchiczne w zarządzaniu 
sprzyjają swobodzie relacji na linii menedżer – pracownik. Już nie tylko liderzy, ale 
członkowie zespołów w ramach zawodowych kompetencji powinni w sposób re-
alny uczestniczyć w tworzeniu firmy (Hernas, 2013, s. 40). Wynika z tego, że umie-
jętność negocjowania i mediowania staje się dziś jedną z najważniejszych w mo-
delu kompetencji menedżerskich, aby organizacja mogła realizować swoje cele 
w tak opisanej rzeczywistości gospodarczej. Dla efektywnego pełnienia roli za-
wodowej w procesie rekrutacji i rozwoju kompetencji należy brać pod uwagę rów-
nież osobowość, tożsamość i indywidualność jednostki, jako determinujące po-
tencjał negocjacyjno-mediacyjny jednostki, a pośrednio – organizacji (Adler, 
2015). Sformułowane wnioski są istotne dla procesów zarządzania karierą, zarzą-
dzania talentami czy innymi celami zarządzania kapitałem ludzkim. 



Umiejętności negocjacyjno-mediacyjne w modelu kompetencji menedżerskich 

385 

Bibliografia 
 

Adler, D. (2015). Tożsamość i indywidualność jednostki na tle współczesnych 
koncepcji zarządzania organizacją. W: A. Synowiec (red.), Wyzwania nau-
kowców we współczesnym świecie (s. 199‒207). Częstochowa: Omnibuss.  

Adler, D., Chmura, J., Cieciura, M., Czechowska, K., Korenik, D., Niedźwiecki, A., 
Wiśniewska, J. (2015). Wpływ etyki na bezpieczeństwo obrotu gospodar-
czego. Warszawa: Texter. 

Biernacka, M. (2010). Człowiek korporacji: od normatywizmu do afirmacji wła-
snego Ja. Warszawa: Scholar. 

Bolstad, R. (2012). Komunikacja transformująca. Wrocław: Metamorfoza. 
Butkiewicz, M. (1995). Struktura modelu polskich standardów kwalifikacyjnych. 

W: M. Butkiewicz (red.), Model polskich standardów kwalifikacji zawodo-
wych (s. 29‒30). Warszawa – Radom: Edukacja i Praca ‒ ITeE.  

Cialdini, R. B. (2003). Wywieranie wpływu na ludzi – teoria i praktyka. Gdańsk: GWP. 
Dixit, A. K., Nalebuff, B. J. (2009). Sztuka strategii – teoria gier w biznesie i życiu 

prywatnym. Warszawa: MT Biznes. 
Ethics Resource Center 2013 National Business Ethics Survey ‒ report. (2015). 

Pobrano z: http://www.ethics.org/nbes/  
Gasparski, W. (2004). Wykłady z etyki biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej 

Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. 
Hernas, A. (2013). Filozofia w praktyce zarządzania. W: T. Oleksyn (red.), Filozo-

fia a zarządzanie (s. 33‒43). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer. 
Hofstede, G. (2000). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: PWE. 
Jain, S. K. (1980). Look to Outsiders to Strengthen Business Boards. Harvard Bu-

siness Review, 58(4), 162‒170. 
Kozina, A. (2014). Wybór strategii prowadzenia negocjacji (zasady metodyczne  

i studium przypadku). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Orga-
nizacja i Zarządzanie, 73, 291‒303.  

Kuźniar, K. (2010). Społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsię-
biorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Nierówności Społeczne a Wzrost 
Gospodarczy, 16, 249‒258. 

Mastenbroek ,W. (2000). Negocjowanie. Warszawa: PWN. 
Meinert, D. (2014). Creating an ethical workplace. HR Magazine, 59(4). Pobrano z: 

http://www.shrm.org/publications/hrmagazine/editorialcontent/2014/0414/ 
pages/0414-ethical-workplace-culture.aspx#sthash.XoMx4Epc.ig1n3IVc.dpuf  

Mesjasz, C. (2014). Dostosowanie się partnerów w negocjacjach międzykulturo-
wych. Miscellanea Oeconomicae, 18(1), 33‒42. 

Model kompetencyjny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. (2016). Pobrano z: 
a.umed.pl/pl/_akt/inf_tmp/2014/UMED_Model_Kompetencyjny_v10.docx 

http://www.ethics.org/nbes/
http://www.shrm.org/publications/hrmagazine/editorialcontent/2014/0414/pages/0414-ethical-workplace-culture.aspx#sthash.XoMx4Epc.ig1n3IVc.dpuf


Donata Adler  

386 

Osika, G. (2000). Negocjacje – charakterystyka procesu. Zeszyty Naukowe Poli-
techniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, t. 1, 55–63. 

Osika, G. (2013). Zaufanie – kapitał negocjacyjny. Zeszyty Naukowe Politechniki 
Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 65, 293‒305. 

Ranking – 250 największych firm rodzinnych na świecie. (2006). Family Business 
Magazine, 2, 5–6. 

Rogozińska-Pawełczyk, A. (2006). Kompetencje w organizacji. Аcta Universitatis 
Lodziensis, Folia Oeconomica, 199, 99‒120. 

Simpson, D. (2004). Rola zróżnicowanego kulturowo personelu w zarządzaniu wie-
dzą w korporacjach transnarodowych. W: T. Listwan, S. Witkowski (red.), Suk-
ces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa lokalna i globalna, 1032, 308‒317. 

Sloman, M. (1997). Strategia szkolenia pracowników. Warszawa: PWN. 
Sułkowski, Ł. (2006). Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie rodzinnym. W: D. Kopy-

cińska (red.), Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodar-
czego (s. 67‒76). Szczecin: Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwer-
sytetu Szczecińskiego. 

Szczupaczyński, J. (2010). Zarządzanie a etyka w opinii menedżerów średniego i wyż-
szego szczebla. Współczesne Zarządzanie, 4, 63‒74. 

Tabernacka, M. (2009). Negocjacje i mediacje w sferze publicznej. Warszawa: 
Oficyna Wolters Kluwer. 

Thierry, D., Sauret, C. (1994). Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w pro-
cesie zmian. Warszawa: Poltex.  

Thornton, G. (2004). Biznes rodzinny. Gliwice: Helion. 
Trompenaars, F., Hampden-Turner, Ch. (2002). Siedem wymiarów kultury. Kraków: 

Oficyna Ekonomiczna. 
Wachowiak, A. (2001). Komunikacja społeczna i negocjacje w biznesie. Poznań: 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej Handlu i Rachunkowości. 
Walkowiak, R. (2004). Model kompetencji menedżerów organizacji samorządo-

wych. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 
Wiśniewski, A. (2016). Strategie i techniki negocjacji. Pobrano z: http://twojbiz 

nes.byd.pl/userfiles/files/Andrzej%20Wi%C5%9Bniewski.pdf 
Załoga, W. (2013). Model kompetencji menedżera w nowoczesnej organizacji. Ze-

szyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 
97. Seria: Administracja i Zarządzanie, 24, 449‒468.  

Żukowska, J., Pindelski, M. (2012). Szanse i ograniczenia innowacyjnej strategii 
rozwoju firm rodzinnych. Współczesne Zarządzanie, 11(4), 129‒141. 
 
 
 



 

387 

 
 

Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne 
Wydział Społeczno-Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

KSSE 2(4). 2015. 387–387 
http://ksse.pwsz.konin.edu.pl 

 
 
 

Lista recenzentów 
 
Redaktorzy chcieliby podziękować następującym osobom za ich pomoc w re-

cenzowaniu artykułów składanych do druku w Konińskich Studiach Społeczno-Eko-
nomicznych w roku 2016. Ich uwagi i sugestie przyczyniły się w ogromnym stopniu 
do wysokiej jakości publikowanych przez nas prac.  
 

prof. zw. dr hab. Ján Šlosiar 
prof. dr hab. Kataryna Ostrovska 
prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek  
prof. nadzw. dr hab. Valentin Konstantinov 
prof. nadzw. dr hab. Henryk Noga 
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kowalik 
doc. mgr Marian Palenčiar Csc 
doc. PhD Peter Jusko, PhD 
doc. PhDr. Ivona Kusý 
dr Phdr. Albin Škoviera, PhD 
PedDer. et PhDr. Dušan Galbavy PhD 
dr Elżbieta Woźnicka 
dr Joanna Swędrak 





 

389 

 
 

Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne 
Wydział Społeczno-Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

http://ksse.pwsz.konin.edu.pl 
 
 
 

Informacje dla autorów 
 

1. Zgłoszenie artykułu  
 

Zgłoszenia artykułów prosimy dokonywać drogą elektroniczną na adres 
redakcji czasopisma: ksse@konin.edu.pl. Do pliku należy dołączyć skan podpisa-
nej umowy pobranej z zakładki „Do pobrania” (http://www.pwsz.konin.edu.pl/ 
pl/122/823/dokumenty-do-pobrania). Zgłoszenie artykułu jest potwierdzane przez 
redakcję w ciągu kilku dni.  
 
2. Wstępna kwalifikacja oraz proces recenzji  
 

Zgłoszenie jest rozpatrywane przez redakcję KSSE. O wynikach powiada-
mia się autora, a artykuł po wstępnej ocenie przesyła do recenzji z zachowaniem 
anonimowości. Dane autora są zakodowane, podobnie recenzenta („double-
blind review proces”). W przypadku negatywnej recenzji, np. jednej z dwóch, 
redakcja powołuje trzeciego recenzenta i na tej podstawie decyduje o publikacji. 
Autor po otrzymaniu informacji o recenzjach oraz uwagach zobowiązany jest  
w ciągu 14 dni nanieść poprawki zgodnie z sugestiami recenzentów. W przy-
padku dwóch negatywnych recenzji artykuł jest odrzucany. Redakcja skrupulat-
nie przestrzega procedur „ghostwriting”, „guest authorship” (opracowanych na 
podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).  
 
3. Opracowanie artykułu  
 

Tekst powinien obejmować określone części zgodnie z ogólnymi wymaga-
niami artykułów naukowych.  
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4. Normy edytorskie  
 
A. Artykuł powinien być napisany w edytorze tekstu Microsoft Word (format 
doc lub docx) z zachowaniem następujących reguł:  

• format (rozmiar papieru) – A4,  
• marginesy: lewy, prawy, dolny, górny – 2,5 cm,  
• czcionka – Times New Roman 12 pkt,  
• interlinia (odstęp między wierszami) – 1,5,  
• akapit (wcięcie pierwszego wiersza) – 1 cm (bez odstępu między akapitami),  
• tekst wyjustowany (bez dzielenia wyrazów),  
• dopuszczalne wyróżnienia w tekście – kursywa i/lub pogrubienie (bez podkreślania),  
• wypunktowanie – dopuszczalne znaki „•”, „–”,  
• tytuł tabeli (nad tabelą) – Times New Roman 12 pkt, wyrównany do lewej: 

Tabela 1 
Tytuł tabeli 

• tekst w tabeli – Times New Roman 10 pkt, wyjustowany (bez kolo-
rów i cieniowania),  

• styl tabeli – prosty (siatka),  
• tytuł rysunku (pod rysunkiem) – Times New Roman 12 pkt, wyśrodkowany:  

Rysunek 1. Opis rysunku. 
• elementy graficzne – czarno-białe,  
• źródło (pod tabelą lub rysunkiem) – Times New Roman 10 pkt, wyśrodkowane,  
• poszczególne elementy artykułu oddzielone pustym wierszem.  

 
B. Układ artykułu  
 
Imię i nazwisko autora/autorów – wyrównane do lewej 

Nazwa jednostki (afiliacja) – wyrównana do lewej 

Adres e-mail autora/autorów – wyrównany do lewej 

Wstęp – tekst wyjustowany 

Część główna z podziałem na sekcje – tekst wyjustowany; tytuły sekcji ponume-
rowane i pogrubione 

Zakończenie – tekst wyjustowany 

Bibliografia – tylko pozycje przywołane w artykule; tekst wyjustowany 

Tytuł artykułu w języku angielskim – pogrubiony, wielkimi literami, wyśrodkowany 

Streszczenie w języku angielskim (Abstract) – od 500 do 1000 znaków (ze spa-
cjami); tekst wyjustowany 

Słowa kluczowe w języku angielskim (Key words) – 4-6 słów (prostą czcionką), 
oddzielone od siebie średnikami  
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C. Zasady przygotowania przypisów 
 

Teksty powinny być napisane i sformatowane zgodnie z regułami APA (Ame-
rican Psychological Association). Ten styl cytowania jest czasem nazywany sty-
lem autor-rok (tzw. przypisy harwardzkie) i polega na podawaniu źródeł w nawia-
sach znajdujących się bezpośrednio w tekście i zawierających nazwisko autora, 
rok wydania oraz ewentualnie stronę cytowanej publikacji. 

Dla tekstów wydawanych w języku polskim – reguły APA są szczegółowo opi-
sane w publikacji Standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w ję-
zyku polskim na podstawie reguł APA (Harasimczuk, Cieciuch, 2012), którą można 
pobrać ze strony Wydawnictwa PWSZ w Koninie  (http://www.pwsz.konin.edu.pl/ 
userfiles/files/IN_PWSZ/Wydawnictwo/APA-PL.pdf) lub wydawcy (http://liberilibri.pl). 
Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą publikacją i przestrzeganie wszystkich reguł. 
Użyto je m.in. w niżej podanych publikacjach (E. Przykłady pozycji bibliograficznych). 

Jeśli chodzi o język angielski, styl APA jest opisany jeszcze bardziej szczegółowo  
w Publication Manual of the American Psychological Association (2010), ale na potrzeby 
autorów i redaktorów w większości przypadków z pewnością wystarczą skrócone wersje 
opisu dostępne w sieci (np. https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/). 

W przypadku języka niemieckiego polecamy pozycję Zusammenfassung der 
APA-Normen zur Gestaltung von Manuskripten (2007), która znajduje się w sieci 
(http://www.gillesdutilh.com/BAmaterials/Zusammenfassung_APA.pdf). 

Można również skorzystać z książki Cieciucha (2013), napisanej w języku pol-
skim, oraz artykułów w anglojęzycznym czasopiśmie Studies in Second Language 
Learning and Teaching (http://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssllt/index). Publika-
cje te są bardzo dobrymi i bogatymi przykładami, w których użyto stylu APA. 

 
Pracę należy dostarczyć redakcji KSSE w wersjach zapisanej na płycie CD.  

 
UWAGA: Prosimy o przemyślane stosowanie wyróżnień i tabulatorów, naduży-
wanie ich bardzo utrudnia pracę nad tekstem.  
 
UWAGA: Jeżeli materiał ilustracyjny pierwotnie przygotowany w wersji barwnej 
(mapy, wykresy, schematy itp.) ma być zamieszczony w pracy jako czarno-biały, 
powinien być tak przygotowany przez autora, żeby był wystarczająco czytelny  
w druku czarno-białym (w dobrej rozdzielczości). 
 
Bibliografia  
 
APA-Style (6th) Kurz-Manual. (2015). Pobrane z: http://www.scm.nomos.de/  

fileadmin/scm/doc/APA-6.pdf 
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logicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Liberi Libri. 

Publication manual of the American Psychological Association (wyd. 6). (2010). 
Washington, DC: American Psychological Association. 

Zusammenfassung der APA-Normen zur Gestaltung von Manuskripten. (2007). 
Basel: Institut für Psychologie, Universität Basel. Pobrane z: http://www. 
gillesdutilh.com/BAmaterials/Zusammenfassung_APA.pdf 

 
E. Przykłady pozycji bibliograficznych 
 
Bibliografia powinna zawierać jedynie te pozycje, na które autor powołuje się w tekście. 
 
Cambridge declaration on consciousness. (2012). Pobrane z: http://fcmconference. 

org/img/CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf 
Cenoz, J., Genesee, F., Gorter, D. (2014). Critical analysis of CLIL: Taking stock and 

looking forward. Applied Linguistics, 35, 243-262. 
Cenoz, J., Jessner, U. (2009). The study of multilingualism in educational con-

texts. W: L. Aronin, B. Hufeisen (red.), The exploration of multilingualism 
(s. 121-138). Clevedon: Multilingual Matters. 

Cieciuch, J. (2013). Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wcze-
snej dorosłości. Warszawa: Liberi Libri. 

Corbett, G. G. (2000). Number. Cambridge: Cambridge University Press. 
DeKeyser, R. M. (2000). The robustness of critical period effects in second lan-

guage acquisition. Studies in Second Language Acquisition, 22(4), 499-533. 
Pobrane z: http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid= 
67466&jid=SLA&volumeId=22&issueId=04&aid=67465 

Dörnyei, Z., Ushioda, E. (red.). (2009). Motivation, language identity and the L2 
self. Bristol: Multilingual Matters. 

Leech, G. (1983). Principles of pragmatics. London: Longman. 
Mańczak-Wohlfeld, E. (1995). Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń 

angielskich w języku polskim. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. 
Marian, V., Shook, A. (2012, October 31). The cognitive benefits of being bilingual. 

Cerebrum. Pobrane z: http://dana.org/news/cerebrum/detail.aspx?id=39638 
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