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Wstęp 

Z wielką przyjemnością przekazuję Państwu najnowszy numer Konińskich
Studiów Społeczno-Ekonomicznych. Publikujemy w nim kolejne badania z zakre-
su filologii, ekonomii, pedagogiki, psychologii. Artykuł wprowadzający do niniej-
szego numeru zatytułowany Information systems auditing, dr Jurgity Lieponienė,
pozwala  nam  spojrzeć  na  problematykę  edukacji  informatycznej  w  systemie
szkolnictwa wyższego. Co istotne, omawia również zagrożenia wynikające z uży-
wania systemów IT. 

Drugi i trzeci artykuł opiera się na koncepcjach wyrosłych z nauk o bezpieczeń-
stwie i ekonomii. Ostatnie artykuły poruszają zagadnienia dotyczące pedagogiki i psy-
chopedagogiki oraz zarządzania. Ten autorstwa Marka Steca porusza temat zatrudnienia
chronionego niepełnosprawnych pracowników, wskazuje pozapłacowe składniki ich wy-
nagradzania, a także efekty ekonomiczne ich pracodawców. 

Należy podkreślić, że prowadzony dyskurs naszych autorów to badania opiera-
jące się na doświadczeniu rynku krajowego oraz zagranicznego. 

Korzystając z okazji, dziękuję autorom za przedłożenie swoich materiałów na-
ukowych. Jednocześnie zachęcam do zapoznania się z wyżej wymienionymi tekstami. 

Jakub Bartoszewski
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Abstract 
 

Information systems is an integral part of each higher school. Effective manage-
ment of information systems helps higher education institutions to optimise 
their activities, to manage resources correctly and to achieve outlined objec-
tives properly. However, information systems not only provide benefit but also 
cause danger (risk). The development of higher education, growing require-
ments for higher education institutions encourage the installation of new infor-
mation systems. However, it is not enough only to install a new system, it is nec-
essary to adjust it in accordance with institution activity processes in order to 
use all the advantages. It is necessary to evaluate changes and be sensitive to 
them. In order to reduce risk information systems audit in higher schools be-
comes very important. Scientific literature often relates information systems au-
dit with business companies and pay little attention to educational institutions. 
The article analyses existing methods of information systems audit, evaluates 
the need for and specific character of information systems audit in higher edu-
cation institutions. The aim of the article is to assess the possibilities of the ap-
plying of information systems audit in higher education institutions.  
 
Keywords: information systems; audit; audit methods; risk evaluation 
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Introduction 
 
While public digitalization increases and data amount constantly grows, infor-

mation gains greater importance. Precise and time-sensitive information is necessary 
wishing to take everyday decisions. Effective information management is essential 
not only for business companies but also for higher education institutions. The activ-
ity of higher education institutions becomes inherent in applying of modern infor-
mation systems that should correspond to the trends of general higher education de-
velopment and good practice. As the importance of information systems grows the 
task of information systems assessment, that is performed conducting the audit of 
information systems, becomes more and more topical (Dragomir, 2017). 

A. Rahman, A. Nemrat, D. Preston (2014) emphasize that the main task of in-
formation systems audit is to make sure that information systems are effective and 
significant for the achievement of organization purposes. R. Dragomir (2017) argued 
that information systems auditing is the process of collecting and evaluating evidence 
to determine if a computer system safeguards asses, maintain data integrity, allow 
organizational goals to be achieved effectively, and use resources efficiently. Accor-
ding E. Maria and E. Haryani (2011) auditing of information System (IS) is a form of IS 
measurement. Higher education institutions also take an advantage of information 
technology (IT) in performing academic services as their main activity.  

Academic organization has its own unique charakteristics, so a form of 
required IS also has its own characteristics (Maria, Haryani, 2011). Scientific ar-
ticles usually analyse the performance of the information systems audit of busi-
ness companies and pay little attention to the assessment of the information 
systems of higher education institutions. Information systems in higher edu-
cation institutions can be considered more complex than the usual information 
systems used in commercial organization (Awad, Battah, 2011). But still it must 
pay the same attention to its customers (students and members) (Awad, Battah, 
2011). As competition among higher education institutions grows the quality of 
information systems in use becomes an important condition in order higher ed-
ucation institutions gain competitive advantage. Thus, the article analyses the 
existing methods of information systems audit and their applicability evaluating 
the information systems of Lithuanian higher education institutions.  

Research object: information systems of higher education institutions. 
Research objective: to evaluate the possibilities of the application of in-

formation systems audit methods in higher education institutions. 
Research tasks: 

• To carry out the analysis of information systems being used in higher 
education institutions of Lithuania. 
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• To evaluate the need for information systems audit and the situation in 
higher education institutions of Lithuania. 

• To compare various information systems audit methods and evaluate the 
possibilities of their application in higher education institutions of Lithuania. 

Research methods: analysis of scientific articles, comparison, statistical 
data analysis. 

 
1. The analysis of information systems being used in higher education institutions 

of Lithuania 
 
According to AIKOS data, in 2018 there were 40 higher education institu-

tions in Lithuania (26 state and 14 non-state institutions). The analysis of infor-
mation systems being used in higher schools rests upon the Report on the anal-
ysis of higher education information systems prepared in 2017 on demand of 
the Ministry of Education and Science of Lithuania, and the information pub-
lished on the websites of Lithuanian higher schools. The conducted research 
showed that higher education institutions of Lithuania use both information sys-
tems adapted for the needs of a certain institution (internal), and interinstitu-
tional information systems (common) for the planning and management of 
studies (Report on the analysis of higher education information systems, 2017). 
The abovementioned information systems have been created by institutions 
themselves, purchased from the companies that create information systems for 
Lithuanian market using world-recognised technologies and solutions.  

Analysing information systems used in higher education institutions of 
Lithuania it is possible to notice that information systems of both business com-
panies and higher education institutions computerise finance management, 
bookkeeping, salary accounting, human resource management, management of 
documents and processes. Assessing the solutions chosen by higher schools it is 
possible to notice that for finance management, bookkeeping, salary account-
ing, human resource management the greater part of Lithuanian higher schools 
use information systems created for Lithuanian market and adapted for public 
institutions such as DB apskaita, Stekas, Labis III, Debetas, Biudžetas, Alga HR. 
24,0 percent of higher education institutions use Oracle/PeopleSoft Campus So-
lutions solution – interinstitutional information system EDINA created in order 
to satisfy frequently changing needs of higher education institutions.  

The conducted analysis showed that in higher schools of Lithuania docu-
ment management and activity analytics spheres are the least automatized. Doc-
ument management is not automatized in 32.0 percent of higher schools of Lith-
uania, and 56.0 percent of higher schools do not use special-purpose information 
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systems for activity analysis. Kontora and Webpartner are the most popular doc-
ument management systems. 

As contrasted with information systems of business companies, infor-
mation systems of higher education institutions also computerize activity 
sphere essential only for higher schools – administration of studies. The state-
ment that administration of studies in higher schools is one of the most im-
portant activity management functions is also proved by the fact that this sphere 
is computerized almost in all higher schools of Lithuania; only 8.0 percent of 
higher education institutions have not computerized administration of studies 
yet. Even 40.0 percent of higher schools of Lithuania use their own created and 
meeting their needs information systems for the administration of studies. 36.0 
percent of higher schools also choose interinstitutional information system EDINA 
for the administration of studies. Information systems used in higher schools of 
Lithuania for study administration are given in figure 1. 

 

 
 

Fig. 1. Information systems used in higher schools of Lithuania  
for study administration. 

 
For the implementation of remote studies, higher schools use virtual learning 

environments. The greater part of Lithuanian higher schools have installed virtual 
learning environment Moodle or use administrated by LieDM e-study information 
system (ESIS) which includes virtual learning environment Moodle. 

National policy and aim to combine higher education institutions encour-
age the development of the infrastructure of higher schools information sys-
tems, the main trends of which are IT resource consolidation, transfer to cen-
tralised information systems. The below given table shows interinstitutional in-
formation systems higher schools are encouraged to use.  
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Table 1  
The list of interinstitutional information systems of higher schools of Lithuania  
 

No Name Description 
1. eLABa Lithuanian Academic Electronic Library in which educational and 

study documents and/or their metadata are kept and provided for 
public access. 

2. KVIS National career management information system which consists of 
graduate career monitoring component, career management com-
ponent (personal, employer and career centre specialist spheres). 

3. MIDAS National open access scientific (educational) information data ar-
chive established to collect, save and provide empirical data of scien-
tific (educational) researches and other information related to scien-
tific (educational) researches, to form statistical data reports, provide 
mathematical algorithms intended for data processing in very fast 
high-capacity calculating environment. 

4. LieDM (ESIS) E-studies information system (ESIS) which consists of video confer-
ence solution, system of video lectures, Moodle e-learning environ-
ment, open education resources subsystem. 

5. EDINA Lithuanian education, studies, activity and process management sys-
tem the separate modules of which are intended for bookkeeping, 
personnel management, administration of studies, documents man-
agement, activity analytics. 

 
Thus, summarizing the above it is possible to state that except for usual 

information systems and information systems applied in business companies, 
higher schools of Lithuania use special-purpose information systems, which 
computerize exceptional spheres of the activity of higher education institutions 
such as administration of studies, implementation of remote studies, graduate 
career monitoring etc. More and more higher schools of Lithuania apply inter-
institutional information systems that are administrated centrally and higher ed-
ucation institutions do not have to take care of their maintenance. The greater 
part of information systems used by Lithuanian higher schools are electronic 
and have to satisfy safe electronic information regulation rules provided by law. 
 
2. The need for information systems audit and the situation in higher schools 

of Lithuania  
 
Information systems audit is regulated by information systems audit 

standards prepared by international information systems audit and control as-
sociation ISACA, information systems audit guidelines and other methodological 
materials prepared by ISACA. Information systems audit is a part of audit when 
collected evidences and conducted assessment allow deciding if information 
system effectively uses organization resources, ensures their safety, data integ-
rity and helps to pursue organization aims in an efficient way. Main objective of 
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IS auditing activities is to review the company's control procedures associated 
to IS, collect analytical evidences about possible misuse, evaluate the level of 
operational risks for different control areas and suggest to company executives 
corrective control counter-measures (Spremic, Ivanov, Jakovic, 2013). The need 
for information systems audit appeared because information systems became 
an integral part of each organization activity or one of the most important activ-
ity execution tool. The heads of organizations and IT departments understood 
that computers and information systems are valuable resources that should be 
managed as well as other organization property, so economic feasibility, effi-
ciency and ability to deliver good results of information systems creation, instal-
lation and application were started to be assessed. 

The requirements of ISO 9001 standard are used in 96.0 percent of quality 
management systems of Lithuanian higher schools (Kasperavičiūtė, 2017). Higher 
schools provide procedures related to information systems management and 
maintenance, but defined procedures do not include processes necessary for 
comprehensive information systems audit and do not perform information sys-
tems audit or perform it only superficially. Interinstitutional information systems 
audit should be conducted centrally because their owner (manager) is not higher 
education institutions. Provided by law safety requirements are put forward for 
both interinstitutional, and administered by higher schools themselves infor-
mation systems. These requirements are related to electronic data safety, per-
sonal data safety, organizational and technical cybernetic safety parameters, acci-
dents management, etc. Thus, information systems audit is necessary in order to 
check whether information systems meet the above-mentioned requirements 
and whether their owners use necessary technical and organizational means. 

 
3. The methods of information systems audit  
 

In order to form recommendations for the process of information systems 
audit in higher education institutions, it would be desirable to make assessment 
of existing methods, standards and models taking into account already identi-
fied needs and specific character of higher education institutions. The most wi-
dely spread standards and methods are the following: COBIT, ITIL, ISO/IE (Jane-
liūnienė, Liberytė, Davidavičienė, 2011). 

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) is a fra-
mework made by ISACA (Information Systems Audit and Control Association) and 
ITGI (IT Governance Institute) with the aim to assist management of information 
systems (Drljača, Latinovic, 2016). It represents one of the most popular fra-
meworks for information system control published for the first time in 1996, while 
actual version 5 was published in 2012. COBIT 5 is a comprehensive framework 
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that helps enterprises to create optimal values from information systems, by main-
taining a balance between realizing benefits, optimizing risk levels and resource 
use (Gunawan, Kalensun, Fajar, 2018).  

COBIT 5 contains 34 control objectives and 37 processes, the fulfilment of 
which allows the succesful achievement of the objectives of functional informa-
tion systems (Drljača, Latinovic, 2016). These are grouped into five domains 
(Drljača, Latinovic, 2016): 

• Evaluate, Direct and Monitor – EDM, 

• Align, Plan and Organise – APO, 

• Deliver, Service and Support – DSS, 

• Monitor, Evaluate and Assess – MEA, 

• Build, Acquire and Implement – BAI. 
 
ITIL (IT Infrastructure Library) presents a set of best practices for IT service 

management, both in the introduction and the improvement (Drljača, Latinovic, 
2016). ITIL is based on defining best practice processes for IT service management 
and support, rather than on defining a broad-based control framework (Radova-
nović, Radojević, Dubravka, Šarac, 2010). It focuses on the method and defines 
a more comprehensive set of processes. IT service management is concerned with 
planning, sourcing, designing, implementing, operating, supporting and impro-
ving IT services that are appropriate to business needs. The basis of ITIL consists 
of five main processes described in 5 volumes of ITIL (Drljača, Latinovic, 2016): 

• ITIL Service Strategy, 

• ITIL Service Design, 

• ITIL Service Transition, 

• ITIL Service Operation, 

• ITIL Continual Service Improvement. 
 
The family of ISO/IEC 27000 standards deals mainly with setting up of 

a valid system for management with information security called Information Se-
curity Management System (Drljača, Latinovic, 2016). The family of ISO/IEC 
27000 standarts includes: ISO/IEC 27000 Information security management 
systems – Overview and vocabulary; ISO/IEC 27001 Information security mana-
gement systems – Requiments; ISO/IEC 27002 Code of practice for information 
security controls; ISO/IEC 27003 Information security management system imp-
lementation guidance; ISO/IEC 27004 Information security management – Measur-
ment; ISO/IEC 27005 Information security risk management; ISO/IEC 27006 Requi-
ments for bodies providing audit and certification of information security manage-
ment systems; ISO/IEC 27007 Guidelines for information security management 
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systems auditing; ISO/IEC TR 27008 Guidelines for auditors on information security 
controls; ISO/IEC 27010 Information security management for inter-sector and in-
ter-organizational communications; ISO/IEC 27011 Information security manage-
ment guidelines for telecommunications organizations based on ISO/IEC 27002; 
ISO/IEC 27013 Guidance on the integrated inplementation of ISI/IEC 27001 and 
ISO/IEC 20000-1; ISO/IEC 27014 Governance of information security; ISO/IEC TR 
27015 Information security management guidelines for financial services; ISO/IEC 
TR 270136 Information security management – Organizational economics.  

The family of ISO/IEC 27000 standards is much more different between 
COBIT and ITIL, because it has smaller but deeper domain compare to COBIT 
and ITIL. Its goal is to provide information to parties responsible for implemen-
ting information security within an organization. It can be seen as a best practice 
for developing and maintaining security standarts and management practices 
within an organization to improve reliability on information security in interor-
ganisational relationships.  

Comparative analysis allows stating that COBIT methodology ensures the 
efficiency of institution information systems, helps to define IS processes, prac-
tice and control methods. As information management in higher education in-
stitutions is regulated by laws, the use of COBIT methodology for information 
systems audit is a proper solution. ISO/IEC 27000 standard requirements em-
phasize information safety and risk management. ISO/IEC 27000 standards can-
not be considered as comprehensive IS management tool. For the management 
of the information systems of higher education institutions it would be worth-
while to combine COBIT methodology and the requirements of ISO/IEC 27000 
standards. ITIL methodology is oriented towards work optimization and quality 
assurance in IT companies IT departments. This methodology is more suitable 
for business companies that render various services. 

The greater part of Lithuanian higher education institutions have already 
installed quality management systems with regard to the requirements of ISO 
9001 and Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 
Higher Education Area (ESG), have prepared procedures specifying require-
ments for processes, responsibility for performed actions, links with other inter-
nal and external documents. So, it would be advisable to integrate information 
systems management processes provided by COBIT methodology into higher 
schools quality management systems. Whereas higher education institutions 
use information systems every day and perform a lot of action on the Internet 
they must take care of information safety rest upon the requirements of ISO/IEC 
27000 standards when preparing the description of procedures related to infor-
mation systems and data safety. 
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Conclusions 
 

• The conducted analysis of higher education institutions information sys-
tems showed that higher schools use both their own created information 
systems and purchased and interinstitutional information systems. Both 
business companies and higher education institutions apply information 
systems for finance management, bookkeeping, and management of hu-
man resources, documents and processes. As contrasted with information 
systems of business companies, information systems of higher education 
institutions also computerize activity sphere essential only for higher 
schools – administration of studies, remote studies implementation etc.  

• The evaluation of the information needs of higher schools shows that in 
order to satisfy the requirements for information systems safety pro-
vided by laws, to reduce information systems safety problems, to elimi-
nate risk related to information systems and to increase the effective-
ness of higher education institutions activity, higher education institu-
tions must conduct information systems audit. 

• The comparison of various methods of information systems audit and 
the assessment of their applicability in information systems audit in 
higher schools of Lithuania show that for the conducting of information 
systems audit in Lithuanian higher schools it is desirable to apply COBIT 
methodology and the requirements of ISO/IEC 27000 standards.  

 
.  



Jurgita Lieponienė 

332 

References 
 
Aukštojo mokslo informacinių sistemų analizės ataskaita. (2017). Downloaded: 

https://www.itc.smm.lt/wp-content/uploads/2016/04/AM-IS-veiklos-an 
alizes-ataskaita-v2-00-2017-08-25.pdf 

Awad, H., Battah, F. (2011). Enhancing Information Systems Security in Educatio-
nal Organizations in KSA through proposing security model. International 
Journal of Computer Science, 5(3), 354–558. 

Dragomir, R. G. (2017). The audit of the quality control system within the information. 
Journal of Economic Development, Environment and People, 6(2), 45–54. 

Drljača, D., Latinovic, B. (2016). Frameworks for audit of an information system 
in practice. Journal of Information Technology and Applications, 6, 78–85.  

Gunawan, W., Kalensun, P., Fajar, A., Sfenrianto. (2018). Applying COBIT 5 in Higher 
Education. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 420(1). 
Downloaded: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/420/1/ 
012108/pdf 

Janeliūnienė R., Liberytė G., Davidavičienė V. (2011). IT auditas Lietuvos smul-
kaus ir vidutinio dydžio įmonėse. Mokslas – Lietuvos ateitis/Science – 
Future of Lithuania, 3(4), 13–20. 

Kasperavičiūtė, R. (2017). Aukštojo mokslo ir studijų institucijų požiūris į ISO 
9001 standartą: taikymo motyvai, problemos, naudos. Viešoji politika ir 
administravimas, 11(4), 672–689. 

Radovanović, D., Radojević, T., Dubravka, L., Šarac, M. (2010). IT audit in accordance 
with COBIT standart. In The 33rd International Convention MIPRO, Opatija, 
Croatia, May 24–28, 2010. Downloaded: https://ieeexplore.ieee.org/docume 
nt/5533627 

Rahman, A., Nemrat, A., Preston, D. (2014). Sustainability in information systems 
auditing. European Scientific Journal, 3, 458–472. 

Spremic, M., Ivanov, M., Jakovic, B. (2012). Using CobiT Methodology in infor-
mation system auditing: Evidences from measuring the level of operational 
risks in credit institutions. In Jha, M. K., Lazard, M., Zaharim, A., Sopian, K. (eds), 
Recent Advances in Business Administration. Proceedings of the 6th 
WSEAS International Conference on BUSINESS ADMINISTRATION (ICBA 
'12), Harvard, Cambridge, USA, January 25-27, 2012 (p. 45–50). WSEAS Press. 
Downloaded: http://www.wseas.us/e-library/conferences/2012/Cambridg 
eUSA/BUSINESS/BUSINESS-06.pdf  

 



 

333 

 
 

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

KSSE 4(4). 2018. 333–343 
doi: 10.30438/ksse.2018.4.4.3 
http://ksse.pwsz.konin.edu.pl 

 
 
 

The challenge of the “new capitalism”  
for “market capitalism” in developed countries 

 
Shlomo Waichman 

Adam Mickiewicz University, Poznan 
shlomwa@gmail.com 

 
 

Abstract 
 

The article discusses the transformation from “market capitalism” to the new 
(“pro-business”) capitalism. Market capitalism is the organization of economic 
activities through private entrepreneurship in free competitive markets. The 
“new capitalism” is characterized by re-regulation to the benefit of the “pro-
business” sector. This article largely utilizes Robert Reich’s criteria and analysis 
of the new capitalism to characterize market capitalism in order to provide a com-
parison between these two types of capitalism. In addition to Robert Reich’s 
analysis, the paper also uses the work of Adam Smith, Karl Marx, John Maynard 
Keynes and Thomas Piketty. 
 

Keywords: market capitalism; new capitalism; globalization; governance; inequality 

 
 
 

Introduction 
 

“Market capitalism” is the organization of economic activities through pri-
vate entrepreneurship in free competitive markets. This economic regime ac-
companied the economic recovery of the „western bloc” after the Second World 
War. The recovery was developed by the Bretton Woods agreements from 1944, 
while virtually implementing the United States monetary system in those coun-
tries. The division of the world into two hostile blocs, one led by the United States 
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and the other by the Soviet Union accompanied this process. In the 1970s, the 
Bretton Woods agreement was brought to an end, releasing the developed 
countries (Western bloc) from its dependence on the United States monetary 
system. This releasing process opened a new opportunity for developed coun-
tries to spread out to new markets (the process is known as “globalization”). 
Simultaneously, innovative hardware and software technologies created a new 
virtual communication infrastructure, the internet, allowing a real-time trans-
formation of information across the globe. 

Moreover, the innovative industries have been extended rapidly to the 
traditional sectors and have continuously “high-teched” the majority of indus-
tries and services. Subsequently, this “high-tech” phenomenon created a new 
form of capitalism (the new capitalism). The economic influence of this new cap-
italism led to enormous political power. Hence, the new capitalism is character-
ized by “re-regulation” to the benefit of the “pro-business” sector, which threat-
ens market capitalism.  

In this paper, I start by describing the characteristics of market capitalism 
using the theories of economic thinkers. Then I describe the characteristics of the 
new capitalism. My analysis centers around two broad economic indicators: gov-
ernance and inequality. Hence, this paper directly compares two mostly contra-
dicting systems of capitalism, market capitalism, and the new capitalism. One no-
table contribution of the article is in utilizing Robert Reich’s (2016) criteria and 
analysis of the new capitalism to also characterize market capitalism. Thus, the 
following two sections describe and characterize market capitalism and the new 
capitalism according to two criteria, governance and inequality. Section 4 con-
cludes by briefly comparing the two systems of capitalism. 

 
1. Market capitalism 
 

In this current section, I divide market capitalism into several key opera-
tional components. I define these key components using the theories of eco-
nomics thinkers. Market capitalism is the organization of economic activities 
through private entrepreneurship in free competitive markets. Market capital-
ism depends on capital exchange activity in the market. Hence, the first compo-
nent in the following discussion is capital in both its forms (money and commod-
ities) and its derivation to wages, prices and profits. The second component is 
governance, which shapes the political framework via laws and rules in the mar-
ket. The third component is inequality. 

Before we define the key components, it is essential to introduce the no-
tion of exchange activity. Governmental institutions set up and coordinate the 
environment of exchange . Karl Marx considers exchanges between money and 
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commodities as comprising one of the following forms: as (i) C-M-C: commodity 
to money to commodity, (ii) M-C-M: money to commodity to money, and (iii) C-
M-C’: commodity to money for the production of another commodity, which is 
the process of transformation to create a variable resource of capital (Marx 
[1894] 1967, p. 271-273). 

 
1.1. Capital 
 

Adam Smith ([1776] 2010, p. 116–122) divides capital into circulating cap-
ital (i.e. money that circulates around different masters), and fixed capital (i.e. 
commodity belonging to a master who produces income). Karl Marx ([1894] 
1967, p. 271–273) attributes a double meaning to capital, as both money and 
commodities, depending on the specific context. 
Wage: The wage is the “price” of labor, depending on the national wealth and 
labor market requirements. Another criterion for allocating wages is “common 
humanity” (an agreed level of family living standards) that determines the “min-
imum floor wage” (Smith [1776] 2010, p. 74, 79–80). 
Price: The price is divided into the “natural price” (i.e. the cost of the supplied 
product before the adjustment to supply and demand requirements), and “ac-
tual price” which is the natural price adjusted for supply and demand.  
Profit: Adam Smith considers profit as a derivate of the total production price, 
which depends on wages, the employment rate of the capital stock, and the rent 
of land (Adam Smith [1776] 2010, p. 56, 61).  
 
1.2. Governance 
 

There is no consensus among economic thinkers about the intervention 
of the state in the economy. Adam Smith ([1776] 2010, p. 317–321) argues that 
government intervention should be limited to three duties of the sovereign: 
first, the army’s protection from threats coming from outside the border; sec-
ond, protecting citizens from injustice through the institution of an administra-
tion of justice; third, establishing institutions for enabling trade - this would be 
too expensive for private entrepreneurship.  

John Maynard Keynes ([1936] 1964, p. 378–380) defines the state as an agent 
of the public. Its role is to determine an optimal investment rate that requires the 
balancing of demand and supply. Moreover, the state should achieve full employ-
ment through optimal corresponding investments, taxation measures and inter-
est rates. Additionally, the state should protect against economic risks to ensure 
cooperation between the public sector and private investors.  
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Milton Friedman ([1962] 2002) requires state intervention to be restricted 
to a specific list of duties and services. He claims that intervention by the state 
has to be carefully monitored because excessive state control can pose a threat 
to freedom and potential economic growth. If necessary, state intervention in-
cludes: increasing income taxes, monetary reforms, engagement in housing pro-
grams and social security policies, imposing tariffs, enhancing law enforcement, 
and legislating labor disputes. Intervention by the state is necessary in the fol-
lowing cases: 1) To define property rights and other rules of economic exchange. 
2) To settle disputes regarding the interpretation of rules . 3) To enforce contracts 
for the promotion of competition and restriction of the rise of monopolies, pro-
moting free international trade, protecting intellectual property rights (patents, 
copyrights, etc.). 4) To promote full employment and economic growth strate-
gies for the welfare of society, involving the state's intervention to ensure social 
equilibrium (see Friedman [1962] 2002, p. 27, 37, 38, 51, 108–112, 119, 120, 
127–129, 132, 156, 163, 178–189). In this regard, Robert Reich (2016, p. 4) re-
flects on the essential role of the government in regulating the free market sys-
tem, emphasizing that “there can be no free market without government.”  
 
1.2.1. Governance: “five building blocks of capitalism” 
 

Robert Reich (2016, p. 8, 9) defines market capitalism by using “five build-
ing blocks”, as discussed below: 

• Property is what is allowed to be owned and protected by law, whether 
tangible or intangible. 

• Monopoly: One type of monopoly includes free market enterprises that 
violate competition in the market. Another type consists of “natural mo-
nopolies”, which provide infrastructures for public utility services, such 
as energy, communication, health and other necessities. These have to 
be entirely dependent on the state’s full ownership or regulation. 

• Contracts: Agreements that provide legal backing for exchange deals. Le-
gal contracts are directed against the violation of social values and 
norms in democratic societies . 

• Bankruptcy: The legal process for dismantling or recovering firms. The prin-
ciple is first to compensate the employees for their legal rights, and after-
ward to share the assets and the liabilities of the firm among the creditors. 
This process happens under the instructions and supervision of the court . 

• Enforcement: The imposing of legal regulations to maintain the govern-
ance of social order and efficiency. The regulations enabling governance 
of markets.  
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1.3. Inequality 
 
This subsection discusses inequality using the definitions of several eco-

nomic thinkers: Adam Smith ([1776] 2010) defines inequality primarily as wage 
differentiation between individuals. Karl Marks argues that inequality is the re-
sult of social strata conflict (Somerville 1967, p. 87–88, 96).  

Wage Differentiation: Adam Smith ([1776] 2010, p. 92–100) identifies ine-
quality as an issue that arises from the differences between the wages of individu-
als, resulting from employment status, skills, positions and conditions: 1) Agreea-
bleness and disagreeableness at the workplace reflect the social status of the 
worker. High-status workers enjoy a higher rate of agreeableness than their 
peers. 2) Easiness and cheapness: Adam Smith introduces two classes of labor 
related to wages. The “easy and cheap” describes the common workers in con-
trast to the highly skilled “hard and high waged” workers who are responsible 
for expensive machinery, production systems, and who invest much effort and 
extended time out of the necessity of their jobs. 3) Constancy and temporari-
ness of employment. Temporary workers must hedge their income by compen-
sating with higher wages for unemployment periods. Thereby it can be explained 
as a required rent for job insecurity. 4) Wages compensate trust. For example, 
doctors or lawyers are rewarded with high income for their confidentiality. 5) 
Experts (versus non-experts): Experts are those individuals who achieve the top 
status as professionals. Authorized experts always earn higher wages than their 
non-expert counterparts. 

Social Strata Conflict: Karl Marx and Friedrich Engels in their manifesto, de-
fine the industrial revolution as an era of extreme (production relations) social 
inequality, with capitalists “bourgeois” (feudal lords, guild-masters) versus wage-
workers “proletarians” (serfs, vassals, journeymen, apprentices) division which 
promotes the idea of the “inevitable clash” (Somerville 1967, pp. 87-88,96).  

 
2. Reducing inequality  

 
John Maynard Keynes ([1936] 1964, p. 375, 377) suggested implementing 

redistributive spending, such as benefits for children, and reducing income tax 
for low-paid workers. He also recommended increasing the volume of invest-
ments along with the propensity to consume by adjusting the interest rate. Fi-
nally, in the long term, Keynes suggested encouraging social mobility by expand-
ing education programs for the widening of the middle-class. 
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2.1. The new capitalism 
 
In this section, I describe the new capitalism using Robert Reich’s analysis of the 
pro-business approach (i.e. re-regulated markets in favor of the business sec-
tor). Thereby, he accuses conglomerates and Wall Street financial institutions of 
manipulating governments in their favor (Reich, 2016 p. 18). 
 
2.2. New governance 
 
The new governance in the innovative era is in favor of instituting a pro-business 
environment, by constituting protective laws and rules for the politically favored 
enterprises Thus, they create a polarized environment in the common laissez-
faire market economy.  
 
2.2.1. Pro-business governance factors 
 

In this section, I summarize Robert Reich’s (2016, p. 8, 9) characterization 
of the new capitalism using “five building blocks“. 
 
2.2.2. New property 

 
Includes intellectual property as a collection of the intangible property of 

inventions, patents, and (scientific, cultural and artistic) copyrights. Intellectual 
Property is protected and promoted by the government and in the courts. This 
protection is motivated by the facilitation of national economic growth (Reich, 
2016, p. 20, 22, 23, 28). 

 
2.2.3. New monopoly  
 

Anti-competitive protection has been implemented in the intellectual 
property system and a broad spectrum of politically favored large enterprises as 
follows: 1) Protecting intellectual property in the start-up period of a business 
by regulating incubation sessions. This kind of protection gave an advantage to 
media platforms, social networks, and other innovative technologies. 2) Re-
stricting the import of drugs to the United States for the protection of pharma-
ceutical firms. 3) Juridical restrictions to protect large corporations in keeping 
their terrain inaccessible. 4) Providing political clout as well as judicial and public 
relations campaigns against possible consumer rebellions. For example, internet 
communication monopolies have been coercing the population in the United 
States by charging higher prices for low-speed wire communication instead of 
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lowering prices for high-speed optic cables. 5) Accumulating patents along the 
validity length is a common strategy of global technology brands (Google, Apple, 
Facebook, Twitter, Amazon and Alibaba) to occupy the market. 6) Enabling mer-
gers and acquisitions of insurance companies in the 1980s, enabling them to over-
come antitrust regulations with the increasing of political power. (vii) Providing 
political support for cultivating the large holdings size of the five largest banks on 
Wall Street (about 45% of all banking assets in the United States) to become the 
leaders of the monopoly in the United States (Reich, 2016, p. 29, 32, 36, 40, 43). 

 
2.2.4. New contracts  

 
Contracts define legal exchange relationships between buyers and sellers 

to prevent fraud or coercion. However, new technologies enable the hiding of 
information that complicates the definition of fraud, enabling coercion on 
agreements with the resulting losses for buyers. Sometimes, a lack of clarity in 
a contract can be a case requiring political help instead of a fair legal decree. The 
following includes examples of coercion which reflect a lack of transparency, ar-
bitrariness, and anti-citizen regulation in contracts: 1) Imposing monopolistic 
power by coercing consumers to sign up to unfair legal agreements. 2) Forcing 
arbitrary and coercive conditions for connecting to favorite internet sites. 3) Im-
posing coercive contracts on small businesses by large monopolies. 4) Allowing 
loan terms with restrictive arrangements, which forfeit the right to deal with 
disputes in court . 5) Coercing employees with job immobility, through non-com-
petitive agreements (Reich, 2016, p. 48, 49, 54–57). 

 
2.2.5. The new bankruptcy  

 
Using the (legal) bankruptcy process in favor of pro-business legislative 

arrangements. For example, United States airline companies which have expe-
rienced bankruptcy in the last two decades rejected legally binding contracts 
with labor unions. In a similar case, institutions paid creditors in full, while only 
partially paying their employees (Reich, 2016, p. 60–61). 

 
2.2.6. New enforcement  

 
Under the pro-business system, enforcement has become ineffective, for 

example: 1) By allowing large corporations to gain excessive market power, in-
cluding Wall Street financial institutions. 2) By constituting a “national vaccine 
injury compensation program” to protect vaccine producers and doctors from 
legal responsibility for adverse effects. 3) By protecting the automobile industry 
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with the “national highway traffic safety administration” rather than road-users. 4) By 
instructing senior federal officials in the monitoring authority of the Wall Street 
banks to cut off regulation policies on large banks. 5) By further reducing the already 
insufficient number of inspectors in the Occupational Safety and Health Administra-
tion (OSHA) which protects the safety of workers (Reich, 2016, p. 67–72). 
 
2.3. New inequality  

 
The pro-business approaches together with globalization have substantially 

increased inequality by concentrating enormous wealth in the hands of a dominant 
class consisting of 1% of the population. This inequality has two dimensions, 
national and global. This subsection introduces the mechanism that generates 
the new inequality.  

 
2.3.1. Corporate governance  

 
The pro-business environment enables CEOs (Chief Executive Officers) to 

have almost unlimited power over the firm. This problem is that the CEOs are 
employees of the firm and not necessarily the firm’s owner (this is known as the 
“principle-agent problem”). Getting to this position in the first place requires 
professional access to relevant technologies, management qualifications in 
competitive global business, as well as “crony capitalism” orientation in the po-
litical nexus. Since such a portfolio of qualifications is rare, CEOs and the senior 
executives of global firms earn enormous wages at the expenses of the vast ma-
jority of the employees. These enormous earnings are attained using the follow-
ing strategies: 1) Nominating “compensation consultants” to ensure the flow of 
money from the firm to the chief executives through quasi-legalistic procedures. 
Thereby, these nominations are approved by the board of directors which should pre-
vent such quasi-legalistic procedures (so-called “puppet voting”). 3) Allocating the 
firm’s securities instead of money in the job contracts of senior managers (a “hedg-
ing” strategy for protecting the income from market risks).  

Moreover, executives use “buy-back” strategies in the stock market to 
make high profits for themselves. The buy-back mechanism works as follow: First, 
the firm declares an intention to buy back its stocks at a given price on a specific 
day, which automatically pumps up the demand and thus the price. At this point, 
the shareholders sell their (allocated by contract) stocks in the markets and because 
of the high price they extract high profits. The increase in the supply of the stocks 
in the market causes the security prices to drop. Hence, the executives make high 
profits irrespective of whether the stock price of the firm eventually increases or 
decreases when the buy back is completed. Such “buy-back” strategies have been 
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a significant channel for transferring wealth from the vast majority of the popula-
tion to 1% of the population (Reich 2016, p. 98-100, 102, 104).  

 
2.3.2. Globalization  

 
Joseph Stiglitz criticizes globalization as a source of inequality. There are 

two dimensions: In the interior arena (developed countries) the rich are getting 
richer and the poor are getting poorer. In the exterior arena (developing coun-
tries), inequality in international trade agreements has enabled the protection 
of local industries and agriculture in developed countries, in contrast to devel-
oping countries. This policy has been implemented through 1) levying heavy tar-
iffs on exported goods produced in the developing countries; four times higher 
compared to other developed countries, 2) continuation of massive subsidies 
for domestic agricultural production. This leads to the blocking of imports and 
development in developing countries. Thereby, these facilities accelerate pov-
erty. The high rates of unemployment and low wages that accompany the glob-
alization process have been an essential component of the increase in inequality 
around the globe (Stiglitz, 2006, p. 8, 16, 68).  
 
3. Thomas Piketty Analysis 
 

Thomas Pikkety (2014) demonstrates inequality quantitatively by providing 
a detailed analysis of a comparison between the dominant class and the middle 
class. The income from labor amounts on average to 70% of total national income. 
In the U.S.A. a very unequal country, in 2010 the richest 1% of the population 
owned 35% of the capital, while the middle class (40% of the population) owned 
only 25% of the capital. This means that a member of the 1% dominant class earns 
≈56 times more than a middle-class member. In Europe, which he also considers 
as a highly unequal area, in 2010 the richest 1% of the population owned 25% of 
the capital, while the middle class (40% of the population) owned 35% of the cap-
ital. So in Europe, a member of the dominant class earns ≈28.5 times more than 
its respective middle-class member (Piketty 2014, p. 248).  
 
Conclusions 
 

In this section, I am using the classifications in Sections 1 and 2 to system-
atically compare governance and inequality between market capitalism and the 
new capitalism. Governance in market capitalism ranges between using limited 
interventions (the classical approach represented by Adam Smith) and having 
collaborative markets with private entrepreneurship (the Keynesian approach). 
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By contrast, governance in the new pro-business capitalism works for the bene-
fit of the innovative and other politically-favored enterprises.  

Turning our discussion to Robert Reich’s characterization of market activi-
ties through his notion of the “five building blocks of capitalism”, the findings are 
as follows: property under market capitalism is capital infrastructure, industries, 
tangible and nontangible assets, whereas under the new capitalism, it is intellec-
tual property or “political influence”. The other four building blocks, monopoliza-
tion, contracts, bankruptcy, and enforcement are regulated somewhat differently 
in market capitalism. New monopolization extends the market power of the large 
firms. New contracts serve coercive agreements. New bankruptcy violates labor 
agreements for the benefit of owners and creditors, and the New Enforcement 
benefits new property owners and the politically favored enterprises.  

Regarding inequality, the new capitalism increases inequality radically and 
also extends it to the global dimension. This has happened via corporate govern-
ance, transferring wealth from the middle class to the dominant class, and 
through globalization which harms societies in developing countries.  

Finally, I suggest synergizing market capitalism with the new capitalism as 
follows: First, to identify those sectors that should be regulated by market capital-
ism and those which should be regulated by the new capitalism (i.e. innovative 
firms). Then, in the integrated economy, there should be two compatible frame-
works for separate regulations, one for the group of firms which should be regu-
lated by the specific rules of market capitalism, and the other for the group which 
should be regulated by the specific rules of the new capitalism. This will reduce 
inequality at the national level. At the global level, reducing inequality should be 
attained by providing more power to developing countries in trade agreements. 
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Shared services center as an element of the process of enterprise  
internationalization on the example Wielkopolskie voivodship 

 

Shared service centre (SSC) is an important model of international enterprise 
management in which the services of other daughter companies are imple-
mented. The article has a theoretical and cognitive character and includes the 
essence and significance of SSC in international enterprises and the analysis 
of this form of business services on the example of Wielkopolska. 
 
Keywords: shared services center; business services; international company 

 
 
 
Wprowadzenie 
 

Centrum usług wspólnych (CUW) to wprawdzie nie najnowszy, ale bardzo 
istotny obszar w gospodarce i zarządzaniu przedsiębiorstwami międzynarodo-
wymi. Dotyczy w szczególności przedsiębiorstw aktywnych międzynarodowo, 
w których wyodrębniona organizacyjnie jednostka świadczy usługi na rzecz innych 
przedsiębiorstw, spółek należących do koncernu. Chociaż centra usług wspól-
nych dotyczą przede wszystkim przedsiębiorstw, nie oznacza to, że instytucje 
sektora publicznego nie korzystają z tego rodzaju form organizacyjnych. 
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Głównymi czynnikami wpływającymi na ten proces są przede wszystkim 
niższe koszty wynagrodzenia, wykwalifikowani pracownicy oraz coraz lepiej roz-
winięta infrastruktura logistyczno-transportowa. Zazwyczaj lokalizacja takich 
jednostek ma miejsce w większych miastach, gdzie zasoby ludzkie, gotowe pod-
jąć prace w tym obszarze, są wystarczające. 

Celem niniejszych rozważań jest analiza usług biznesowych, do których na-
leży centrum usług wspólnych. Dokonano przeglądu literaturowego w zakresie 
CUW, wskazano na jego znaczenie w przedsiębiorstwach międzynarodowych 
oraz zwrócono uwagę na rozwój tej formy usług biznesowych w Wielkopolsce. 
Artykuł ma charakter teoretyczno-poznawczy i stanowi jedynie wprowadzenie 
do przedstawionej problematyki i wymaga dalszych pogłębionych badań. 
 
1. Centrum usług wspólnych  

 
W literaturze spotkać się można z licznymi definicjami pojęcia „centrum 

usług wspólnych”, określanego w literaturze anglojęzycznej jako shared service 
center (SSC). Na potrzeby niniejszych rozważań autor będzie posługiwał się skró-
tem SSC. Mimo licznych sposobów definiowania SSC, niektóre z nich są seman-
tycznie ze sobą zbliżone. Fenomen, którym jest SSC, wpisuje się w filozofię kon-
ceptu „outsourcing procesu biznesowego” (business process outsourcing – BPO). 
Obejmuje on zlecanie wybranych procesów biznesowych do realizacji przez pod-
mioty zewnętrzne, które są odpowiedzialne za ich efektywność i jakość. 

Często SSC postrzegane są jako prawnie lub/i gospodarczo niezależne jed-
nostki, których aktywność ogranicza się do funkcji wspierających i obsługowych 
przedsiębiorstwa (Klingebiel, 2006, s. 146). To wąskie postrzeganie jest przypisy-
wane tej formie organizacji w sposób raczej nieodwzorowujący praktyki zarządzania 
koncernami międzynarodowymi (Fischer, Sterzenbach, 2006, s. 38). Zatem SSC na-
leży definiować jako teorię organizacyjną, której celem jest realizacja wewnętrznych 
usług różnych jednostek organizacyjnych przez jedną jednostkę organizacyjną wy-
korzystującą wspólne zasoby (Kagelmann, 2001, s. 49). SSC należy postrzegać jako 
gospodarczy lub/i prawnie samodzielny obszar odpowiedzialności, który wspomaga 
wiele jednostek biznesowych i posiada własną odpowiedzialność w zakresie osiąga-
nych rezultatów (Hermes, Schwarz, 2005, s. 27). Cechą centralną SSC jest orientacja 
na klienta i łańcuch tworzenia wartości (Bergeron, 2003, s. 3).  

Mimo że SSC w praktyce gospodarczej i literaturze są określane różnie, i okre-
śla się je często jako outsourcing wewnętrzny lub co-outsourcing, w poniższych 
kwestiach autorzy są zgodni co do znaczenia i funkcji SSC: 

− SSC tworzą gospodarczo samodzielne jednostki świadczące usługi i obej-
mują w zasadzie powiązanie procesów administracyjnych i usługowych. 
SSC mogą wykonywać również zadania i procesy, które nie mają znaczenia 
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strategicznego dla przedsiębiorstwa. Ich zadanie to przede wszystkim re-
alizacja takich procesów, które przedstawiają kluczowe kompetencje i ge-
nerują korzyści związane z uzyskaniem przewagi konkurencyjnej (Bange-
mann, 2005, s. 15; Kagelmann, 2001, s. 49). 

− SSC przejmują zadania jako procesy wiodące, co w innych jednostkach 
nie znalazłoby zastosowania (Deimel, Quante, 2003, s. 202). Istotne jest, 
iż usługi w imieniu innych jednostek organizacyjnych realizowane są przez 
centrum usług wspólnych i dotyczą różnego zakresu działań i lokalizacji 
geograficznych. Szczególnie silne jest zorientowanie na proces, klienta 
i serwis (Shah, 1998, s. 4). 

 
Analizując powyższe definicje, można wskazać na ich wspólną cechę, a mia-

nowicie są zorientowanie na działalność na zasadach rynkowych nawet przy za-
łożeniu, że jednostki organizacyjne (spółki bądź filie) są odbiorcami usług (Go-
łembska i in., 2018, s. 126). SSC może zatem funkcjonować jako niezależna 
spółka, która realizuje wspólne dla innych spółek usługi w sposób efektywny 
kosztowo i wystandaryzowany. Realizacja tych usług odbywa się na podstawie 
zawartych umów (Truijens i in., 2012, s. 10).  

SSC zazwyczaj tworzone są w większych przedsiębiorstwach, aktywnych 
międzynarodowo. Są to na ogół korporacje transnarodowe, które wykazują roz-
proszenie geograficzne. Centrum usług wspólnych jawi się również jako wypad-
kowa scentralizowanego i zdecentralizowanego modelu organizacji. Ważniejsze 
cechy tych modeli organizacji oraz SSC przedstawiono poniżej w tabeli 1. 
 
Tabela 1 
Shared services vs. centralizacja vs. decentralizacja (Kagelmann 2001; Gołembska 
i in., 2018) 
 

Wymiar Decentralizacja Shared service center Centralizacja 

Forma prawna Prawnie niesamodzielna W przeważającej mierze 
prawnie samodzielna 

Prawnie niesamodzielna 

Lokalizacja Przy siedzibie jednostki 
zagranicznej 

Określenie lokalizacji po 
uwzględnieniu czynni-
ków lokalizacyjnych 

Często przy centrali  
koncernu 

Geograficzne centrum  
uwagi 

Lokalne Geocentryczne i mul-
tinarodowe 

Geocentryczne  
i międzynarodowe 

Organizacja struktur Zorientowana na funkcje Zorientowana na proces Zorientowana na funkcje 

Koordynacja Instrukcje Wewnętrzne ustalenia  
w zakresie usług 

Zarządzenia 

Realizacja potencjałów 
synergicznych 

Wykorzystanie efektów 
skali i specjalizacji 

Wykorzystanie efektów 
skali i specjalizacji 

Redundancja poprzez  
kilkakrotne wykonywa-
nie zadań w koncernie 
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Elastyczność Zachodzi możliwość rea-
lizacji części usług na ze-
wnętrz 

Częściowa możliwość re-
alizacji usług przez ze-
wnętrznych oferentów 

Obligatoryjne korzysta-
nie z usług wewnętrz-
nych 

Kompetencje w zakresie 
podejmowania decyzji 

Kompetencja w zakresie 
decyzyjności i sterowa-
nia operacyjnego 

W ramach wyznaczo-
nego stopnia standary-
zacji 

Sterowanie polityką kon-
cernu i strategią 

 
W praktyce gospodarczej tworzenie jednego lub więcej SSC jest często utoż-

samiane z centralizacją, ponieważ w tych dwóch konceptach funkcje i procesy 
scalane są z jednostek zdecentralizowanych w jeden obszar decyzyjny (Wiβkir-
chen, 1999, s. 1). Jednocześnie zadania w obszarze planowania i sterowania po-
zostają w zakresie obszaru odpowiedzialności zdecentralizowanych jednostek. 
Celem koncepcji SSC jest zatem połączenie zalet organizacji zdecentralizowanej 
ze scentralizowanymi wariantami tak, aby nie przejmować ich wad (Klingebiel, 
Andreas, 2006, s. 38).  

Podsumowując, wymienić należy ważniejsze cechy charakteryzujące SSC 
(Gołembska i in., 2018, s. 127–129): 

− SSC to rezultat konsolidacji procesów zachodzących w organizacji, 

− SSC to podmiot wyspecjalizowany w realizacji procesów pomocniczych, 

− SSC to jednostka nastawiona na realizację usług wewnętrznych w korporacji, 

− SSC to odrębne, lecz częściowo zależne przedsiębiorstwo monitorujące 
otoczenie konkurencji,  

− SSC to podmiot funkcjonujący na zasada rynkowych, 

− SSC to jednostka nastawiona na redukcję kosztów.  
 
SSC można zatem postrzegać jako alternatywę dla outsourcingu, ponieważ 

są przedsiębiorstwa, które nie chcą, aby określone funkcje bądź zadania były re-
alizowane poza przedsiębiorstwem. Chcą dzięki temu działaniu zachować wpływ 
nad określonymi funkcjami w przedsiębiorstwie, by nie pozbywać się kontroli 
operacyjnej i nie przekazywać jej na zewnątrz (Westphal, 2007).  

Analizując liczne raporty i badania z zakresu rozwoju SSC w Polsce, należy 
zwrócić uwagę na główne obszary funkcjonalne przedsiębiorstw, które realizo-
wane są przez te podmioty. Zazwyczaj realizacja i zadania SSC dotyczą finansów 
i księgowości, IT, obsługi klienta lub usług finansowych. Mniejszy odsetek stano-
wią przedsiębiorstwa z branży TSL, które decydują się na SSC w zakresie zarzą-
dzania zaopatrzeniem czy łańcuchami dostaw. 
 
2. Centrum usług wspólnych jako element umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa 

 
Nie ulega wątpliwości, że w głównej mierze to przedsiębiorstwa międzynaro-

dowe odpowiedzialne są za tworzenie centrów usług wspólnych. Są to zazwyczaj 
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korporacje transnarodowe, składające się z wielu jednostek (spółek córek bądź 
zakładów produkcyjnych), które gospodarczo tworzą całość.  

Przedsiębiorstwo tworzy szerszą formę organizacyjną, przede wszystkim na 
płaszczyźnie międzynarodowej, która stawia sobie za cel dążenie do lepszego prze-
nikania rynku, dywersyfikację, wzmocnienie kapitału podstawowego czy realizację 
efektów synergicznych. W literaturze i praktyce gospodarczej spotkać się można 
z podziałem koncernów na multinarodowe, międzynarodowe, globalne i transna-
rodowe. Czasami, co jest oczywiście błędne, traktuje się te pojęcia jako synonimy.  

 

 
 

Rys. 1. Rodzaje przedsiębiorstw (koncernów) w kontekście globalnym. 
 
Koncerny międzynarodowe występują jako skoordynowana federacja, w któ-

rej wszystkie działania są kierowane i kontrolowane przez centralę (kompetencje 
kluczowe scentralizowane). Zachodzi wówczas wysoki poziom zależności spółek 
córek od centrali. Ma miejsce duży transfer wiedzy, know-how oraz metod zarzą-
dzania logistyką dla zagranicznych jednostek (Gołembska, 2014, s. 182).  

W koncernach multinarodowych ma miejsce różnicowanie się usług zgod-
nie z wymaganiami lokalnych rynków oraz zachodzi elastyczność w stosunku do 
lokalnych różnic. Koncerny multimodalne stanowią zdecentralizowaną federację, 
spółki córki bądź zakłady są tworzone w regionach i krajach, a nie dla produktów 
(Rogaczewski, 2016, s. 30). Natomiast koncerny globalne traktuje się jako zinte-
growany rynek. Ma miejsce centralizacja zasobów rzeczowych, ludzkich i istotnych 
kompetencji przedsiębiorstw. Spółki podporządkowane są centrali i zazwyczaj nie 
podejmują własnych inicjatyw (Gołembska, 2014, s. 182). Podmioty transnaro-
dowe, jako najbardziej umiędzynarodowione jednostki gospodarcze, charaktery-
zują się zdolnością do elastyczności, innowacji i integracji oraz suwerennością po-
strzeganą jako niezależność korporacji od interesów danego państwa.  
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Przedsiębiorstwa podejmujące decyzje o utworzeniu za granicą centrów 
usług wspólnych powinny zapoznać się przede wszystkim z państwowymi uwa-
runkowaniami i prawnymi przepisami. W zasadzie w państwach europejskich 
obserwuje się polityczną stabilność, bezpieczeństwo prawne i politykę gospo-
darczą, jednakże należy zwrócić uwagę na różne dla każdego z państw ustawo-
dawstwo podatkowe i regionalne wspieranie inwestycji (Kagelmann, 2001, s. 108). 
Wśród państw UE, oprócz wyżej wspomnianych przesłanek, wspomnieć trzeba 
o różnych przepisach w zakresie BHP oraz specyfice typowej dla danego rynku. 
Inaczej sytuacja wygląda, gdy decyzja w zakresie lokalizacji SSC ukierunkowana 
jest na państwo znajdujące się poza Unią Europejską. W obydwu przypadkach 
należy zwrócić uwagę na fakt, że mechanizmy poszczególnych państw są różne, 
np. zwolnienia z podatku, które zachęcają przedsiębiorstwa do ulokowania wła-
śnie tam swojego kapitału.  

Czynnikiem wpływającym na podjęcie decyzji dotyczącej lokalizacji w da-
nym państwie centrum usług biznesowych jest również poziom wynagrodzenia 
pracowników oraz rozwój infrastruktury transportowej. Oprócz kosztów związa-
nych z płacami pracowników, ważna jest również dostępność wykwalifikowa-
nego personelu ze znajomością języków obcych i umiejętnością obsługi kompu-
tera (Schulman i in., 1999, s. 141; Gołembska i in., 2018). Oprócz wspomnianych 
wcześniej kosztów wynagrodzeń, należy zwrócić uwagę również na morale pra-
cowników, o czym trzeba pamiętać w procesie wyboru miejsca za granicą. Decy-
zja o utworzeniu SSC za granicą niesie ze sobą konieczność uwzględnienia wy-
magań strukturalnych, kulturalnych i prawnych. 

Aby przedsięwzięcie w zakresie utworzenia SSC miało aprobatę i wsparcie 
zarządu, konieczne jest wskazanie korzyści dla przedsiębiorstwa, które przewyż-
szają powiązane z tym przedsięwzięciem koszty. Wspomnieć należy o następu-
jących korzyściach (Bangemann, 2005): 

− ekonomia skali: poprzez odpowiednio wysoki wolumen transakcyjny 
procesów można zrealizować efekty synergiczne i skali, 

− efektywność: zoptymalizowane procesy w SSC umożliwiają bardziej efek-
tywniejsze tworzenie usług (mniejszy wskaźnik zatrudnienia oraz lepiej 
wykorzystana zdolność produkcyjna), 

− zalety lokalizacji: z tytułu tworzenia SSC w regionie o niższym poziomie 
wynagrodzeń wynikają oprócz niższych kosztów także korzyści podat-
kowe oraz środki wsparcia rozwoju zawodowego, 

− wykorzystanie zasobów: koncentracja procesów może polepszyć aloka-
cję zasobów.  

 
Zakres korzyści z tytułu tworzenia centrów usług biznesowych może być w po-

szczególnych przypadkach różny.  
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3. Perspektywy i uwarunkowania rozwoju centrów usług wspólnych w Wielkopolsce 
 
Rozwój nowoczesnych usług biznesowych, a więc centrów usług wspól-

nych, widoczny jest coraz bardziej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 
Głównymi czynnikami wpływającymi na ten proces są przede wszystkim niższe 
koszty wynagrodzenia pracowników, wysoko wykwalifikowani pracownicy oraz 
coraz to lepiej rozwinięta infrastruktura logistyczno-transportowa. Zazwyczaj lo-
kalizacja takich jednostek ma miejsce w większych miastach, gdzie zasoby ludz-
kie, gotowe podjąć prace w tym obszarze, są wystarczające. 

Niewiele jest publikacji (tym bardziej statystycznych) w zakresie SSC w Pol-
sce. Warto jednak przywołać niektóre z raportów, które wskazują na strukturę i roz-
wój tych form organizacyjnych w Polsce. Jednym z raportów prezentujących dane 
z sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce jest raport opublikowany 
przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) za rok 2018. Obejmuje 
on swoim zakresem firmy posiadające w Polsce centra: outsourcing procesów biz-
nesowych (BPO), centra usług wspólnych (SSC), IT oraz ośrodki R&D.  

W I kwartale 2018 r. w Polsce funkcjonowało 1236 centrów usług BPO, 
SSC, IT i R&D (polskich i zagranicznych), z czego 840 centrów usług to centra 
przedsiębiorstw zagranicznych, co stanowi 68% wszystkich centrów. W stosunku 
do I kwartału 2017 r. obserwuje się wzrost podmiotów w stosunku do I kwartału 
2018 r. o 91 nowych centrów usług. Całkowite zatrudnienie w centrach usług w 
badanym okresie wyniosło 279 tys. osób, z czego w centrach polskich pracowało 
21% wszystkich zatrudnionych, w zagranicznych odsetek wynosił 81%. Wzrost 
zatrudnienia w centrach usług w Polsce w odniesieniu do roku 2017 wyniósł 
13%, natomiast w stosunku do roku 2016 aż o 30%. Według badań przeprowa-
dzonych przez ABSL prognozuje się zatrudnienie w I kwartale 2020 r. na poziomie 
340 tys. osób (raport ABSL 2018).  

Na rysunku 2 przedstawiono strukturę zatrudnienia w centrach usług, w tym 
w centrach usług wspólnych.  

 

 
 

Rys. 2. Struktura zatrudnienia w centrach usług w Polsce w 2018 r. z podziałem 
na typ centrum (ABSL, 2018). 
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Najważniejszymi państwami, dla których świadczone są usługi realizowane 
w Polsce, są Niemcy, Wielka Brytania oraz USA. Warto zwrócić uwagę na inwesto-
rów centrum usług biznesowych w Polsce, którzy zatrudniają najwięcej osób. 
 
Tabela 2 
Dziesięć największych inwestorów zatrudniających najwięcej osób w 2018 r. 
(ABSL, 2018) 
 

Inwestor Kraj siedziby centrali fili macierzystej 
Liczba pracowników centrów usług 

(przedział zatrudnienia) 

IBM USA 8000–9000 
Capgemini Francja 7000–8000 

Nokia Finlandia 6000–7000 

Atos Francja 5000–6000 

Credit Suisse Szwajcaria 5000–6000 

Comarch Polska 4000–5000 

Grupa Asseco Polska 4000–5000 

UBS Szwajcaria 4000–5000 
State Street USA 4000–5000 

Citigroup USA 4000–5000 

 
Wśród dziesięciu przedsiębiorstw zatrudniających największą liczbę osób znala-
zły się dwie polskie firmy, Comarch i Grupa Asseco.  

O ile brak jest dokładnych danych dotyczących centrów usług w poszczegól-
nych miastach polskich województw, o tyle należy wychodzić z założenia, że to 
duże aglomeracje poszczególnych województw są skupiskiem centrów usług.  

Punktem odniesienia dla liczby centrów (BPO, SSC, IT czy R&D) w woje-
wództwie wielkopolskim będzie Poznań, gdzie na koniec roku 2016 liczba cen-
trów wynosiła 86, dla porównania w Warszawie i Krakowie odnotowano odpo-
wiednio 192 i 185. Do końca I kwartału 2018 r. liczba jednostek wzrosła w Po-
znaniu do 93. Średnie zatrudnienie w poznańskich centrach usług biznesowych 
wyniosło 158 osób, dla porównania w Krakowie i Wrocławiu średnia liczba za-
trudnionych kształtowała się na poziomie 328 i 293 osób (ABSL, 2018).  

Rozpatrując strukturę zatrudnienia w poszczególnych centrach usług ze 
względu na miejsce siedziby centrali firmy macierzystej, należy zwrócić uwagę, 
że w Poznaniu najwięcej osób zatrudnionych jest w przedsiębiorstwach z kapita-
łem z USA (co stanowi to 23% całkowitego zatrudnienia), z Niemiec (21% całko-
witego zatrudnienia) oraz z Polski (11% całkowitego zatrudnienia) (ABSL, 2018).  

Nie tylko w większych miastach, takich jak Poznań bądź Piła, tworzone są 
tego typu organizacje. Wspomnieć należy chociażby o wschodniej części woje-
wództwa wielkopolskiego, gdzie, np. w gminie Stare Miasto (k. Konina), swoją 
spółkę córkę ulokowała duńska firma. Firma ta na skutek fuzji zmieniła właści-
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ciela, którym została holenderska firma Kramp Sp. z o.o. Kramp to jedna z najwięk-
szych firm w regionie konińskim, która w 2017 r. zatrudniała w sumie 2743 osoby. 
Przedsiębiorstwo w 2017 r. podjęło decyzję o utworzeniu centrum usług wspól-
nych o nazwie SAS. Do zadań tego podmiotu należą obsługa działu administracji 
zakupu, bankingu, analiza kosztowa oraz prowadzenie centrum obsługi zamów-
nień – DFC (data fulfillment center). DFC odpowiedzialne jest za dane produktowe, 
za zgodność tych danych w sklepie internetowym, ich tłumaczenie oraz za weryfi-
kację opisów produktów. Natomiast administracja zakupu zajmuje się kontrolą 
faktur pod kątem ich zgodności z zamówieniami. Rysunek 3 przedstawia wybrane 
centra usług biznesowych dla województwa wielkopolskiego (Poznań i Piła). 

 

 
 

Rys. 3. Wybrane centra usług biznesowych dla województwa Wielkopolskiego 
w 2018 r. (ABSL, 2018). 

 
Należy przypuszczać, że głównymi przesłankami przy podejmowaniu de-

cyzji co do lokalizacji SSC na terenie gminy leżącej na terenie byłego wojewódz-
twa konińskiego były wcześniejsza obecność spółki córki w tym regionie, niższe 
koszty utrzymania obiektów i niższe płace pracowników. Wpływ na to miało za-
pewne również dogodne położenie w centrum Polski, przy głównych węzłach 
transportowych autostrady A2 czy dróg krajowych i terenach inwestycyjnych le-
żących bezpośrednio przy nich, oraz niskie stawki podatkowe. Wyżej wymie-
nione przesłanki będą z pewnością wiodącymi czynnikami przy podejmowaniu 
decyzji o utworzeniu SSC na innych terenach Wielkopolski.  

Należy założyć, że znaczenie Wielkopolski, jako potencjalnej lokalizacji dla 
tworzenia centrów usług biznesowych, będzie wzrastało.  
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Zakończenie 
 
Centra usług wspólnych, jako element centrów usług biznesowych, odgry-

wają istotne znaczenie w rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych. Rosnąca 
konkurencja i poszukiwanie nowych sposobów obniżki kosztów są bodźcem, 
który sprawia, że konieczne jest wprowadzenie nowych rozwiązań w zarządza-
niu. Centra usług wspólnych to dynamicznie rozwijający się model zarządzania 
w przedsiębiorstwach międzynarodowych, stąd tworzenie tego typu form orga-
nizacyjnych będzie zjawiskiem, które będzie się prawdopodobnie dalej rozwijać. 
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What values does the Harry Potter film and book series teach us? 
 

My article entitled What values does the Harry Potter film and book series 
teach us? is a study about values, which we can find in above-mentioned works. 
In the first part of my article I present the definition of values, which I use in my 
reflections. The second part presents the function of literature as a value carrier. 
In the third part I analyze in turn all seven parts of the series about the young 
wizard, showing what values his story teaches us. 
 
Keywords: values; Harry Potter 

 
 
 
W poszukiwaniu wartości biorę pod lupę cykl filmów i książek o Harrym Po-

tterze autorstwa J. K. Rowling. Chociaż wcale nie potrzebuję szkła powiększają-
cego, żeby je tam zobaczyć – one same rzucają się w oczy. Harry Potter był dla 
mnie oczywistym wyborem do rozważań na temat wartości we współczesnym 
świecie, po tym jak po wielu latach wróciłam do tej serii już jako osoba dorosła. 

 
1. Definicja wartości 

 
W pierwszej kolejności należałoby jednak określić, co to są wartości. Według 

Gajdy (2009) wartość jest rozumiana jako coś cennego, godnego pożądania, coś, do 
czego warto dążyć. Mogą to być idee, ideały, przekonania, lecz także dobra materialne. 
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A tak konkretnie, czym mogą być te wartości? Odpowiedzi na to pytanie udziela 
nam Mikołajczak (powołując się na Popielca, 2015) i klasyfikuje je w trzech grupach: 
 

Wartości z wymiaru noetycznego/duchowego: 
– mądrość, miłość, wola, godność, wolność, nadzieja, odpowiedzialność. 

 

Wartości z wymiaru psychicznego: 
– zdrowie, pozycja życiowa, rodzina, wykształcenie, osiągnięcia, posiada-

nie celu, przyjemność. 
 

Wartości z wymiaru fizycznego: 
– samochód, pieniądze, używanie życia, praca, życie seksualne, mieszka-

nie, kariera (Mikołajczak, 2018). 
 
Powyższą listę traktuję jako przykłady wartości ilustrujące ich podział. W rze-

czywistości można ich wymienić dużo więcej i tak też uczynię w dalszej części ar-
tykułu. W swoich rozważaniach skupię się w głównej mierze na wartościach du-
chowych. Część uwagi poświęcę także wartościom psychicznym, a w najmniej-
szym stopniu omówię wartości fizyczne. Myślę, że nie bez powodu autor wyzna-
czył taką kolejność w swojej klasyfikacji i biorąc pod uwagę wartościowanie war-
tości, uznaję pewną wyższość wymiaru duchowego i psychicznego nad fizycznym. 

 
2. Literatura w służbie wartości 

 
„Podstawowym kryterium oceny utworu literackiego powinno być wła-

śnie kryterium wartości, których nośnikiem jest ów utwór”, twierdzą Biel i Szu-
miec (2013, s. 168). Jednak wartość edukacyjną określa dla utworu literackiego 
sam czytelnik, który tworzy własny system moralny na podstawie wzorców pre-
zentowanych w lekturze. Przedstawiane treści zachęcają czytelnika do naślado-
wania bohaterów i brania z nich przykładu, a także pomagają w kształtowaniu 
umiejętności oceniania ludzkiego postępowania. To z kolei przyczynia się niejed-
nokrotnie do weryfikacji i modyfikacji własnych postaw (Biel, Szumiec, 2013). 

Literatura jest częścią naszej codzienności. Często sięgamy po nią w celu 
zapewnienia sobie rozrywki lub chcemy się po prostu oderwać od szarej codzien-
ności. Literatura fantastyczna i jej magiczny świat świetnie sprawdzają się w tej 
roli, jednak jestem przekonana, że o sukcesie tych książek nie decyduje tylko 
nadzwyczajność świata przedstawionego, lecz przede wszystkim cały szereg war-
tości, które ze sobą niosą. Świetnym przykładem książki, która daje nam mnó-
stwo przyjemności, stanowi odskocznię od rutyny, a jednocześnie przekazuje 
tyle ważnych wartości, że nie jestem pewna, czy uda mi się je wszystkie opisać, 
jest właśnie cała seria o Harrym Potterze. 



Jakich wartości uczy nas cykl filmów i książek o Harrym Potterze? 

359 

3. Wartości w książkach o Harrym Potterze 
 
Jeśli mam opisać wartości, jakich uczy nas seria filmów i książek o Harrym 

Potterze, to najlepiej zacząć od początku historii młodego czarodzieja.  
Potężny czarnoksiężnik Lord Voldemort postanawia zabić Harry’ego, kiedy 

ten jest jeszcze niemowlakiem. Próbuje to zrobić z powodu zasłyszanej przepo-
wiedni, z której wynika, że narodzi się czarodziej, który go pokona. Przepowiednia 
nie mówiła jednak jasno, kto to będzie – warunki spełniało dwóch bohaterów: 
Neville Longbottom i Harry Potter. To Voldemort zadecydował, który z chłopców 
stanowi dla niego zagrożenie i w ten sposób Harry stał się Wybrańcem. Ta historia 
skończyłaby się już w tym momencie, gdyby nie to, że matka Harry’ego zasłoniła 
go własnym ciałem, kiedy Voldemort rzucał w niego zaklęcie uśmiercające. Po-
święciła swoje życie, by bronić syna i jej miłość zainicjowała bardzo starą magię, 
która spowodowała objęcie Harry’ego ochroną i odbicie zaklęcia. W rezultacie 
Lord Voldemort stracił swą moc, a Harry’emu została po tym tylko blizna i sława 
„chłopca, który przeżył”. Czego nas uczy ten kawałek historii? Przede wszystkim 
pokazuje, jak wielką siłą jest miłość, a szczególnie miłość matczyna – potrafi nawet 
pokonać śmierć. Nie możemy tego oczywiście przenosić dosłownie na świat re-
alny, ale ten symbol daje nam obraz tego, jak wiele potrafi zdziałać prawdziwa mi-
łość i jak cenne jest poświęcenie życia dla drugiej osoby. Innym aspektem tej hi-
storii jest próba ucieczki od swojego przeznaczenia – przykład Voldemorta poka-
zuje, że nie należy unikać swojego losu, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić – mo-
żemy jedynie doprowadzić do tego, że fatum szybciej nas dosięgnie. 

Voldemort jednak nie wyciąga nauki ze swojej porażki, brnie dalej w czarną 
magię i złe uczynki, zabijając niewinne stworzenia i pijąc ich krew. „Krew jedno-
rożca zapewni życie każdemu, kto ją wypije, nawet jeśli będzie o cal od śmierci, 
ale za straszliwą cenę. Jeśli zabijesz coś niewinnego i bezbronnego, zostaniesz na 
zawsze przeklęty i będziesz wiódł nędzne życie, a właściwie pół-życie” (Rowling, 
2000a, s. 168) – mówi Harry’emu centaur Firenzo. Tego nie trzeba tłumaczyć – 
mamy tutaj prostą naukę, że nie wolno krzywdzić niewinnych, a zło i zbrodnia 
odbijają straszliwe piętno na naszym życiu. 

Fabuła pierwszej części skupia się przede wszystkim na kamieniu filozoficz-
nym, który pozwala uwarzyć eliksir dający nieśmiertelność. Można powiedzieć, 
że Voldemort miał obsesję na tym punkcie i próbował za wszelką cenę i po tru-
pach (dosłownie) ją osiągnąć. Nauczyciele i Harry wraz z przyjaciółmi starali się 
bronić kamienia, aby nie dostał się w niepowołane ręce. Kamień został objęty 
czarami, które nie pozwalały go odnaleźć nikomu, kto nie miał czystych intencji. 
„Kamień mógł się dostać tylko w ręce kogoś, kto chciał go znaleźć – znaleźć, a nie 
wykorzystać […]” (Rowling, 2000a, s. 194) – tłumaczył profesor Dumbledore. O in-
tencjach tych pomagało się przekonać zwierciadło Ain Eingarp, które pokazywało 
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nasze ukryte pragnienia. „Naprawdę niczego nie daje pogrążanie się w marzeniach 
i zapominanie o życiu” (Rowling, 2000a, s. 140) – komentuje jednak profesor 
Dumbledore, udzielając nam życiowej wskazówki. 

W Kamieniu filozoficznym podziwiamy jednak nie tylko mądrość Dumble-
dore’a, lecz także inteligentnej, błyskotliwej i bystrej Hermiony Granger, która dzięki 
pilnej nauce, zdobywaniu wiedzy i oczytaniu nie raz ratuje Harry’ego i ich wspólnego 
przyjaciela Rona Weasley’a z opresji. Postać Hermiony pokazuje nam, że szeroko ro-
zumiana mądrość nie tylko zwiększa naszą atrakcyjność, lecz także pomaga w trud-
nych życiowych sytuacjach i rozwiązywaniu skomplikowanych problemów.  

Druga część serii rozpoczyna się od zablokowania wejścia na peron 9¾, co 
zmusza Harry’ego i Rona do znalezienia innej drogi dotarcia do Szkoły Magii i Cza-
rodziejstwa w Hogwarcie. Kradną więc latający samochód taty Rona i udają się 
do szkoły. Po drodze zostają zauważeni przez mugoli, czyli osoby niemagiczne, 
przed którymi czarodzieje dla ich własnego dobra ukrywają świat magii. Każde 
naruszenie przepisów ochrony mugoli jest poważnym występkiem i profesor 
Severus Snape nalega na wydalenie Harry’ego i Rona ze szkoły. Jednak profesor 
Minerwa McGonagall nie zgadza się na to i daje chłopcom karę, ucząc tym sa-
mym czytelników, że należy dawać drugą szansę, co nie oznacza, że nie musimy 
ponieść konsekwencji naszych działań. 

Głównym problemem w drugim tomie jest jednak otwarcie komnaty ta-
jemnic i uwolnienie potwora w ciele wielkiego węża, który zabija wzrokiem. Za-
daniem bazyliszka było oczyszczenie szkoły z czarodziejów nieczystej krwi. Czy-
stość pochodzenia była uznawaną wartością przez niektórych czarodziei, inni 
z kolei głęboko się temu sprzeciwiali. Największą hipokryzją w tej sprawie wyka-
zał się Lord Voldemort, który sam mając za ojca mugola, uznawał innych czaro-
dziei o mieszanym urodzeniu za niegodnych uprawiania magii. 

W starciu z bazyliszkiem w komnacie tajemnic, do którego doszło w czasie mi-
sji ratowania siostry Rona, Ginny, Harry wykazał się wielką odwagą, szlachetnością, 
lojalnością, męstwem i cnotą. Wykazał wszystkie cechy, które były cenione przez 
Godryka Gryffindora, założyciela jednego z czterech domów Szkoły Magii i Czaro-
dziejstwa w Hogwarcie. Innym domem, do którego Harry pasował ze względu na 
swoje powiązanie z Lordem Voldemortem, był Slytherin. Dla Harry’ego była to ważna 
sprawa, będąca wręcz wyznacznikiem jego tożsamości i często się nad tym zasta-
nawiał. Jego wątpliwości rozwiał znów profesor Dumbledore, dyrektor szkoły, mó-
wiąc zarówno jemu jak i czytelnikom, że „to nasze wybory ukazują, kim naprawdę 
jesteśmy, o wiele bardziej niż nasze zdolności” (Rowling, 2000b, s. 254). To bardzo 
ważna lekcja, pokazująca nam, że to my sami decydujemy o tym, kim i jacy bę-
dziemy, i to nasze życiowe wybory dowodzą naszej tożsamości. 

W trzeciej części cyklu pojawia się wątek więźnia, który uciekł z więzienia 
dla czarodziejów, Azkabanu, i podobno szuka Harry’ego, aby go zabić. Okazuje 
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się, że tym uciekinierem jest Syriusz Black, ojciec chrzestny Harry’ego, lecz wcale 
nie jest tym, za kogo wszyscy go uważają, ponieważ tym groźnym seryjnym mor-
dercą jest Peter Pettigrew, który upozorował własną śmierć, żeby zrzucić wszelkie 
podejrzenia na swojego przyjaciela Syriusza Blacka. Niewinny Syriusz spędził 12 lat 
w więzieniu. Peter Pettigrew jako zdrajca i oszust stanowi dla czytelnika antyprzy-
kład. Syriusz Black nie był jedynym, który ucierpiał z powodu jego kłamstw. Petti-
grew był tak naprawdę odpowiedzialny za śmierć rodziców Harry’ego, Lily i Ja-
mesa Potterów, zdradzając ich i wydając ich kryjówkę Voldemortowi. Harry jest 
zdruzgotany, kiedy się o tym dowiaduje, lecz nie pozwala go zabić Syriuszowi i Re-
musowi Lupinowi, czwartemu z przyjaciół, okazując litość fałszywemu przyjacie-
lowi i nie podejmując zemsty. Ta postawa Harry’ego jest również godna naślado-
wania. Litość, miłosierdzie i wybaczenie to kolejne wartości, których się tu uczymy. 

Na uwagę w trzeciej części zasługują także dementorzy – istoty wysysające 
z ludzi szczęście, zdolne nawet do wyssania duszy – oraz sposób obrony przed 
nimi. Zaklęcie broniące czarodzieja przed niszczącą mocą dementora to zaklęcie 
Patronusa. Polega na przywołaniu pozytywnej energii, którą czarodziej czerpie 
z wyjątkowo szczęśliwych wspomnień. Osobiście uważam, że tak samo jak posta-
cie dementorów są dramatyczne i przerażające, tak samo zaklęcie Patronusa jest 
piękne i niesie nadzieję. Ataki dementorów można porównać z napadami depresji, 
a jednym ze sposobów na poradzenie sobie z przygnębieniem może być przypo-
mnienie sobie szczęśliwych chwil z przeszłości. Zetknięcia z dementorami poka-
zują nam także, że wspomnienia mają żywą siłę, a to dobro, które nas spotkało, 
zawsze w nas pozostaje, tylko musimy o nim pamiętać i umieć je wydobyć, co, tak 
samo jak zaklęcie Patronusa, jest trudne, ale ratuje nas przed złem i rozpaczą. 

W Więźniu Azkabanu pojawia się również motyw podróży w czasie, i cho-
ciaż w tej części powrót do przeszłości i zmienianie biegu historii przebiega bez 
komplikacji i pomaga uratować Syriusza przed strasznym losem, to w ósmej czę-
ści (Harry Potter i przeklęte dziecko) mamy już wiele dowodów na to, że ingero-
wanie w historię niesie za sobą katastrofalne skutki. Chociaż nie możemy tego 
odnieść do realnego świata, w którym cofanie się w czasie jest niewykonalne, 
możemy wyciągnąć z tego taki wniosek, że lepiej pogodzić się ze śmiercią i prze-
szłością, bo nie jesteśmy w stanie jej zmienić. 

W czwartym tomie przygód młodego czarodzieja na pierwszy plan wy-
suwa się Turniej Trójmagiczny, w którym Harry musi wziąć udział, mimo że jest 
na to za młody, bowiem turniej jest niezwykle niebezpieczny, wymaga wiedzy 
i umiejętności, których Harry jeszcze nie posiada. Już samo zawiązanie akcji na-
suwa refleksję, że niejednokrotnie w życiu zdarza nam się coś, na co nie jesteśmy 
gotowi, lecz powinniśmy wtedy godnie i z odwagą się z tym zmierzyć. W takich 
sytuacjach nie do przecenienia jest pomoc przyjaciół. Przyjaźń to wartość, która 
przewija się przez całą serię o Harrym Potterze. W każdej części cyklu jesteśmy 
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świadkami lojalności, wzajemnej pomocy, wspólnego spędzania czasu i rozwią-
zywania problemów, bycia razem, bycia dla siebie, bycia na dobre i złe. Dumble-
dore mówi nam, że „trzeba być bardzo dzielnym, by stawić czoło wrogom, ale 
tyle samo męstwa wymaga wierność przyjaciołom” (Rowling, 2000a, s. 198). Każda 
książka o Harrym Potterze jest potwierdzeniem tych słów. 

Pod koniec Czary ognia Lord Voldemort odzyskuje ciało i odradza się, co 
jest początkiem bardzo ciemnych czasów w świecie magii. Dochodzi do starcia 
czarnoksiężnika z Harrym w pojedynku, w którym pomagają mu duchy jego ro-
dziców na znak, że ci, którzy nas kochają, opiekują się nami także po śmierci. 
Duchy w cyklu przygód młodego czarodzieja są również dowodem na to, że życie 
po śmierci istnieje. Oczywiście w świecie realnym nie możemy mieć co do tego 
pewności, ale możemy wierzyć, że śmierć nie oznacza końca naszego istnienia, 
co sprawia, że nasze doczesne życie nabiera o wiele głębszego sensu. 

Po wydarzeniach na cmentarzu i śmierci Cedrika Diggory’ego, jednego z uczest-
ników Turnieju Trójmagicznego, profesor Dumbledore wygłasza przemowę, aby 
podnieść uczniów na duchu i uświadomić im, co jest teraz najważniejsze:  
 

Powtarzam wam wszystkim jeszcze raz: skoro Lord Voldemort powrócił, będziemy na 
tyle silni, na ile będziemy zjednoczeni, i na tyle słabi, na ile będziemy podzieleni. Lord 
Voldemort posiada wielki talent siania niezgody i wrogości. Możemy mu przeciwstawić 
tylko równie silne więzi przyjaźni i zaufania. Niczym są różnice w zwyczajach i języku, 
jeśli mamy takie same cele i otwieramy przed sobą serca. (Rowling, 2001, s. 547) 

 
Dyrektor porusza tutaj wiele wątków. Stawia przyjaźń, zaufanie, jedność 

i wspólnotę przeciwko podziałom, różnicom, niezgodzie i wrogości. Za najważniej-
sze w budowaniu braterstwa uważa patrzenie na siebie nawzajem sercem i z ser-
cem. Troszeczkę inaczej ten cytat został przedstawiony w filmie: „Chociaż pocho-
dzimy z różnych krajów, mówimy różnymi językami, to nasze serca biją jednym 
rytmem” (Newell, 2005). Z tego cytatu możemy wyciągnąć jeszcze więcej – mimo 
wszelkich różnic wszyscy jesteśmy ludźmi i w pewnym sensie jesteśmy tacy sami 
– wszyscy mamy wady i zalety, przeżywamy chwile triumfu i słabości, popeł-
niamy błędy, borykamy się z problemami. 

Jeszcze jedna wypowiedź Albusa Dumbledore’a jest ważna, a więc warta 
przytoczenia: „Nadejdzie czas, w którym będziecie musieli wybierać między tym, 
co słuszne, a tym, co łatwe” (Rowling, 2001, s. 547). Te słowa uświadamiają nam 
w prosty sposób, że bardzo często to, co słuszne i dobre, jest trudne, a łatwe 
pozostają tylko rzeczy i zachowania niewłaściwe. Objawia się to szczególnie w cięż-
kich czasach, takich jak wojna, głód, cierpienie. Niejednokrotnie spotykają nas 
dylematy, czy postąpić słusznie, zgodnie z sumieniem, czy tak, żeby było nam 
wygodnie – bo to się, niestety, często wyklucza. To kolejna życiowa mądrość, 
którą przydałoby się zapisać w jakiejś magicznej skarbnicy.  
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W piątej części Harry’ego Pottera nasz główny antybohater Lord Voldemort 
dąży do poznania przepowiedni, zapisanej w szklanej kuli, mając nadzieję, że pod-
powie mu, jak na dobre pokonać Harry’ego. W Hogwarcie zaczyna wprowadzać au-
torytarne rządy Dolores Umbridge z Ministerstwa Magii i przeprowadza w szkole 
prawdziwą rewolucję. Nie pozwala uczyć się obrony przed czarną magią, dlatego 
uczniowie z Harrym na czele zawiązują tajne stowarzyszenie – Gwardię Dumble-
dore’a, mającą na celu naukę zaklęć obronnych. Harry i jego przyjaciele ryzykując 
wydalenie ze szkoły, walczą o to, co słuszne, mimo że łamią przy tym szkolne prze-
pisy. To nam pokazuje, że czasem należy złamać reguły na rzecz wyższego celu.  

Harry’ego dręczą nocne koszmary, a niektóre z nich okazują się wizjami z praw-
dziwego życia. Harry, czując, że to ważne, budzi w nocy dyrektora, aby wysłał po-
moc do taty Rona, Artura Weasley’a. Okazuje się, że życie Artura faktycznie było 
zagrożone, a dzięki tej wiadomości, udało się go uratować. To świetny przykład na 
to, że czasem warto zawierzyć swojej intuicji czy przeczuciu. 

Później Harry ma kolejną wizję i wyrusza na ratunek Syriuszowi. W rzeczy-
wistości jednak wpada w pułapkę Voldemorta, który próbuje go opętać, wykorzy-
stując więź z jego umysłem. Przez silne połączenie z Voldemortem i nawiedzające 
go trudne emocje Harry wielokrotnie w piątej części wątpił w swoją tożsamość 
i dobroć. Wątpliwości to jednak również ważna część poszukiwań naszego „ja” i re-
fleksji nad sobą i światem. Profesor Dumbledore w krytycznej chwili zwątpienia 
i dylematu moralnego próbuje pomóc chłopcu, mówiąc: „Harry, rzecz nie jest w tym, 
jaki jesteś, lecz w tym, jaki nie jesteś” (Yates, 2007). To jest definitywnie coś, na co 
warto zwrócić uwagę. Nie zawsze udaje nam się być dobrym człowiekiem, ale 
ważne, żebyśmy przynajmniej nie byli źli. Pomiędzy dobrem a złem są jeszcze od-
cienie szarości, bo świat nie jest czarno-biały i jednoznaczny. 

W pojedynku Zakonu Feniksa ze śmierciożercami ginie ojciec chrzestny 
Harry’ego, Syriusz, ostatni żyjący członek jego rodziny (oprócz mugoli 
Dursley’ów). Harry całe życie borykał się ze stratą rodziców, dlatego trudno mu 
było pogodzić się ze śmiercią kolejnej bliskiej osoby. Rodzina jest niepodważalną 
wartością, którą cykl porusza. Ponieważ Harry jej nie miał, przykładem rodziny 
w powieści staje się liczna rodzina Weasley’ów, dzięki którym Harry mógł do-
świadczyć chociaż namiastkę ogniska domowego. Książka konfrontuje nas także 
z tym, że kiedyś każdemu z nas przyjdzie borykać się ze śmiercią bliskiej osoby i 
trzeba jakoś nauczyć się radzić sobie ze stratą. 

Na początku szóstej części profesor Snape składa wieczystą przysięgę, czyli 
taką, której złamanie powoduje śmierć. To w pewien sposób unaocznia nam, że 
danego słowa trzeba dotrzymywać, a niewywiązanie się z obietnicy często niesie 
ze sobą problematyczne konsekwencje.  

Czarodzieje otrzymują również wyniki egzaminów, które zaważą na ich przy-
szłej karierze. Wykształcenie i kariera są kolejnymi wartościami, które pojawiają 
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się w powieści, jednak dla Harry’ego, Rona i Hermiony ważniejsza jest misja ra-
towania świata niż wybranie ścieżki zawodowej. Jednak przykład Harry’ego, który 
nie otrzymał wystarczająco dobrej oceny z eliksirów, aby zostać aurorem (człon-
kiem elitarnej jednostki wysoko wyszkolonych czarodziejów), pokazuje, że warto 
przyłożyć się do nauki, aby otworzyć sobie w przyszłości różne drogi i możliwości. 
Nieustannie budzi w nas podziw także pilność i ambitność Hermiony, która za-
chęca nas do naśladowania tej postawy. 

Postać profesora Horacego Slughorna, który wybiera sobie ulubionych 
uczniów z kręgu znanych rodzin, i w ogóle cała historia Harry’ego konfrontuje 
nas także z wartością, jaką jest sława. Złym przykładem obchodzenia się z nią był 
na pewno profesor Gilderoy Lockhart z drugiej części, który zasłynął, przypisując 
sobie zasługi innych czarodziei. Przykład Harry’ego pokazuje nam natomiast, że 
sława bywa kapryśna i może obrócić się przeciwko nam. Dobrze, gdy mamy do-
brą sławę, ale każda plotka lub zazdrość innych ludzi może zniszczyć dobre imię, 
a wtedy musimy się zmierzyć z krzywymi spojrzeniami, szeptami za plecami lub 
jawnymi szykanami. Dlatego ze sławą należy obchodzić ostrożnie, i tak jak Harry, 
zawsze bronić prawdy, nawet jeśli cały świat jest przeciwko nam. 

Historia z eliksirem szczęścia, który Harry otrzymuje w nagrodę, pokazuje, 
że czasem potrzebna nam jest pomoc od losu, aby rozwiązać jakiś problem. Cza-
sem szczęście nam sprzyja, czasem nie, ale warto zauważać szanse, jakie poja-
wiają się wokół nas i patrzeć na życie optymistycznie i z nadzieją. Inną nauką z tej 
historii jest to, że często na szczęście trzeba sobie zapracować. Ron, który wygrał 
mecz, myśląc, że wypił eliksir szczęścia, jest przykładem na to, że czasami wy-
starczy uwierzyć we własne możliwości i wtedy wszystko idzie lepiej.  

Harry wraz z Dumbledorem odkrywa w Księciu półkrwi historię Volde-
morta, aby znaleźć sposób na pokonanie go. Dla Voldemorta wartościami były 
historyczne przedmioty, czystość krwi, władza i potęga. Jego przykład uczy nas, 
że dążenie do tych wartości niejednokrotnie sprowadza nas na manowce, szcze-
gólnie jeśli próbujemy zdobyć je za wszelką cenę, nie respektując innych ludzi. 
Voldemort stanowi wyraźny antywzór w całym cyklu powieści, czyniąc wiele zła, 
krzywdząc, mordując i parając się czarną magią. Później dowiadujemy się, że w swo-
jej obsesji na punkcie nieśmiertelności czarnoksiężnik posunął się do rozszcze-
pienia swojej duszy, co było okropnym wynaturzeniem i odczłowieczyło go do 
tego stopnia, że już nawet nie wyglądał jak człowiek. 

W siódmej części cyklu Harry, Ron i Hermiona nie wracają do Hogwartu, 
podejmując się niebezpiecznej misji zniszczenia wszystkich horkruksów (części 
duszy ukrytych w przedmiotach) Voldemorta, aby ostatecznie móc go pokonać.  

Na początku jednak odbywa się wesele Billa Weasley’a i Fleur Delacour. 
Bill został pogryziony przez wilkołaka i stracił swój urok zewnętrzny, lecz Fleur 
pokazuje nam, że prawdziwa miłość nie patrzy na wygląd i przeciwności. Tak 
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samo Nimfadora Tonks, która kocha Lupina, będącego wilkołakiem, uczy nas, że 
miłość nie zna granic i kocha się nie za coś, lecz mimo wszystko.  

Najważniejszą osią fabuły siódmej części stają się insygnia śmierci – trzy 
magiczne przedmioty, których posiadanie czyni czarodzieja panem śmierci, daje 
mu wielką magiczną moc i potęgę. Legenda o trzech braciach uczy nas jednak, 
że przed śmiercią nie można uciec, a próby oszukania śmierci są bezowocne i nie-
bezpieczne. Voldemort jednak, nieustannie dążący do coraz większej potęgi, 
próbuje za wszelką cenę zdobyć legendarne przedmioty. W tym celu posuwa się 
do zbezczeszczenia grobu Dumbledore’a, torturowania wytwórców różdżek dla 
pozyskania informacji, przetrzymywania zakładników w niewoli, a nawet do za-
bicia swojego sługi. To unaocznia nam, że złym ludziom nie można ufać, bo na-
wet najwierniejsza służba nie zostanie przez nich doceniona, oni tylko bez skru-
pułów wykorzystują ludzi do swoich celów, a gdy ci stają się niepotrzebni, zostają 
usuwani. Voldemort jest powieściowym antybohaterem w każdym calu i poka-
zuje nam, jak na pewno nigdy nie należy postępować.  

Harry, Ron i Hermiona zostają złapani przez śmierciożerców i życie ratuje im 
Zgredek – skrzat domowy, którego Harry w drugiej części uwolnił od niewolniczej 
służby Malfoyom. Zgredek jest tutaj przykładem przepięknej wdzięczności za poda-
rowaną wolność. Niestety, Zgredek ginie, a Harry urządza mu pogrzeb, za co zostaje 
doceniony przez goblina Gryfka. Magiczne stworzenia były bowiem często przez 
czarodziejów traktowane nieludzko, lecz postawa Harry’ego i Hermiony, która zaw-
sze walczyła o równouprawnienie i godne warunki dla zwierząt i wszelkich stworzeń, 
uczy nas kolejnej wartości, jaką jest szacunek dla wszystkich istot żywych.  

Kiedy Harry i przyjaciele udają się do Hogwartu, aby zniszczyć ostatnie hor-
kruksy, dają nadzieję uczniom na wyswobodzenie z reżimu i terroru, który zapa-
nował w szkole. Dochodzi do wielkiej bitwy o Hogwart, w której wszyscy nauczy-
ciele i uczniowie wykazali się heroizmem, odwagą i poświęceniem, walcząc o wol-
ność i wartości, nawet za cenę życia.  

W trakcie walki profesor Snape oddaje Harry’emu swoje wspomnienia, 
które wyjawiają prawdę o nim. Harry do tej pory cały czas był przekonany, że 
Snape jest wiernym sługą Voldemorta, lecz okazuje się, że Dumbledore słusznie 
darzył go zaufaniem, bo zawsze był po właściwej stronie. Okazuje się, że pozory 
mogą mylić. Na uwagę zasługuje też niespełniona miłość Snape’a do matki 
Harry’ego, Lily, która trwała nieustannie, mimo że od jej śmierci minęło wiele lat. 
Z myśli Snape’a Harry dowiaduje się jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy – on sam 
jest horkruksem i żeby pokonać Voldemorta, musi dać się zabić. 

Tymczasem Voldemort przerywa walkę, dając uczniom czas na wydanie 
Harry’ego. Nikt nie zamierza zdradzić przyjaciela, lecz on sam decyduje się na po-
święcenie, aby oszczędzić innych i aby Czarny Pan mógł zostać pokonany. Godząc 
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się z przeznaczeniem, Harry po raz kolejny wykazuje się bohaterstwem i z god-
nością i odwagą stawia czoła śmierci.  

W magiczny sposób (być może dlatego, że w momencie próby zabójstwa 
Harry był właścicielem wszystkich trzech insygniów śmierci) Harry po raz kolejny 
przeżywa zaklęcie uśmiercające. Neville zabija ostatniego horkruksa, a Harry w osta-
tecznym pojedynku zwycięża Voldemorta, który ginie, trafiony własnym odbitym 
zaklęciem. Dobro zwycięża zło i mimo że wiele osób poświęciło swoje życie, było 
warto walczyć. „Nie żałuj umarłych, Harry. Żałuj żywych, a przede wszystkim tych, 
którzy żyją bez miłości” (Rowling, 2008, s. 549) – uczy nas profesor Dumbledore. 

Podsumowując, w serii o Harrym Potterze mamy mnóstwo przykładów i an-
typrzykładów, wzorów i antywzorów, wartości i antywartości, które rozgraniczają 
dobro i zło, pokazują jak powinniśmy postępować, a jak nie, oraz co w życiu jest 
wartościowe i o co warto walczyć do samego końca. Świat byłby znacznie pięk-
niejszy, gdybyśmy mieli taką odwagę, jaką miał Harry Potter, aby walczyć o to, co 
naprawdę ważne, aby dzielnie i z godnością stawiać czoło cierpieniu i naszemu 
przeznaczeniu, oraz umieć poświęcić się dla dobra innych ludzi. 
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Humor and Christian faith  
in God in the work of G. K. Chesterton and C. S. Lewis 

 

Based on the work of Gilbert Keith Chesterton and Clive Staples Lewis, the author 
analyzes the role of humor in the Christian spirituality and the connection between 
humor with faith in God and entrusting to God. First, it shows in which sense God 
is the source and fundament of humor as such, then explains the concept of “God's 
humor”, and finally deals with eschatology as a part of theology that should show 
Christian humor and joy in a special way. The author concludes that both writers 
regarded humor as an inalienable element of Christian faith in God. 
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Sytuacja człowieka próbującego zanalizować fenomen humoru w sposób 

naukowy nie jest łatwa. Przypomina bowiem położenie piszącego podręcznik do 
nauki pływania lub tańca. Bez względu na to jak bardzo by się starał, właściwie 
nie jest w stanie oddać istoty tego, co wchodzi w zakres przeżyć, a nie opisu. 
Humor jest uniwersalnym elementem kultury, która powstawała na bazie chrze-
ścijaństwa. Czy istnieje więc, a jeśli tak, to jaki, związek humoru z teologią i z chrze-
ścijańską wiarą w Boga? 

Tekstami źródłowymi tego artykułu są dzieła dwóch pisarzy chrześcijań-
skich, którzy w swej twórczości często poruszali problematykę humoru. To Gil-
bert Keith Chesterton i Clive Staples Lewis. W artykule tym zasadniczy zabieg 
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badawczy stanowi analiza dzieł obu pisarzy w dwóch aspektach. Autor próbuje 
uchwycić, co pisali implicite o humorze i jego związku z wiarą chrześcijanina oraz 
to, jak sami stosowali humor w swej twórczości literackiej.  

Oto dla przykładu tekst C. S. Lewisa, oceniający twórczość o 24 lata star-
szego kolegi:  

 
Nie musiałem zgadzać się z Chestertonem, by móc go docenić. Ma poczucie humoru, 
które szczególnie lubię – „żarty” nie są u niego rozsiane na stronie jak rodzynki w cie-
ście, nie przemawia też (tego nie znoszę) tonem ogólnie żartobliwym i nonszalanc-
kim. Humoru nie można u niego w żaden sposób oddzielić od prezentowanej myśli, 
jest raczej (jak powiedziałby Arystoteles) „kwiatem” samej dialektyki. Szabla błyszczy 
w czasie walki nie dlatego, że walczącemu zależy na jej błysku, ale dlatego, że wyma-
chuje nią bardzo prędko, walcząc o życie. (Lewis, 1999, s. 190) 

 
Należałoby dodać, że treści przekazywane przez obu analizowanych tu autorów 

współbrzmią z oficjalnym nauczaniem kościoła. Wystarczy wspomnieć adhortacje pa-
pieża Franciszka Evangelii Gaudium oraz Gaudete et exsultate czy Pawła VI Gaudete 
in Domino. Na przykład Paweł VI wyraźnie pisze o tym, co dla chrześcijanina ma być 
źródłem wewnętrznego wsparcia i radości. Człowiek doznaje „radości, czyli szczęścia 
duchowego, wtedy, kiedy jego duch posiada Boga, poznając Go i kochając” (GD, I). 
Wyraźnie też zaznacza trynitarne źródło owej Bożej radości. Ma ona płynąć z wyda-
rzeń paschalnych i „może się zrodzić jedynie w ścisłym związku z obchodem śmierci 
i zmartwychwstania Pańskiego” (GD, III). Radość ta nie jest jedynie stanem psychicz-
nym, ale ma być owocem Ducha Świętego, który wspiera wielu chrześcijan na co 
dzień, aby przezwyciężali smutki i frustracje dnia powszedniego (por. GD, VIII). 

 
1. Bóg jako źródło i podstawa humoru 

 
W cyklu opowieści Kroniki Narnii, w piątym jego tomie zatytułowanym 

Srebrne krzesło, C. S. Lewis opisuje stworzenie Narnii przez Lwa Aslana (Lewis, 1987, 
s. 82–91). Ten opis bardzo przypomina stworzenie świata znane z księgi Genesis. 
Lew Aslan przez pieśń i tchnienie tworzy gwiazdy, słońce, rośliny i zwierzęta. Spo-
śród zwierząt wybiera niektóre i czyni z nich istoty rozumne, którym przykazuje, 
aby kochały, myślały i mówiły. Już w kilka godzin po stworzeniu nowego świata 
pewien ptak swoim zachowaniem wzbudził ogólną wesołość i śmiech innych zwie-
rząt. Słysząc ową nieśmiałą wesołość, Aslan rzekł: „Śmiejcie się do woli i nie lękaj-
cie się! Teraz, kiedy już nie jesteście niemi i tępi, nie musicie być zawsze poważni. 
Bo żarty, tak jak i sprawiedliwość, zaczynają się wraz z mową” (Lewis, 1987, s. 93). 
W takiej oto baśniowej konwencji C. S. Lewis przekazywał swoim czytelnikom teo-
logiczną prawdę o tym, że Bóg jest Tym, od którego pochodzi ludzki humor, śmiech 
i żart, i że w związku z tym są to sprawy ważne. 
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Podobnie Chesterton, wyposażając swoich bohaterów w stałą pogodę du-
cha, wskazał wyraźnie, że ostateczne źródło ich radości i humoru jest nadprzy-
rodzone. Bóg nie jest tu jednak ukazany jako jednorazowa przyczyna wprawia-
jąca w ruch, ale jako stałe i żywe źródło humoru dla każdego, który go szuka. 

Niniejsza opinia znajduje dobitne potwierdzenie w życiu Biedaczyny z Asyżu, 
który w im bliższym kontakcie żył z Bogiem, tym większym był wesołkiem. Pier-
wiastek nadprzyrodzony „nie czynił go ponurym czy też odczłowieczonym, całym 
bowiem znaczeniem jego posłannictwa było to, że taki mistycyzm czyni czło-
wieka wesołym i ludzkim” (Chesterton, 1949, s. 149). Św. Franciszek był człowie-
kiem zaufania. Potrafił oddać całą swoją egzystencję w ręce Boga, i to dawało 
mu wewnętrzną siłę, poczucie bezpieczeństwa, i sprawiało, że stać go było na 
uśmiech nawet w chwilach cierpienia. 

Tą postawą zaufania do Boga odznaczał się również Doktor Anielski. I choć 
u niego zaufanie miało większą niż u Franciszka podbudowę intelektualną, to 
rezultatem była obrona optymistycznej wizji świata i człowieka. Nie ulegał on 
współczesnym mu trendom pchającym człowieka na skraj rozpaczy lub objęcia 
pesymizmu. Walczył z tymi, którzy zupełnie podważali zaufanie człowieka do 
Boga czy siebie samego, z tymi, „co widzieli życie chrześcijańskie wyłącznie jako 
wąską drogę” (Chesterton, 1949, s. 208). 

Także fikcyjne postacie Chestertona, poprzez swoje zachowanie lub wy-
głoszone słowa, utożsamiają się z poglądem, że humor i radość pochodzą od 
Boga. Innocenty Smith, główny bohater powieści Żywy człowiek, jest np. uwspół-
cześnionym le jongleur de Dieu. Nieco zwariowany, wesoły, choć nie lekko-
myślny, nosił w sobie powagę radości. Robił rzeczy, które inni poczytywali za sza-
leństwo, dopóki nie odnaleźli właściwego klucza do jego postępowania. Otóż In-
nocenty chciał być właśnie „żywym człowiekiem”. Pragnął czuć, że żyje. Dlatego 
pewnego poranka wyszedł z domu i postanowił okrążyć świat, aby wrócić do 
domu i poczuć, jak to dobrze, że w nim mieszka. A ta jego wielka żądza życia, 
która powodowała owe dziwactwa, pochodziła ze stałej wiary mistycznej i chrze-
ścijańskiej” (Chesterton, 1954, s. 160). 

Kapitan Dalroy – chestertonowski bohater wędrujący z szyldem gospod-
nim po całej Anglii – broniąc wolności Anglika do wypicia kufla piwa powiada, iż 
nie wierzy, aby Bóg źle patrzył na wszystkie ludzkie przyjemności. Przeciwnie – 
uważa, że Bóg pragnie, aby każdy człowiek miał nieco radości, choćby pochodzą-
cej z tak prostych źródeł (Chesterton, brw., s.65). 

Poza tymi „ucieleśnionymi” przykładami boskiego pochodzenia humoru, 
można również odnaleźć teoretyczne rozważania Chestertona na temat radości 
i smutku, optymizmu i pesymizmu. Autor twierdzi, że oba te czynniki muszą być 
wymieszane w naszym życiu, i wszystko, co autentycznie ludzkie musi je w sobie 
zawierać. To, co jest interesujące, to proporcje, w jakich smutek i radość rozkładają 
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się w życiu poszczególnych ludzi. Następnie bada owe proporcje u chrześcijan i po-
gan. Twierdzi, że u chrześcijan pesymizm i smutek są dopuszczalne, ale tylko nie-
jako na „powierzchni” życia. Spoglądając zaś w „jądro” swojej egzystencji i roz-
ważając jego pryncypia, chrześcijanin dostrzega nadzieję, która jest dla niego 
fundamentem i źródłem stałej, głębokiej radości. U pogan natomiast jest od-
wrotnie. Choć na zewnątrz mogą odczuwać radość i wesołość czerpane z natu-
ralnych źródeł, to spoglądając w głąb siebie odczuwają niepewność i smutek. 
Chesterton pisze wprost o dostrzeganiu Fatum (Mroczkowski, 1974, s. 123–124). 

Podsumowując, można w tym miejscu przypomnieć modlitwę Tomasza 
Morusa. Ten średniowieczny święty był bliski obu omawianym tu autorom. On 
również zdawał sobie sprawę z tego, kto jest ostatecznym źródłem naszych cnót 
i darów, także daru humoru i prosił Pana o umiejętność śmiechu i łaskę rozumie-
nia żartów, aby w życiu, doznając radości, mógł nią także obdarowywać innych. 

 
2. „Boży humor" 

 
Bóg jest podstawą i źródłem ludzkiej natury. Wszystko to, co w nas dobre 

jest w pewien sposób Jego podobieństwem. Dotyczy to więc także humoru. Hu-
mor musi zatem w pewien sposób określać nie tylko Boże agere, ale i esse. Taki 
właśnie teologiczny wniosek formułują obaj rozważani autorzy. Humor stanowi 
charakterystyczny wyznacznik Bożego stylu działania i istnienia. Bóg chrześcijan 
jest także Bogiem humoru. 

Rozpatrując to zagadnienie, autor w szczególny sposób staje naprzeciw 
nieporadności ludzkiego języka. Wszak wszystko, co mówimy lub piszemy o Bogu 
i Jego naturze jest per analogiam, a cóż dopiero tak delikatna kwestia. Z pewno-
ścią ów „Boży humor” dość daleko odbiega od potocznego rozumienia humory-
zmu, dlatego wyrażenie to pisane będzie w cudzysłowie. 

„Humor Boga” wyraża się między innymi w tym, że On nigdy się nie męczy 
ani nie nudzi stworzonym przez siebie wszechświatem. Traktuje go zawsze z tą 
samą świeżością. Trafnie tę myśl oddaje Chesterton:  

 
Dzieciom odznaczającym się ogromną witalnością i ekspansywnością, podobają się rzeczy 
powtarzane w niezmienionej formie. Mówią: „Zrób to jeszcze raz!”, i starsza osoba robi to 
raz jeszcze, umierając ze znudzenia, bo nie posiada wystarczająco dużo energii, by czerpać 
przyjemność z monotonii. Być może Bóg posiada wieczny apetyt dziecka. My – ludzie – bo-
wiem zgrzeszyliśmy i zestarzeliśmy się, lecz Ojciec nasz jest od nas młodszy. Nie nuży go za-
bawa i co dzień rano mówi słońcu: „Jeszcze”. I księżycowi każdego wieczora powtarza: „Jesz-
cze”. I słońce wschodzi każdego ranka, a księżyc każdego wieczoru. (Terrioni, 2000, s. 151) 

 
Tę cierpliwość Boga i Jego skłonność do tego, by wciąż zaczynać od nowa widać też 
na kartach Biblii. On wciąż dawał ludziom szanse, mimo że tyle razy Go zawiedli. 



Humor a chrześcijańska wiara w Boga w świetle twórczości G. K. Chestertona i C. S. Lewisa 

373 

W pewnym sensie można więc powiedzieć, że Bóg „bawi się” swoim stwo-
rzeniem. Jest ono dla Niego nieustannym źródłem radości. Oprócz tego, że Jego 
działanie charakteryzuje świeżość, jest ono również pełne niespodzianek i para-
doksów. W twórczości Lewisa widać to na przykład w postaci Aslana – Wielkiego 
Lwa (Aslan jest tu typem Boga). Aslan jest Tym, który interweniuje w sposób 
nieprzewidywalny i niespodziany. Jest Kimś w pełni suwerennym. Jest prawo-
dawcą. Można Go tylko prosić o pomoc, do niczego zaś nie można Go zmusić. 
Choć zawsze wiadomo, że przybędzie z pomocą, to sposób i czas tego przybycia 
określa tylko On sam, i czyni to w sposób nieprzewidziany dla proszących. Jest 
Niespodzianką. „Aslan przychodzi i odchodzi. [...] Nie lubi być niczym skrępo-
wany [...]. To nie jest OSWOJONY lew” (Lewis, 1985, s. 131–132). 

Pewnym odpowiednikiem u Chestertona mógłby być prezes Niedziela z po-
wieści Człowiek, który był czwartkiem. On również jest pełen niespodzianek i para-
doksów. Choć pytany wprost, autor odpowiadał, że postać tę należy bardziej in-
terpretować jako Naturę niż Boga, to jednak jest w tej postaci wiele cech, które 
w późniejszej fazie twórczości autor przypisywał Bogu. Prezes Niedziela to osoba 
tak wystylizowana, że czytelnik od razu widzi, że jest on, „nie-tylko-człowie-
kiem”. Zapytany przez jednego z rozgniewanych detektywów o to, czy kiedykol-
wiek cierpiał, Niedziela odpowiada nagle znanym z Nowego Testamentu tek-
stem: „Zali możecie pić kielich, z którego ja piję?" (Chesterton, 1958, s. 206). To 
Wielki Reżyser, który wikła fabułę aż do absurdu w ten sposób, że trudno rozpo-
znać kto jest kim. On zaś jest Wielką Tajemnicą. Umyka wszystkim, będąc jedno-
cześnie po stronie wszystkich. Jednocześnie przeraża, choć jest dobrotliwy. To 
Wielki Kawalarz, który ścigających go detektywów, „wodzi za nos”, a wreszcie 
sprawia, że nie chcąc, przybywają na ucztę do jego domu. 

Tak więc Bóg Chestertona i Lewisa jest Bogiem o wciąż niespożytych siłach 
i wielkiej fantazji. Jest Bogiem paradoksów i niespodzianek. Przede wszystkim 
jednak nie przestaje być Bogiem miłości. Szanuje wolność człowieka. Wyciąga do 
niego rękę w sposób, którego ten się nie spodziewa. Lewis nazywał taki sposób 
działania Boga „wędkowaniem”, podczas którego Wielki Wędkarz „bawi się” ze 
swoją rybą (Lewis, 1999, s. 208). Chesterton zaś dochodzi do tezy (sformułowa-
nej raczej implicite), że część z tego, co nas rozśmiesza jest żartem zamierzonym, 
co zresztą wyrażał w takich powiedzeniach, jak to, że wieloryb i nosorożec są 
żartami Pana Boga (Mroczkowski, 1959, s. 52). 

W pierwszym tomie Opowieści z Narnii Wielki Lew Aslan (personifikacja 
Jezusa według interpretatorów) daje się zabić Białej Czarownicy (personifikacja 
zła) jako ofiara za jednego z ludzi – Edmunda. Scena zaś, która następuje po jego 
śmierci należy do najbardziej charakterystycznych w całym cyklu. Przy martwym 
ciele czuwają w nocy dwie dziewczynki (siostry Edmunda). Gdy nadchodzi poranek, 
Aslan powraca do życia. Podobieństwo do ewangelicznego zmartwychwstania 
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narzuca się samo. Gdy Aslan uspokaja pierwszy strach dzieci i przekonuje je, że 
nie jest duchem, następuje eksplozja radości wyrażająca się w zwariowanej za-
bawie w „ganianego”. A Lew mówi: „Och, dzieci, czuję, że wracają mi siły. Och, 
dzieci, złapcie mnie, jeśli potraficie” (Lewis, 1985, s. 118). Odzyskana więź Boga 
i człowieka wyraża się w beztrosce i spontaniczności. 

W innym zaś miejscu owa więź zawiązuje się w sposób dość szczególny. Mia-
nowicie chcąc zaznajomić się z karłem Zuchonem, który nie wierzył w jego istnie-
nie, Aslan kazał mu podejść, po czym skoczył na niego, chwycił w pysk i wyrzucił 
dwa razy w powietrze, w taki jednak sposób, aby się nie zranił. Następnie postawił 
karła na ziemi i zaproponował zawarcie przyjaźni (Lewis, 1985, s. 110–111). 

Przypisywanie Bogu tych wszystkich, wspomnianych powyżej, cech może 
budzić głosy protestu. Odezwałyby się one zapewne w obronie powagi rozważa-
nych tu zagadnień. Wszak idzie o to, co najważniejsze. Powinny jednak osłabnąć, 
gdy uświadomimy sobie, z jaką powagą Bóg traktuje człowieka. Jak bardzo ten 
Go „obchodzi”. Krańcowy tego dowód to Golgota. Dlaczego jednak miałaby za-
chodzić jakaś sprzeczność? Dlaczego Bóg Ukrzyżowany nie miałby być jednocze-
śnie Bogiem „bawiącym się” z człowiekiem, Bogiem pełnym niespodzianek i fan-
tazji? Doktryna katolicka podaje, że hominis ad maiorem Dei gloriam creatio ex 
nihilo. Skoro więc stworzeni jesteśmy dla Jego chwały, znaczy to, że oprócz in-
nych celów, człowiek stworzony został także na Bożego widza. 

 
3. Humor eschatycznej pełni 

 
Zagadnienia eschatologiczne poruszane są w twórczości Clive'a Staplesa 

Lewisa. Jego twórczość będzie więc głównym źródłem w analizowaniu kwestii 
spraw ostatecznych. 

Należy rozpocząć od tego, iż w stosunku do stanu eschatycznego humor pełni 
niejako rolę znaku antycypującego i wskazującego zarazem. Tak jak taniec i zabawa, 
humor jest czymś lekkomyślnym i mało ważnym tu na ziemi, dlatego że przebywanie 
„tu na ziemi” nie jest jego naturalnym miejscem (Lewis, 1980, s. 78–79). 

Eschatologia jest tą częścią dogmatyki katolickiej, która, w porównaniu z in-
nymi jej częściami, jest mało rozwinięta. Biblia dostarcza niewiele wiadomości o tym, 
co po śmierci, a jeśli już dostarcza, to posługuje się analogiami i przykładami. Nic 
więc dziwnego, że analogiami posługują się również Lewis i Chesterton. Mówiąc 
o życiu wiecznym, używają obrazów zaczerpniętych z życia codziennego. O ana-
logii tańca i zabawy napisano już wyżej. Porównanie to jest często rozwijanym i eks-
plorowanym tematem u Lewisa. Na przykład w The problem of the pain Lewis 
porównuje sprawy ostateczne do kosmicznej gry w piłkę, w której Mistrz gra ze 
swoim stworzeniem (Willis, 1995, s. 169). 
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Eschatologia wiąże się z klimatem radości. Prawdę tę potwierdzają liczni 
egzegeci biblijni twierdząc, że właśnie radość jest fundamentalnym przesłaniem 
Księgi Apokalipsy. W scenie finałowej Kuli i krzyża Chesterton umieszcza scenę 
wielkiego pożaru w domu, w którym znajdują się główni bohaterowie. Klimat 
opowiadania staje się fantasmagoryczny, scena zaś przybiera wymiary uniwer-
salistyczne i apokaliptyczne. Palący się dom zdaje się być kończącym światem. 
Autor ukazuje obraz ataku złych sił uosobionych przez tajemniczego i złowro-
giego właściciela domu. W tym właśnie momencie pojawia się mnich Michał – 
świątobliwy człowiek, który maszeruje wprost przez płomienie. To jednak, co zo-
staje szczególnie wyeksponowane, to radosny śpiew mnicha. W obliczu osta-
tecznej zagłady ten Boży człowiek cieszy się jak dziecko ze spotkania z Panem 
(Chesterton, 1992, s. 249–251). Atmosferę radości odczuwa się też w opisie 
uczty w Księciu Kaspianie. Triumfalny pochód króla – Lwa Aslana – rozlega się 
przy dźwiękach instrumentów, w klimacie beztroski, spontaniczności i przy obfi-
cie zastawionym stole (Lewis, 1985, s. 149 i n.). Współgra to z inną używaną 
przez Lewisa analogią tzw. próżnych godzin, czyli czasu, w którym człowiek nie 
robi tego, co musi lub co powinien, ale to, co chce. Taki właśnie stan najbardziej 
według Lewisa zbliżony jest do eschatycznego (Lewis, 1980, s. 78). 

Nie sposób tu ominąć pięknej sceny zamykającej cały cykl Opowieści z Nar-
nii. Jest to wielka alegoria ukazująca miejsce wiecznego szczęścia, nazywanego 
tu krajem Aslana. W miejscu tym spotyka się dawno zmarłych przyjaciół, którzy 
okazują się młodzi i zdrowi. Kraina Aslana jest pozornie podobna do tej, jaką 
znamy, ale kraina, jaką znamy była „tylko cieniem lub odbiciem czegoś w praw-
dziwym świecie Aslana. [...] Wszystko to, co się liczy, ze starej Narnii [...] zostało 
wciągnięte do prawdziwej Narnii przez Drzwi” (Lewis, 1989, s. 120). W kraju 
Aslana całe dotychczasowe życie wydaje się czymś nierealnym. Wszak ostatnie 
słowa, jakie Aslan skierował do głównych bohaterów, brzmią: „[...] jesteście, jak 
to zwykliście nazywać w Krainie Cienia, umarli. Już po szkole: zaczęły się wakacje. 
Sen dobiegł końca: jest poranek” (Lewis, 1989, s. 128). 

Życie eschatyczne ludzkich istot jest więc życiem w Bogu, i to dzięki Niemu 
staje się życiem szczęśliwym i radosnym. Ta radość jest konsekwencją i nagrodą 
chrześcijańskiego życia. Ci, którzy – jak pisze Lewis (1998, s.106) – za życia byli 
przyczyną radości Boga (w taki sposób, w jaki dziecko raduje ojca lub dzieło do-
starcza radości artyście), po śmierci otrzymają właśnie radość jako właściwą na-
grodę. Ta radość różni się jednak od tego, co zwykliśmy tu na ziemi nazywać ra-
dością, a to dlatego, że jest ona najwyższym jej stopniem, na ziemi rzadko osią-
ganym. Radość ta jest w niebie zajęciem poważnym i przejmującym do głębi 
istoty. Jest tak dobrze, że szkoda czasu na żarty (Lewis, 1989, s. 120). Radość w sta-
nie eschatycznym wypływa z osiągniętej harmonii utraconej przez człowieka w raju. 
Harmonii z Bogiem, z samym sobą i z innymi. Osiągnąwszy na nowo ów wewnętrzny 
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porządek, życie błogosławionych staje się życiem całkowicie spontanicznym. 
Człowiek chce tego, czego powinien chcieć. Istniejący porządek zintegrował się 
z ludzką wolnością (Lewis, 1980, s.78). 

Z powyższych rozważań wynika, że według Lewisa i Chestertona humor 
ma swoje szczególne miejsce w chrześcijańskiej wierze i duchowości. Perspek-
tywa humoru jest jedną z tych, jakie należy uwzględnić, rozważając tajemnice 
Bożego istnienia i działania, jak i antropologiczne konsekwencje tychże tajemnic. 
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Non-wage components of salary as determinants of motivating disabled 
people employed in supported employment enterprises 

 

The article consists of an introduction and four closely integrated thematic sec-
tions, intended to justify the title thesis proving that with the present level of sup-
port along with formal and legal requirements, the non-wage components of sal-
ary constitute the element motivating the disabled employed in the Supported 
Employment Enterprises. The introduction defines the primary objective of the 
article, that is to prove the legitimacy of reconciling the social mission with 
conducting business activity and presents the fundamental terms related to the 
disability. The first thematic section contains i.a. quantitative data regarding the 
working disabled, their most distinguishing characteristics and professional 
limitations, as well as incentives, accepted by the state, for motivating the persons 
to take up work. The second thematic section illustrates the forms of the 
employment support program for the disabled on the protected and open market 
accepted in Poland. Apart from the characteristics of the markets, there have 
been discussed the incentives directed by the state to business organizations in 
order to encourage them to employ such people. The third thematic section 
characterizes the Supported Employment Enterprises in detail, presents their 
current situation, formal and legal requirements towards the enterprises, 
including the obligation to establish the Enterprise’s Fund for Rehabilitation of 
Disabled Persons. The section provides with, among others, the structure of the 
fund, as well as the objectives and tasks of its particular segments as the non-
wage components of the disabled persons’ salary. The fourth section of the article 
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contains the summary of the previous sections and the author’s recommenda-
tions, including the list of necessary actions that may not only stop but also re-
verse the negative trends in the sector of the Supported Employment Enterprises 
that last 15 years (significant reduction of number of the enterprises and number 
of workplaces for the disabled persons). It may also constitute the Poland’s input 
into creating the Europe-wide model of employment of the disabled persons on 
the commercial and competitive market, guaranteeing such employees support 
in treatment and rehabilitation. 
 
Keywords: labor market; disabled employee; motivation; salary; social mission 

 
 
 

Wprowadzenie 
 
Tytułowymi podmiotami artykułu są osoby niepełnosprawne, traktowane 

jako szczególny zasób kapitału ludzkiego w organizacji, oraz zakłady pracy chro-
nionej (dalej ZPChr), jako organizacje zarządzające tym kapitałem, będące zara-
zem przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność gospodarczą na komer-
cyjno-konkurencyjnym rynku pracy (Juchnowicz, 2014).  

Celem opracowania jest dowiedzenie zasadności godzenia misji społecznej 
jaką jest zatrudnienie chronione, czyli zatrudnienie w przedsiębiorstwach, w któ-
rych co najmniej 30% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne (Rozporzą-
dzenie Komisji UE 651, 2014), przy równoległym wspieraniu niezbędnego leczenia 
i rehabilitacji zawodowej takich pracowników, a także wykazanie rodzajów i zna-
czenia pozapłacowych składników wynagrodzenia, jako determinantów motywo-
wania pracowników, a także efektów ekonomicznych takich zakładów pracy (Bar-
czyński, 2001, 2014; Juchnowicz, 2018). Tytułowe podmioty można zdefiniować, 
korzystając z definicji zawartych w prawie krajowym i międzynarodowym. I tak: 

1. Według Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w No-
wym Jorku 13 grudnia 2006 r.: do „osób niepełnosprawnych” zalicza się te 
osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, 
intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi 
barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na 
zasadzie równości z innymi osobami (Konwencja ONZ…, 2006).  

2. Według Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (1997): „Zakład pracy chronionej” to przedsię-
biorstwo, które zatrudnia co najmniej 25 pracowników i posiada status 
takiego zakładu nadany przez właściwego wojewodę dzięki spełnieniu 
warunków pracy chronionej, w tym m.in. odpowiednio wysoki wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych (dalej WZON) wynoszący: 
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• co najmniej 50%, a w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych sta-
nowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, albo 

• co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośle-
dzonych umysłowo, zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności (Ustawa o rehabilitacji…, 1997, art. 28).  

3. Według Ustawy o rehabilitacji: pojęcie „niepełnosprawność” oznacza trwałą 
lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu sta-
łego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególno-
ści powodującą niezdolność do pracy. 

 
W orzecznictwie polskim ustala się trzy stopnie niepełnosprawności:  

1. Znaczny, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, nie-
zdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej, 
i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki 
i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

2. Umiarkowany, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością or-
ganizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach 
pracy chronionej, lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy in-
nych osób w celu pełnienia ról społecznych. 

3. Lekki, do którego zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, 
powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania 
pracy, w porównaniu ze zdolnością, jaką wykazuje osoba o podobnych 
kwalifikacjach zawodowych, z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, 
lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompen-
sować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki 
pomocnicze lub środki techniczne. 

 
Nadto ustala się: „niezdolność do samodzielnej egzystencji”, która oznacza 

naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie 
bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się 
przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację (Ustawa o rehabi-
litacji..., 1997, art. 4).  

Orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi podstawę do 
przyznania ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów (Rozporządzenie, 
2003). Obok orzeczeń o niepełnosprawności orzekana jest także częściowa lub 
całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji, które 
stanowią podstawę do uzyskania prawa do świadczenia rentowego (Rozporzą-
dzenie…, 2004). W celu ujednolicenia rozumienia orzeczeń z poszczególnych in-
stytucji orzekających, przyjęto zasadę, że: 
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1) znacznemu stopniowi o niepełnosprawności odpowiada orzeczenie o cał-
kowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji; 

2) umiarkowanemu stopniowi o niepełnosprawności odpowiada orzecze-
nie o całkowitej niezdolności do pracy; 

3) lekkiemu stopniowi niepełnosprawności odpowiada orzeczenie o czę-
ściowej niezdolności do pracy (Ustawa o rehabilitacji…, 1997, art. 5). 

 
Orzeczenie całkowitej niezdolności do pracy wobec osoby niepełnosprawnej, 

nie wyklucza możliwości zatrudnienia jej u pracodawcy niezapewniającego warun-
ków pracy chronionej. W przypadku przystosowania przez pracodawcę stanowiska 
pracy do potrzeb takiej osoby lub zatrudnienia jej na stanowisku w formie domowej 
telepracy, gdzie pracownik sam dba o swoje bezpieczeństwo i odpowiednie dosto-
sowanie swego stanowiska pracy, co – za zgodą pracownika – mogą sprawdzić za-
kładowe służby BHP oraz inspektorzy PIP (Ustawa o rehabilitacji…, 1997, art. 2). 
 
1. Pracujące osoby niepełnosprawne w Polsce 

 
Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 

z 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych ogółem wynosiła na koniec marca 
2011 r. ok. 4,7 mln1. Natomiast wg wyników Europejskiego Ankietowego Bada-
nia Zdrowia (European Health Interview Survey – EHIS) w 2014 r. w Polsce było 
ok. 7,7 mln osób niepełnosprawnych biologicznie, czyli osób, które zadeklaro-
wały ograniczoną zdolność wykonywania czynności życiowych jakie ludzie zwy-
kle wykonują (Garbat, 2015). Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (dalej 
BAEL), prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny wskazują, że obecnie liczba 
osób niepełnosprawnych, z prawnym orzeczeniem o niepełnosprawności, w wieku 
16 lat i więcej kształtuje się na poziomie ok. 3 mln osób, zaś w wieku produkcyjnym 
(18-59/64 lat) – 1,6 mln. Z tej populacji zawodowo aktywnych jest ok. 500 tys. osób 
(BON, 2018; BON-2, 2019). 

Z powyższych danych wynika, że osoby niepełnosprawne stanowią bardzo 
liczny zasób ludzki i społeczny, który ma wpływ na sytuację państwa i jest wart 
wykorzystania: to potężny zasób kapitału ludzkiego (Robak, 2017; Rostkowski, 
2012). Należy jednak pamiętać, że każdej niepełnosprawności – szczególnie tej 
w stopniu znacznym i umiarkowanym, towarzyszą ubytki zdrowia oraz sił fizycz-
nych i umysłowych (i wszelkie związane z tym niedogodności życia codziennego), 
a to ma zasadniczy – pośredni lub bezpośredni – wpływ na wydajność i jakość 
świadczonej pracy, i tym samym determinuje zatrudnienie takich osób. 
 

                                                             
1 Są to ostatnie tak szczegółowe badania przesiewowe ludności Polski. 
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1.1. Ograniczenia zawodowe pracowników niepełnosprawnych 
 
Sam stopień niepełnosprawności oraz wpisany do orzeczenia jeden z 12 

symboli przyczyny niepełnosprawności nie wnoszą wystarczającej wiedzy co do 
stanu zdrowia i zachowanej zdolności do świadczenia pracy orzekanej osoby. Dla-
tego na etapie rekrutacji niezbędna jest dodatkowa wiedza i doświadczenie służb 
kadrowych, by trafnie określić, jakie objawy kryją się i co kryć się może jeszcze pod 
orzeczonym symbolem schorzenia, jego nazwą oraz opisem zakresu naruszenia 
sprawności. Ich dobra znajomość pozwala na dokładne określenie ograniczeń za-
wodowych i ich wpływu na jakość i wydajność pracy osoby niepełnosprawnej oraz 
atmosferę w zakładzie pracy (Ostrowska, 2015). I tak, np. pod symbolem 05-R 
kryją się osoby z upośledzeniem narządów ruchu, w tym osoby po urazach rdzenia 
kręgowego na poziomie szyjnym C1–C7, czyli osoby z tetraplegią. Do ograniczeń 
zawodowych pracowników z takim schorzeniem należą m.in.: 

• brak samodzielności w dotarciu, w przygotowaniu i w świadczeniu pracy, 

• brak samodzielnej osłony pracy (przesiadanie, ubieranie, toaleta, zaży-
wanie leków), 

• mała dyspozycyjność oraz mobilność zawodowa i społeczna, 

• mała wydajność, powolność świadczenia pracy, 

• mała wydolność fizyczna, 

• prawie całkowity brak możliwości wykonywanych czynności manualnych, 

• ograniczony czas pracy na wózku (ryzyko odleżyn, zaburzenia krąże-
nia/oddychania),  

• nagłe utraty koncentracji związane z zaburzeniami krążenia i oddychania, 

• niekontrolowane ruchy spastyczne kończyn, 

• stres przed nagłym uszkodzeniem wózka i poduszki przeciw odleżynom, 

• stres przed nagłymi problemami urologicznymi,  

• duża zachorowalność i związana z tym absencja w pracy, 

• zależność swobodnego przemieszczania od czynników atmosferycznych, 

• uzależnienie od barier architektonicznych i komunikacyjnych w miejscu pracy, 

• stres z poczucia własnej bezsilności i całkowitej zależności od innych, 

• stres z ciągłej presji komercyjnego i konkurencyjnego rynku na pracę itp. 
 

By w miarę efektywnie wykorzystać umiejętności i siły (głównie umysłowe) oraz 
czas pracy takiego pracownika, niezbędne jest podjęcie działań na rzecz zmniejszenia 
jego ograniczeń zawodowych, czyli działań z zakresu rehabilitacji leczniczej, społecznej 
i zawodowej, które służą lepszemu wykorzystaniu potencjału zawodowego osoby nie-
pełnosprawnej i jej stanowiska pracy dla osiągnięcia lub odtworzenia, choćby minimal-
nie akceptowalnej wydajności pracy. Wśród tych działań można wyróżnić: 
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• zmniejszanie ograniczeń w dostępie do pracy, m.in. likwidacja barier ar-
chitektonicznych, technicznych, transportowych i w komunikowaniu, do-
stęp do zabiegów medyczno-rehabilitacyjnych, doposażenie w odpo-
wiedni wózek, wsparcie socjalne przy zakupie leków, środków przeciw 
odleżynom i higienicznych; 

• zmniejszanie ograniczeń podczas świadczenia pracy, m.in. elastyczny czas 
pracy, zadaniowe rozliczanie efektów pracy, dostosowanie obiektów za-
kładu i stanowiska pracy, telepraca, doraźna i specjalistyczna opieka me-
dyczno-rehabilitacyjna oraz doradztwo zawodowe, zmiana kwalifikacji za-
wodowych, podnoszenie poziomu wykształcenia (Juchnowicz, 2016) 

 
Powodem przedstawienia w artykule powyższych przykładowych ograni-

czeń zawodowych, wynikających z konkretnego schorzenia, sposobu ich zmniej-
szenia oraz wpływu na pracę osób niepełnosprawnych, są zauważalne braki lite-
ratury fachowej i naukowej, która szczegółowo opisuje te zagadnienia.  

Na ogół wiedza o niepełnosprawności ogranicza się jedynie do znajomości 
stopni niepełnosprawności, by scharakteryzować zdolność i przydatność takich 
osób do pracy, co nie wnosi pełnej wiedzy o ich możliwościach zawodowych, 
gdyż – jak wykazano – choroby i schorzenia powodują, że niepełnosprawni pra-
cownicy są na ogół: 

• słabsi fizycznie i umysłowo, mało odporni na stres, 

• bardziej podatni na zachorowania i zwolnienia chorobowe, 

• słabiej wykształceni, 

• mniej dyspozycyjni i mobilni, 

• wrażliwi na atmosferę w miejscu pracy, 

• wrażliwi na warunki atmosferyczne, poziom hałasu, alergenów i smogu, 

• uzależnieni od leków i środków pomocniczych, 

• wymagają specjalistycznych dostosowań miejsca pracy i stanowiska pracy.  
 
To zaś powoduje, że niepełnosprawni pracownicy są mniej wydajni i generują 
wyższe koszty pracy. Nadto ich wydajność i gotowość do pracy charakteryzują 
się dużą zmiennością w czasie. Można przyjąć, że to nieznajomość powyższych 
determinantów lub niewiedza jak zachować się wobec ukazanych tutaj ograni-
czeń, często jest przyczyną dużej rezerwy wobec niepełnosprawnych, i rozczaro-
wań pracodawców wobec niższych niż oczekiwali efektów pracy takich osób. 
Przekłada się to, niestety, na stosunkowo niskie wskaźniki zatrudnienia niepeł-
nosprawnych w porównaniu z krajami zachodnimi (Giermanowska, 2017). 
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1. 2. Motywowanie przez państwo osób niepełnosprawnych do pracy 
 
Państwo, jako największa organizacja, nie może sobie pozwolić na lekce-

ważenie tak dużego elektoratu i marnowanie sporego zasobu kapitału ludzkiego, 
jakim są osoby niepełnosprawne i ich zawodowy potencjał, dlatego przygoto-
wało i wdrożyło wiele działań mających zachęcić te osoby do podjęcia pracy. 
Wśród tych zachęt są m.in.:  

a) pozakodeksowe zachęty związane z czasem pracy, w tym m.in.: 

• skrócony czas pracy, który nie może przekroczyć 35 godz. tygodniowo, 

• dodatkowa 15-minutowa przerwa, 

• dodatkowy 10-dniowy urlop i płatne zwolnienia z pracy – sięgające 
nawet 21 dni roboczych celem umożliwienia niepełnosprawnemu 
pracownikowi uczestnictwa w zabiegach leczniczo-rehabilitacyj-
nych, wizytach u lekarzy, badaniach itp., 

• zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych i w godzinach nocnych; 
b) gwarancja pełnego wynagrodzenia, mimo skróconego czasu pracy oraz 

dodatkowych urlopów i zwolnień z pracy; 
c) gwarancja zatrudnienia na czas nieokreślony, mimo orzeczenia o niepeł-

nosprawności na czas określony (Kodeks pracy, 1974, art. 251); 
d) zapisy w Prawie budowlanym (1994, art. 4) obligujące organizacje do od-

powiednich dostosowań do potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. 
przez wyposażenie budynków w: pochylnie i podjazdy wybudowane wg 
ściśle określonych wymogów technicznych, windy na wyższe kondygna-
cje, odpowiednio szerokie drzwi i korytarze z odpowiednim poręczami, 
drzwi przesuwne wejściowe, odpowiednio duże pomieszczenia socjalne 
i łazienkowe, uchwyty w łazienkach, podłogi antypoślizgowe, miejsca 
parkingowe odpowiednich gabarytów itp. (Rozporządzenie…, 2002); 

e) zakaz dyskryminacji osób niepełnosprawnych, zarówno na etapie rekru-
tacji, jak i w czasie pracy. 

 
Po uwzględnieniu wymienionych tutaj preferencji i zachęt kierowanych do 

osób niepełnosprawnych w kontekście rzeczywistego wpływu objawów ich cho-
rób i schorzeń na wydajność świadczonej pracy, zasadne jest dostosowanie unij-
nej definicji pracownika niepełnosprawnego (Rozporządzenie Komisji UE…, 
2014) do definicji praktycznej, gdzie pojęcie „pracownik niepełnosprawny” 
oznacza każdą osobę, która: 

a) jest uznana za osobę niepełnosprawną na mocy prawa krajowego; lub 

b) ma długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną 
lub sensoryczną, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać 
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im pełne i skuteczne uczestnictwo w środowisku pracy na równych zasa-
dach z innymi pracownikami; 

c) korzysta z przysługujących jej uprawnień kodeksowych i pozakodekso-
wych z powodu posiadanego uszczerbku zdrowia i sprawności, które ak-
tywnie oddziałują na obniżenie poziomu i sposób świadczenia pracy. 

 
2. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Polsce 

 
Dla osób niepełnosprawnych praca powinna być zwieńczeniem leczenia 

i rehabilitacji, ponieważ stanowi podstawowy sens aktywnego życia. Jest najlep-
szym instrumentem integrującym osoby sprawne i niepełnosprawne zarówno 
na chronionym, jak i na otwartym rynku pracy. Stanowi jeden z ważniejszych 
czynników samorealizacji i jest podstawowym warunkiem zapobieżenia wyklu-
czeniu społecznemu, gdyż pracować może każdy – bez względu na rodzaj i ciężar 
inwalidztwa (Sochańska-Kawecka i in., 2017a) Trzeba tylko chcieć, gdyż są w tym 
celu opracowane i wdrożone dobre rozwiązania prawno-organizacyjne i tech-
niczne. Polski model aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zakłada 
kilka postępujących po sobie etapów pożądanej drogi ich zatrudnienia i awansu 
społeczno-zawodowego. Są nimi m.in. przysposobienie zawodowe w warszta-
tach terapii zajęciowej (dalej WTZ) i samodzielna działalność gospodarcza lub 
rolnicza, a także zatrudnienie w organizacjach rynku pracy. 
 
2.1. Zatrudnienie chronione w społecznych zakładach aktywności zawodowej 

 
Zakłady aktywności zawodowej (dalej ZAZ) mają ustawowy obowiązek za-

trudnienia co najmniej 70% osób niepełnosprawnych ze znacznym stopiniem 
niepełnosprawności. W ramach tego wymogu, mogą tutaj posiłkować się, ale 
tylko do 35% ogółu, zatrudnieniem osób ze stopniem umiarkowanym i schorze-
niami specjalnymi, jak: autyzm, upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne. 
Osobom tym zapewnia się warunki pracy chronionej, w tym m.in. możliwość 
podjęcia zatrudnienia dostosowanego do rzeczywistych możliwości psychicz-
nych i fizycznych w 5-godzinnym dniu pracy pod opieką instruktora, uzupełnio-
nym 2 godzinami rehabilitacji w miejscu pracy i wsparciem socjalnym z zakłado-
wego funduszu aktywności. Niepełnosprawni pracownicy za swoją pracę pobierają 
wynagrodzenie i mają prawo do korzystania ze wszystkich przywilejów i preferencji 
kodeksowych i pozakodeksowych. ZAZ pełnią rolę ogniwa, które pozwala osobom z 
najcięższymi schorzeniami wejść na chroniony lub otwarty rynek pracy. Koszty dzia-
łalności ZAZ są w całości pokrywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych (dalej PFRON) – obecnie 22 tys. zł rocznie plus 10% 
tej kwoty od samorządu województwa na jednego niepełnosprawnego pracownika. 
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Dodatkowo ZAZ mogą otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń takich osób z Sys-
temu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (dalej SODiR) w wysokości do 90% kosztów 
płacy2 (Garbat, 2013; Sochańska-Kawecka i in., 2017b). 
 
2.2. Zatrudnienie na rynku komercyjno-konkurencyjnym w ZPChr 

 
Celem ZPChr jest stworzenie konkurencyjnych i przyjaznych warunków 

pracy zarobkowej, uwzględniających możliwości zdrowotne i sprawnościowe za-
trudnionych tutaj osób niepełnosprawnych poprzez: 

• odpowiedni dobór profilu działalności oraz technologii produkcji i usług,  

• specjalistyczną organizację, zarządzanie i rozliczanie czasu pracy, 

• indywidualne przystosowanie stanowiska pracy, 

• opiekę lekarską i rehabilitacyjną przy zakładzie pracy, 

• dotowanie finansowania kompleksowej rehabilitacji. 
 

Osoby niepełnosprawne są zatrudniane w ZPChr na podstawie umów o pracę, 
gdyż tylko takie umowy są preferowane przy udzielaniu wsparcia pracodawcom 
ze środków publicznych z systemu SODiR. Ponadto ZPChr są jedynym sektorem 
na komercyjnym (utrzymującym się jedynie z wypracowanego zysku) i w pełni 
konkurencyjnym (rywalizacja o klientów i zbyt) rynku pracy, który ustawowo 
gwarantuje osobom niepełnosprawnym, nawet tym z najcięższymi schorze-
niami, liczne zatrudnienie (co najmniej 50% WZON) w warunkach chronionych 
(Barczyński, 2014; Kryńska, 2013). 
 
2.3. Zatrudnienie na otwartym rynku pracy w biznesowych organizacjach komercyjno-

konkurencyjnych oraz w organizacjach biznesowych, urzędach i instytucjach 
będących płatnikami miesięcznych wpłat na PFRON (Garbat, 2015) 

 
Pojęcie „rynek otwarty” jak dotąd nie ma udokumentowanej prawnie defini-

cji w odniesieniu do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni nie 
wiedzą więc, czym i jaki jest ten rynek pracy. Jakie ma wady i zalety, cechy charak-
terystyczne indywidualne i uniwersalne, oraz jakie korzyści osiągają pracownicy nie-
pełnosprawni, przechodząc z rynku chronionego na rynek otwarty. Mimo to poja-
wia się w wielu publikacjach naukowych i decydenckich, oraz różnych aktach praw-
nych jako zalecany rynek pracy dla zatrudnianych osób niepełnosprawnych, m.in. 

                                                             
2 Wprawdzie miesięczne dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części 
finansowanej ze środków publicznych, co przy 100% dotacji publicznej winno eliminować ZAZ 
z SODiR, jednak ustawodawca pozostawił tutaj wyjątki, dzięki którym 86% ZAZ korzysta z dofinan-
sowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w wysokości do 90% kosztów płacy takich osób. 
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w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i Karcie praw osób nie-
pełnosprawnych. Z tej ostatniej można wysnuć wniosek, że rynek otwarty to ry-
nek pracy niegwarantujący osobom niepełnosprawnym warunków dostosowa-
nych do ich potrzeb (§1, pkt 6). Natomiast według dociekań M. Garbata rynek 
otwarty tworzą pracodawcy, którzy stosują wszelkie przydatne im technologie 
produkcji i usług, do realizacji których dobierani są m.in. pracownicy niepełno-
sprawni posiadający odpowiednie do zakresu czynności kwalifikacje i stan zdro-
wia (rynek chroniony jest zamknięty dla technologii, których nie mogą realizo-
wać niepełnosprawni). Otwartość tego rynku oznacza stosowanie ogólnych wol-
nych reguł ekonomicznych (konkurencyjność, komercyjne nastawienie na zysk 
itd.) oraz nieskrępowany dostęp do niego zarówno pracowników, jak i pracodaw-
ców (Garbat, 2015) Rynek otwarty może mieć także charakter niekonkurencyjny 
– szkoły, urzędy i instytucje budżetowe (Kryńska, 2013). Obecnie w Polsce na 
rynku otwartym można wyróżnić dwie zasadnicze grupy pracodawców. 
 
2.3.1. Rynek otwarty płatników 

 
Rynek ten tworzą zatrudniający co najmniej 25 osób pracodawcy (zarówno 

komercyjny biznes, jak i urzędy, instytucje państwowe, uczelnie, szkoły itp.), którzy 
na umowę o pracę nie osiągają WZON na poziomie 6%. Wówczas są zobowiązani 
do dokonywania miesięcznych wpłat do PFRON, w kwocie równej iloczynowi 
liczby pracowników niepełnosprawnych brakujących do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika i 40,65% przeciętnego wynagrodzenia. Zatrudnienie osób niepełno-
sprawnych uprawnia takiego pracodawcę do zmniejszenia tych wpłat w wysokości 
równej jednostkowej wpłacie albo jej trzy- lub czterokrotności (zależy to od stop-
nia niepełnosprawności i typu schorzenia niepełnosprawnego pracownika).  
 
2.3.2. Rynek otwarty biznesowy 

 
Rynek ten tworzą pracodawcy uprawnieni do otrzymywania dofinanso-

wań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Są to zarówno pojedyn-
czy pracodawcy oraz mikro i małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 25 pracow-
ników, jak i duże organizacje komercyjno-konkurencyjne zatrudniające 25 i wię-
cej pracowników, u których WZON (zatrudnionych na umowę o pracę) przewyż-
sza 6% (Barczyński, 2014). 
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2.4. Motywowanie pracodawców przez państwo do zatrudniania osób  
niepełnosprawnych 

 
Jak wcześniej wykazano, pracownicy niepełnosprawni są na ogół – w porów-

naniu z pracownikami pełnosprawnymi – gorzej wykształceni, słabsi zdrowotnie, 
bardziej podatni na stres i czynniki zewnętrzne, mniej mobilni, wymagający specja-
listycznych dostosowań miejsca i stanowiska pracy. Wymagają też szeregu działań 
i rozwiązań mających zachęcać do podjęcia pracy. Wśród tych zachęt są m.in. skró-
cony czas pracy i dodatkowe urlopy, gwarancja pełnego wynagrodzenia i zatrudnie-
nia na podstawie umowy o pracę oraz dostosowania obiektów budowlanych do nie-
pełnosprawności, a także zakaz dyskryminacji. Całokształt powyższych sprawia, że 
niepełnosprawni pracownicy są mniej wydajni. Nadto ich wydajność i gotowość do 
pracy charakteryzują się dużą zmiennością w czasie, co wymusza na pracodawcy 
posiadanie dodatkowo zatrudnionej „nadwyżki” siły roboczej (Garbat, 2013). 

Powyższe wymuszają na pracodawcy podejmowanie dodatkowych działań 
i przedsięwzięć organizacyjno-prawnych, a te generują dlań wyższe koszty płacy 
i pracy. I tak np. dodatkowe przywileje związane z preferencyjnym czasem pracy, 
połączone z preferencjami kodeksowymi daja ten skutkek, że osoby niepełno-
sprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem mogą być nieobecne przez 
34% czasu pracy, a mimo to zachowują prawo do pełnego wynagrodzenia. Tak 
duża nieobecność sprawia, że pracodawca musi wprowadzać specjalne rozwią-
zania organizacyjne, w tym powierzanie dodatkowych czynności innym pracow-
nikom lub zatrudnienie dodatkowych pracowników, to zaś rodzi dodatkowe, co 
najmniej 33% koszty płacy (Barczyński, 2014). Aby, pomimo tak dużych ograni-
czeń zawodowych i kosztochłonności, zachęcić pracodawców do zatrudniania 
osób niepełnosprawnych, państwo przygotowało cały szereg motywatorów.  
 
2.4.1. Motywacje finansowe  
 

Należą do nich m.in.: 

• ulgi we wpłatach na PFRON i podatkowe, 

• subwencje płacowe w postaci dofinansowań do wynagrodzeń osób nie-
pełnosprawnych w wysokości do 75% kosztów płacy – dla przedsiębiorstw 
komercyjnych oraz do 90% – dla społecznych organizacji „non profit”, 

• refundacja kosztów utworzenia i dostosowania stanowisk pracy. 
 

Badania rynku pracy ukazują, że jednym z najważniejszych czynników moty-
wujących pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych jest czynnik eko-
nomiczny (Kryńska, 2013). W krajach Wspólnoty Europejskiej jest to tzw. zachęta. 
Aby zachęta miała pozytywny skutek, jej wysokość musi korelować z wysokością 
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podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych (dalej PKZON) i kosz-
tów płacy. Wprowadzenie w 2014 r. stałego poziomu dofinansowań i brak walo-
ryzacji sprawia, że zatrudnienie osób niepełnosprawnych u beneficjentów SODiR 
nie wzrasta, tylko utrzymuje się na stałe w przedziale 250–265 tys. (Garbat, 
2015). Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w sektorze płatników rośnie stale, 
acz bardzo wolno. Średni miesięczny poziom zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych w tym sektorze w 2018 r. wyniósł ok. 74,5 tys. osób, a zatrudniało je ok. 
17,8 tys. pracodawców. Taki poziom zatrudnienia sprawił, że w 2018 r. płatnicy 
zmniejszyli miesięczne wpłaty do PFRON o prawie 1,8 mld zł (na ok. 4,2 mld zł 
zapłaconych; wyliczenia autora). 
 
Tabela 1  
Wysokość zachęt, w formie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnospraw-
nych dla pracodawców z rynku chronionego i otwartego (przedsiębiorcy), oraz 
wysokość zachęt, w formie zmniejszenia miesięcznych wpłat na PFRON dla płat-
ników tych wpłat i dla indywidualnych osób niepełnosprawnych prowadzących 
działalność gospodarczą lub rolniczą [zł/miesiąc/etat] 
 

 
                                      
                                          Pracodawcy ON 
 
 
 
 
Skala 
niepełnosprawności ON 

ZAZ3 ZPChr 

Rynek 
otwarty 
przedsię-
biorcy bę-

dący 
beneficjen-

tami 
dofinanso-

wań 
z SODiR 
PFRON 

Rynek 
otwarty 
płatnicy 
PFRON 

od 1.03.2019 
do 31.05.20194 

Samodzielna 
działalność go-

spodarcza 
i rolnicza – 
składki na 

ubezpieczenie 
emerytalne 
i rentowe5 

Znaczny + orzeczone schorzenia specjalne6 4400 2400 2400 7908 100% składek 

Znaczny 3800 1800 1800 1977 100% składek 

Umiarkowany + orzeczone schorzenia specjalne 3725 1725 1725 5931 60% składek 

Umiarkowany  1125 1125 1125 1977 60% składek 

Lekki + orzeczone schorzenia specjalne 1050 1050 1050 1977 30% składek 

Lekki  450 450 450 1977 30% składek 

                                                             
3 Wysokość wsparcia sektora ZAZ to suma dotacji budżetowej i samorządowej (razem 2000 zł/mc) 
dla osób ujętych w 70% WZON oraz kwoty dofinansowań – odpowiednio 2400, 1800, 1725, 
1125, 1050 i 450 zł/mc/etat. 
4 Wysokość należnego zmniejszenia wpłat na PFRON zmienia się co kwartał i zależy od wy-
sokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. 
5 W 2019 r. minimalne kwoty składek wyliczone na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy o syste-
mie ubezpieczeń społecznych wynoszą: 558,08 zł – na ubezpieczenie emerytalne oraz 
228,72 zł – na ubezpieczenie rentowe. 
6 Schorzenia specjalne, czyli choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, całościowe zabu-
rzenia rozwojowe, epilepsja lub niewidomi – wówczas maksymalne stawki dofinansowania 
są zwiększane o 600 zł/m-c/etat dla pracodawców z rynku otwartego – biznes i chronionego. 
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Z tabeli 1 wynika, że najwyższe zachęty finansowe uzyskują pracodawcy pro-
wadzący ZAZ i płatnicy miesięcznych wpłat na PFRON. O ile w przypadku ZAZ może 
to być zasadne m.in. ze względu na wymagany tutaj WZON ze znacznym stopniem 
w wysokości 70% oraz dodatkowe wymogi związane z pełnieniem warunków chro-
nionych, o tyle tak duże wsparcie dla sektora płatników może budzić kontrowersje. 
Tym bardziej że zmniejszenie wpłat przysługuje nawet wówczas, gdy niepełno-
sprawny pracownik jest chory. W najgorszej sytuacji są ZPChr, gdyż mimo licznych 
obowiązków związanych z tworzeniem i utrzymywaniem warunków pracy chronio-
nej, wsparcie na zatrudnianie osób niepełnosprawnych z SODiR/PFRON otrzy-
mują w takiej samej wysokości jak i przedsiębiorstwa biznesowe z rynku otwar-
tego, a dużo mniejsze od ulg we wpłatach obowiązkowych, jakie mają płatnicy pro-
wadzący biznesową działalność (wśród płatników są także urzędy i instytucje pań-
stwowe oraz uczelnie, szkoły itp., które nie są beneficjentami dofinansowań – na 
odprowadzane wpłaty obowiązkowe otrzymują dotacje z budżetu) (Garbat, 2015). 
 
2.4.2. Motywacje pozafinansowe 

 
Wśród nich są: 

• preferencje w zamówieniach publicznych, 

• bezpłatne szkolenia zawodowe,  

• bezpłatne konsultacje zdrowotne i psychologiczne, 

• bezpłatne doradztwo zawodowe, 

• ułatwienia formalno-prawne (Garbat, 2015). 
 

2.4.3. Presja społeczno-medialna 
 
To głównie działania public relations nakierowane na promocję organizacji 

realizujących strategię biznesu odpowiedzialnego społecznie, kształtujące i wpły-
wające na pozytywny wizerunek. 
 
3. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w ZPChr 

 
Jednym z ustawowych wymogów wobec tego sektora rynku pracy jest 

utrzymywanie WZON na poziomie co najmniej 50%, w tym co najmniej 20% 
ogółu zatrudnionych muszą stanowić osoby zaliczone do znacznego lub umiar-
kowanego stopnia niepełnosprawności, albo co najmniej 30 % ogółu muszą sta-
nowić osoby z najcięższymi schorzeniami w stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym (Ustawa o rehabilitacji…, 1997, art. 28). Tak wysoki WZON całkowicie niezdol-
nych do pracy (20% lub 30%) wymusza na pracodawcy zorganizowanie w pełni 
zintegrowanego środowiska pracy, w tym m.in.:  
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• odpowiedniego doboru technologii produkcji i usług oraz organizacji pracy,  

• specjalistycznego zakresu czynności, regulaminów itp., dobranych pod 
kątem zatrudniania osób z deficytami zdrowia i sprawności, które korzy-
stają z szeregu preferencji związanych z czasem pracy, 

• odpowiedniego dostosowania obiektów i pomieszczeń użytkowanych 
przez zakład oraz stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
i ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także 

• zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej w miejscu 
pracy oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.  

 
Nadto ZPChr ma ustawowy obowiązek utworzenia Zakładowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej ZFRON), z którego pokrywa koszty two-
rzenia, utrzymania i ulepszania przyjaznych warunków pracy oraz rehabilitacji zawo-
dowej, zdrowotnej i społecznej zatrudnionych osób niepełnosprawnych. ZFRON za-
silany jest m.in. środkami finansowymi pochodzącymi z 60% zatrzymanych zaliczek 
na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z 90% zatrzymanego podatku od 
nieruchomości (Ustawa o rehabilitacji…, art. 33, 1997; Obwieszczenie…, 2015).  
 
3.1. Struktura Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 
3.1.1. Segment Indywidualnych Programów Rehabilitacji (IPR) 

 
Na IPR przeznaczane jest co najmniej 15% środków. Dysponuje nimi Zakła-

dowa Komisja Rehabilitacji. Zgromadzone środki są przeznaczane na zmniejszenie 
ograniczeń zawodowych osób niepełnosprawnych, w tym m.in. na przekwalifikowa-
nia, szkolenia i dokształcania, by nabyć nowe lub podnieść kwalifikacje, oraz na do-
stosowanie miejsca i stanowiska pracy stosownie do potrzeb wynikających z indy-
widualnej niepełnosprawności pracownika, a także na zakup specjalistycznego 
oprzyrządowania stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej itp. Pomoc z ramach 
IPR odbywa się na wniosek pracownika skierowanego do komisji rehabilitacyjnej, 
która go opiniuje pod względem merytorycznym oraz celowości, racjonalności i osz-
czędności, by spełnić wymagania ustawowe oraz wymogi limitu de minimis.  
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Tabela 2  
Wykaz działań do realizacji z ZFRON w ramach Indywidualnych Programów Re-
habilitacji (na podstawie: Rozporządzenie…, 2007) 
 

Przeznaczenie 15% środków ZFRON będących w dyspozycji Komisji ds. Rehabilitacji 

Nazwa działania wspierającego rehabilitację zawodową niepełnosprawnych pracowników ZPChr 

Pomoc na indywidualne programy rehabilitacji, zwane dalej „programami rehabilitacji”, mające na 
celu zmniejszenie ograniczeń zawodowych, w ramach których są finansowane koszty: 

a) doradztwa zawodowego w zakresie możliwości szkolenia, przekwalifikowania oraz dokształcania; 

b) specjalistycznych badań lekarskich oraz psychologicznych dla celów doradztwa zawodowego; 

c) szkolenia, przekwalifikowania oraz dokształcania w celu nabycia lub podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych; 

d) wynagrodzenia: 

- pracownika sprawującego opiekę nad uczestnikiem programu rehabilitacji, 

- członków komisji rehabilitacyjnej, w części nieobjętej finansowaniem ze środków funduszu 
rehabilitacji na podstawie innych przepisów rozporządzenia lub środków PFRON na podsta-
wie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji”; 

e) dostosowania miejsca pracy i stanowiska pracy do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia 
niepełnosprawności; 

f) inne ponoszone w ramach realizacji programów rehabilitacji. 

 
3.1.2. Segment pomocy indywidualnej 

 
Na taką pomoc przeznaczane jest co najmniej 10% środków wpływających 

do tego funduszu. Środkami tymi dysponuje Zakładowa Komisja ds. Pomocy In-
dywidualnej. Pomoc zainteresowanym pracownikom odbywa się na podstawie 
wniosku składanego do tej komisji. Komisja rozpatruje wnioski na niejawnym 
posiedzeniu (jednak może zaprosić wnioskodawcę), biorąc pod uwagę m.in. stan 
konta przeznaczonego na pomoc indywidualną, rodzaj i wielkość wnioskowanej 
pomocy, stan zdrowia, sprawności, sytuację rodzinną i materialną wnioskują-
cego oraz przydatność sprzętu rehabilitacyjnego, środków ortopedycznych lub 
dostosowań do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.  

Pracownik ma całkowitą dowolność w specyfikacji i liczbie działań, o które 
może wnioskować, pod warunkiem, że wnioskowany rodzaj pomocy mieści się w wy-
kazie (który proponuje 45 rodzajów wsparcia) zawartym w rozporządzeniu o ZFRON. 
Wykaz ten jest więc swego rodzaju wykazem kafeteryjnym. Pomoc przyznawana 
jest w formie bezzwrotnej lub nieoprocentowanej pożyczki, która może być uma-
rzana. Pomoc indywidualna nie jest objęta rygorem limitu de minimis. Zasady 
wnioskowania, rozpatrywania wniosków oraz ustalania wysokości pomocy indy-
widualnej określa zakładowy regulamin dostępny każdemu pracownikowi. 
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Tabela 3  
Wykaz działań do realizacji z ZFRON w ramach pomocy indywidualnej (na pod-
stawie: Rozporządzenie…, 2007) 
 

Przeznaczenie 10% środków ZFRON będących 
w dyspozycji Komisji ds. Pomocy Indywidualnej 

Nazwa działania wspierającego rehabilitację zdrowotną i społeczną 
niepełnosprawnych pracowników ZPChr 

Pomoc indywidualna dla osób niepełnosprawnych na: 

a) odpłatność za przejazd w obie strony, pobyt i leczenie w szpitalach, sanatoriach, placówkach 
rehabilitacyjno-szkoleniowych, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych; 

b) zakup leków i innych niezbędnych środków medycznych; 
c) zakup i naprawę indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych w tym przedmio-

tów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, urządzeń i narzędzi technicznych oraz środków 
transportu niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych; 

d) adaptację i wyposażenie mieszkań, budynków mieszkalnych oraz obiektów zamieszkałych lub 
przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełno-
sprawności; 

e) usprawnianie fizyczne; 

f) odpłatność za przejazd w obie strony i pobyt na: 

- turnusach rehabilitacyjnych wraz z opiekunem, jeśli lekarz zaleci uczestnictwo opiekuna na 
turnusie rehabilitacyjnym, 

- wczasach lub wypoczynku zorganizowanym w innych formach; 

g) odpłatność za pobyt na koloniach, obozach oraz turnusach rehabilitacyjnych dla niepełnospraw-
nych dzieci pracowników, a także dla dzieci osób niepełnosprawnych; 

h) opiekę pielęgnacyjną w domu nad pracownikiem niepełnosprawnym w okresie przewlekłej cho-
roby uniemożliwiającej poruszanie się, w tym opiekę socjalno-bytową; 

i) utrzymanie przez osoby niewidome psa przewodnika; 

j) zakup wydawnictw i pomocy dydaktycznych stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych; 
k) opłacanie przewodników towarzyszących osobom niewidomym zaliczonym do znacznego lub 

umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz osobom z niepełnosprawnością narządu ru-
chu zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności; 

l) opłacanie tłumacza języka migowego; 
ł)   przewóz osoby niepełnosprawnej na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne; 

m) zwrot kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ryczałtu za używany własny pojazd mecha-
niczny do celów pozasłużbowych dla osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności oraz dla osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności z uszko-
dzeniem narządu ruchu; 

n) dojazdy do pracy i z pracy osób niepełnosprawnych mających trudności w korzystaniu z publicz-
nych środków transportu; 

o) odpłatność za kształcenie lub dokształcanie, w tym również w szkołach średnich i wyższych, 

p) odpłatność za kursy i szkolenia rozwijające pozazawodowe zainteresowania osób niepełno-
sprawnych; 

q) opłacanie składki na indywidualne ubezpieczenia osób niepełnosprawnych; 

r) odpłatność za podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną oraz poradnictwo i usługi reha-
bilitacyjne. 
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3.1.3. Segment ZFRON w dyspozycji pracodawcy 
 
Tutaj gromadzone jest 75% środków ZFRON. Ich wydatkowanie odbywa 

się na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwy Urząd Skarbowy. Wy-
datki są uwarunkowane limitem de minimis oraz celowością, oszczędnością i ra-
cjonalnością – co stwierdza Urząd Skarbowy lub kontrola PFRON.  

 
Tabela 4  
Wykaz działań do realizacji z puli środków ZFRON będących w dyspozycji praco-
dawcy (na podstawie: Rozporządzenie…, 2007) 
 

 Przeznaczenie 75% środków ZFRON będących w dyspozycji pracodawcy 

Lp Nazwa działania wspierającego pracę i rehabilitację niepełnosprawnych pracowników ZPChr 

1. Wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych, w szczególności na: 
– zakup, modernizację, remont maszyn i urządzeń; 
– finansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, dotyczą-

cych obiektów budowlanych ujętych w ewidencji bilansowej zakładu pracy chronionej, 
zwanego dalej „zakładem”, proporcjonalnie do przewidywanej liczby stanowisk pracy 
osób niepełnosprawnych w tym obiekcie, pod warunkiem utrzymania w nim przewidywa-
nego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej trzech lat od 
dnia odbioru obiektu budowlanego; 

– wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń zakładu. 

2. Finansowanie części kosztów wprowadzania nowoczesnych technologii i prototypowych wzo-
rów oraz programów organizacyjnych proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób niepeł-
nosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. 

3. Tworzenie, modernizację, remont, rozbudowę i utrzymanie bazy: 
a) rehabilitacyjnej, w szczególności przychodni, gabinetów fizjoterapii, 
b) socjalnej, w szczególności internatów, hoteli, stołówek, 
c) wypoczynkowej. 

4. Podstawowa i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne. 

5. Szkolenia i przekwalifikowanie w celu nabycia lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

6. Dodatkowe wynagrodzenie pracowników za znajomość i posługiwanie się językiem migowym 
oraz wynagrodzenie lektorów dla pracowników niewidomych. 

7. Dowożenie do pracy i z pracy osób niepełnosprawnych. 
8. Zakup samochodów wyłącznie do przewozu osób niepełnosprawnych, w szczególności mają-

cych trudności w korzystaniu z publicznych środków transportu. 

9. Organizacja turnusów rehabilitacyjnych i usprawniających. 

10. Działalność sportową, rekreacyjną i turystyczną. 

11. Wspólne zadania pracodawców prowadzących zakłady z zakresu rehabilitacji zawodowej, 
społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych, na których realizację pracodawcy mogą prze-
znaczyć do 10% środków funduszu rehabilitacji, w szczególności na: 
a) tworzenie i modernizację infrastruktury rehabilitacyjno-socjalnej, 
b) przedsięwzięcia inwestycyjne, 
c) badania i analizy rynku pracy osób niepełnosprawnych. 
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Mimo dużego zakresu kosztów możliwych do sfinansowania z puli 75%, w prak-
tyce finansowane są zeń tylko koszty zakładowej służby zdrowia oraz koszty naj-
pilniejszych zakupów czy modernizacji. Jest to wynikiem limitu de minimis, który 
ogranicza dozwoloną pomoc publiczną do 200 tys. euro w ciągu kolejnych trzech 
lat (ok. 860 tys. zł/trzy lata, tj. ok. 24 tys. zł miesięcznie – przy kursie euro = 4,30 zł). 
Jeżeli pracodawca posiada nadwyżkę środków ponad dozwolony limit, to może 
ją przesunąć do puli pomocy indywidualnej7. 
 
3.2. Motywowanie pracowników niepełnosprawnych w ZPChr 

 
Już pobieżna analiza katalogu wszystkich możliwych do wsparcia działań 

pomocowych ze środków ZFRON uwidacznia, że pomoc ta ma charakter kafete-
ryjno-pakietowy (Juchnowicz, 2018). Niepełnosprawny pracownik, bez względu 
na stopień niepełnosprawności, zajmowane stanowisko czy staż pracy w ZPChr, 
może w razie potrzeby wystąpić o pomoc umiejscowioną w każdym z trzech seg-
mentów. O tym, czy taką pomoc otrzyma, w jakim zakresie i w jakiej wielkości, 
decyduje przede wszystkim jej cel i niezbędność dla ratowania zdrowia czy resz-
tek sprawności wnioskującego. Ogromną zaletą pomocy z ZFRON jest jej szyb-
kość, dobre nakierowanie (wsparcie doradcy ds. rehabilitacji w wyborze i zakupie) 
i rozliczenie. Wniosek do komisji (czy przez komisję do pracodawcy, np. w sytuacji 
braku środków w 10% puli pomocy indywidualnej) może być złożony i rozpatrzony 
nawet w jednym dniu – jeśli zaistniałaby taka potrzeba.  

Gdy osoba niepełnosprawna zwraca się o taką samą pomoc do Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), to musi czekać nań od kilku miesięcy 
do roku (środki z PFRON spływają w rocznych transzach). Środki wydatkowane 
z ZFRON na rehabilitację zdrowotną, zawodową czy społeczną są tutaj także re-
latywnie wyższe, gdyż nie jest z nich utrzymywana machina urzędnicza instytucji 
je opiniujących, sprawdzających i rozdzielających – tak jak ma to miejsce w od-
niesieniu do środków przekazywanych do centrali PFRON i stamtąd re-dystrybu-
owanych do osób niepełnosprawnych przez PCPR (Garbat, 2015). 
 
3.3. Bieżąca sytuacja ZPChr 

 
Od 1991 r. do 2004 r. wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

w ZPChr było realizowane w formie różnego rodzaju ulg podatkowych, a sektor ten 
był jedynym tak wspieranym na komercyjno-konkurencyjnym rynku pracy. W szczy-
towym momencie, w 1999 r., było 3740 ZPChr. Równoległy sektor płatników wpłat 

                                                             
7 Środki, które zasiliły ZFRON w danym roku, a niewykorzystane do końca roku następnego 
polegają wpłacie do PFRON. 
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obowiązkowych korzystał, tak jak obecnie, z prawa do zmniejszeń miesięcznych 
wpłat na PFRON zależnie od liczby, rodzaju schorzeń i stopni niepełnosprawności 
zatrudnianych osób niepełnosprawnych. Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. 
wymusiło zmianę zasad wspierania zatrudnienia w ZPChr. Miejsce ulg zajęły 
dużo mniejsze rekompensaty skrupulatnie wyliczanych lub ryczałtowych PKZON. 
Prawo do takich rekompensat uzyskali także pracodawcy biznesowi, którzy nie 
mają statusu ZPChr, ale zatrudniają do 25 pracowników ogółem, oraz praco-
dawcy, u których WZON przekroczył 6%. Tak narodził się obecny rynek otwarty 
skupiający pracodawców, którzy nie mają ustawowego obowiązku zatrudniania ani 
gwarantowania pracownikom niepełnosprawnym innego wsparcia poza dostoso-
waniem stanowisk pracy (Ostrowska, 2015). ZPChr straciły monopol na wspierane 
zatrudnienie, ale nie utraciły ustawowych wymogów co do obowiązku zapewniania 
warunków chronionych zatrudnianym osobom niepełnosprawnym (Kryńska, 
2013). Z czasem, od 2008 r., miejsce rekompensat PKZON zajęły subwencje pła-
cowe mające zachęcać pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych. 
Zmianom zasad towarzyszyło zwykle zmniejszanie wysokości zachęt, co bardzo 
negatywnie wpłynęło na sytuację ZPChr (Garbat, 2013). 
 
Tabela 5  
Dane nt. zatrudnienia osób niepełnosprawnych u beneficjentów dofinansowań 
z SODiR/PFRON (na podstawie: BON-2, 2019) 
 

Miesiąc/Rok 

ZPChr OTWARTY RYNEK RAZEM 

Pracodawcy 
Liczba osób 

niepełn. 
Pracodawcy 

Liczba osób 
niepełn. 

Pracodawcy 
Liczba osób 

niepełn. 

styczeń 2004 2 512 177 309 1 979 15 289 4 491 192 598 

kwiecień 2004 2 628 185 973 3 972 25 608 6 600 211 581  

wrzesień 2017 1 038 126 019 29 268 141 393 30 306 267 412 

październik 2017 1 032 123 931 29 391 139 603 30 423 263 534 

listopad 2017 1 029 122 846 29 249 138 547 30 278 261 393 

grudzień 2017 1 028 122 453 29 337 138 479 30 365 260 932 

styczeń 2018 1 007 118 811 29 096 139 588 30 103 258 399 

luty 2018 989 116 054 29 294 143 271 30 283 259 325 

marzec 2018 985 116 003 29 318 143 726 30 303 259 729 

kwiecień 2018 969 114 476 29 338 144 075 30 307 258 551 

maj 2018 961 114 441 29 493 144 566 30 454 259 007 

czerwiec 2018 955 114 083 29 726 145 428 30 681 259 511 

lipiec 2018 946 113 069 29 836 145 484 30 782 258 553 

sierpień 2018 944 112 269 29 816 144 976 30 760 257 275 

wrzesień 2018 928 111 253 30 014 146 020 30 942 257 273 

październik 2018 927 110 693 30 333 146 344 31 260 257 037 

listopad 2018 912 108 898 30 195 145 5094 31 108 254 402 

grudzień 2018 906 106 927 30 151 144 537 31 057 251 464 

Bilans całego 2018  
-122 

ubytek 
-15 526 
ubytek 

+814 
wzrost 

+6 058 
wzrost 

+692 
wzrost 

-9 468 
ubytek 

Bilans IV kw. 2018  
(spadki zatrudnienia)  

-22 
ubytek 

-4 326 
ubytek 

137 
wzrost 

-1 483 
ubytek 

115 
wzrost 

-5 809 
ubytek 
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Obecna wysokość zachęt jest od 2014 r. utrzymywana na jednym stałym 
poziomie dla wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych uprawnionych 
do tej pomocy. Wynoszą one odpowiednio: od 450 [zł/mc/etat] przy stopniu lek-
kim, do 2400 zł – przy stopniu znacznym ze schorzeniem specjalnym (szczegółowo 
obrazuje to tabela 1). Takie zrównanie wsparcia ograniczyło konkurencyjność 
ZPChr i sektor ten zaczął się szybko kurczyć. Liczba ZPChr zmalała z 2628 w kwiet-
niu 2004 r. do 906 w grudniu 2018 r. Ubytkom tym towarzyszył ubytek 80 082 miejsc 
pracy osób niepełnosprawnych z poziomu 187 009 w czerwcu 2004, do 106 927 
w grudniu 2018 r. (BON-2, 2019). 

Jak wynika z danych PFRON i Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepeł-
nosprawnych (dalej BON) z 1 marca 2019 r., szczególne nasilenie ubytków ZPChr 
(upadki, likwidacje, porzucenie statusu) i miejsc pracy osób niepełnosprawnych 
nastąpiło w okresie od końca września 2017 r. do końca grudnia 2018 r., kiedy to 
ubyły 19 092 miejsca pracy osób niepełnosprawnych. W całym 2018 r. ubyły 122 
ZPChr, a wraz z nimi 15 526 miejsc pracy. Złe tendencje narastają z miesiąca na 
miesiąc i dotyczą obecnie zarówno ZPChr, jak i rynku otwartego. Tu: tylko w ostat-
nim kwartale 2018 r. ubyły 22 ZPChr, a z nimi 4326 miejsc pracy. Ubyły też 1483 
miejsca pracy osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. Sumarycznie: w okre-
sie od października do grudnia 2018 r. ubyło ogółem 5809 miejsc pracy osób 
niepełnosprawnych (BON-2, 2019). Te negatywne dane dotyczące IV kwartału 
2018 r. potwierdzają także wyniki BAEL z 25 marca 2019 r., wg których w okresie 
tym utraciły pracę 22 tys. osób niepełnosprawnych orzeczonych prawnie, będą-
cych w wieku produkcyjnym (BON-1, 2019). 

 
3.3.1. Przyczyny zapaści sektora ZPChr 
 

Główne powody kryzysu to: 
1. 34% wzrost kosztów płacy w latach 2014–2018 

W wyniku trwającego od 2014 r. zamrożenia poziomu wymienionych dofi-
nansowań, przy równoległym wzroście płacy minimalnej z 1680 zł w 2014 do 
2250 zł w 2019 r. znacząco wzrosły minimalne koszty płacy pracodawcy 
z 2020 zł do 2710 zł (tj. o 34%). To rozwarstwienie wzrasta z każdym rokiem, 
gdyż rośnie płaca minimalna przy zamrożonym poziomie zachęt z SODiR. 
 

2. 34% pełnopłatna absencja pracowników niepełnosprawnych ze znacz-
nym i umiarkowanym stopniem 
Wynika to z preferencyjnego czasu pracy takich osób, gwarantowanego 
ustawą o rehabilitacji i kodeksem pracy. To sprawia, że z minimalnych kosz-
tów płacy, równych obecnie 2700 zł/mc, aż 900 zł pracodawca przeznacza 
na opłacenie 34% absencji takich pracowników. Chcąc zniwelować skutki 
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tych 34% pełnopłatnej nieobecności w pracy osób ze znacznym lub umiar-
kowanym stopniem, pracodawca powierza czynności nieobecnych innym 
pracownikom lub zatrudnia nowych na owe 1/3 etatu, co tworzy kolejne 
koszty po jego stronie – minimum 900 zł miesięcznie. To zaś pochłania ca-
łość 1800 zł zachęty (dofinansowania do wynagrodzeń) w odniesieniu do 
pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W odniesieniu do 
pracowników z umiarkowanym stopniem, niedobór zachęty (1125 zł/mc/etat) 
w odniesieniu do 1800 zł kosztów preferencyjnego czasu pracy tych osób wy-
nosi 675 zł/mc/etat (opracowanie autora). 
 

3. Zrównanie wysokości wsparcia dla ZPChr i pracodawców z rynku otwartego 
W 2014 r. ustawowo zrównano wysokość dofinansowania z SODiR do 
wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych na rynku chronio-
nym i otwartym. Odbyło się to przez pozbawienie ZPChr prawa do wyż-
szego o 30% poziomu dofinansowań. Tym samym obniżyła się konkuren-
cyjność tego sektora względem pozostałych pracodawców będących be-
neficjentami SODiR-PFRON. Znacząco obniżyła się także konkurencyjność 
ZPChr wobec organizacji gospodarczych, które są płatnikami miesięcznych 
wpłat na PFRON, a korzystających ze zmniejszeń tych wpłat z uwagi na za-
trudnianie osób niepełnosprawnych, jak również wobec ZAZ, wspiera-
nych z SODiR, dotacji PFRON i samorządu. 
 

4. Kumulacja podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych 
Ustawowy wymóg zatrudniania co najmniej 50% osób niepełnosprawnych, 
w tym co najmniej 20% ogółu osób ze znacznym lub umiarkowanym stop-
niem, skutkuje nagromadzeniem w ZPChr wszystkich negatywnych czynni-
ków wynikających z ubytków zdrowia i niepełnosprawności takich pracow-
ników. W tym m.in. mniejszej wydajności, dyspozycyjności, mobilności i po-
ziomu kwalifikacji oraz zwiększonej zachorowalności itp. utrudnień powo-
dowanych wymogiem utrzymywania dużego – co najmniej 50% WZON. To 
powoduje, że średnia gęstość zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZPChr 
wynosi obecnie 120 osób/jeden zakład, przy 5 osobach/jeden zakład na 
rynku otwartym (SODiR PFRON, 2019). 
 

Średnio 24 razy wyższa koncentracja osób niepełnosprawnych w ZPChr 
powoduje, że sektor ten 24 razy mocniej niż rynek otwarty odczuwa 
wszystkie skutki negatywnych działań wobec pracodawców będących 
beneficjentami dofinansowań z SODiR na rynku komercyjno-konkuren-
cyjnym. To bardzo osłabiło konkurencyjność ZPChr i w efekcie doprowa-
dziło do obecnej zapaści tego sektora. 



Marek Stec  

400 

Podsumowanie i rekomendacje 
 
Z uwagi na zakres pomocy, która jest świadczona z ZFRON na rzecz nie-

pełnosprawnych pracowników, i jej tożsamość z największymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych, jakimi okazała się troska o zdrowie i sytuację ekonomiczną – wie-
lokierunkowa, acz zawsze związana z rehabilitacją pomoc z ZFRON, może być trakto-
wana jako pozapłacowe składniki wynagrodzenia, które są solidnym determinantem 
motywującym takie osoby do podjęcia pracy w ZPChr, mimo – dominujących tutaj – 
płac zbliżonych do poziomu płacy minimalnej (Sochańska-Kawecka i in., 2017b). Ma 
to ogromne znaczenie w obliczu obecnej, bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej sek-
tora chronionego, w tym szczególnie narastającego z każdym rokiem rozwarstwienia 
między wysokością dofinansowania a rzeczywistymi kosztami płacy i pracy.  

To może usprawiedliwiać niskie płace osób niepełnosprawnych, zbliżone 
lub równe płacy minimalnej, przy równoczesnym szerokim wsparciu podstawo-
wych wydatków takich pracowników z ZFRON. Ta sytuacja (odejście od minimal-
nych poziomów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych) może ulec zmianie 
tylko wówczas, gdy zapadnie decyzja na poziomie decydenckim (parlament, 
rząd) o dodatkowym zwiększeniu poziomu zachęt finansowych i pozafinanso-
wych dla ZPChr, tak, by chociaż zrównoważyły podwyższone koszty dużej kon-
centracji osób niepełnosprawnych w tych zakładach (związane m.in. z ogranicze-
niem możliwych technologii produkcji i usług, z preferencyjnym pełnopłatnym 
skróconym czasem pracy oraz dodatkowymi urlopami i zwolnieniami z czasie 
pracy, z niższą dyspozycyjnością, sprawnością i wydajnością, oraz wyższą zacho-
rowalnością tych osób, a także gwarancjami zatrudnienia na czas nieokreślony 
mimo terminowych orzeczeń o niepełnosprawności, kosztownym dostosowa-
niem obiektów zakładu i stanowisk pracy). Wyższy poziom wsparcia może rów-
nocześnie podwyższyć konkurencyjność ZPChr względem innych podmiotów go-
spodarczych, a związana z tym poprawa sytuacji ekonomicznej zakładu może być 
impulsem dla zmiany istniejącej od lat siatki płac niekorzystnej dla pracowników 
niepełnosprawnych oraz odwrócić spadkowe trendy dotyczące tego sektora.  

Z deklaracji i opinii pracodawców prowadzących ZPChr, a kierowanych do 
autora artykułu, który od 10 lat pełni funkcję Pełnomocnika ds. Zatrudnienia 
Osób Niepełnosprawnych jednej z ogólnopolskich OPP8, oraz z publicznych wy-
stąpień tychże pracodawców wynika, że poprawę konkurencyjności ZPChr 
można osiągnąć poprzez m.in.: 

1) wzrost – w stosunku do rynku otwartego, dofinansowań do wynagrodzeń 
z SODiR oraz ich waloryzację wraz ze wzrostem najniższego wynagrodzenia; 

                                                             
8 Wzmiankowana tutaj organizacja pożytku publicznego, to Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych „Podkarpacie” – nr KRS 0000036699 
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2) zwiększenie, wg art. 22 ustawy o rehabilitacji, z 50 do 90% możliwości wy-
datkowania przez płatników należnych wpłat obowiązkowych na zakupy 
u pracodawców, gdzie co najmniej 30% ogółu załogi stanowią pracow-
nicy o znacznym lub umiarkowanym stopniu ze schorzeniami specjalnymi; 

3) odstąpienie od zakazu zatrudniania osób niepełnosprawnych w godzi-
nach nocnych i nadliczbowych, oraz rozważenie częściowego ogranicze-
nia prawa do skróconego czasu pracy i dodatkowych urlopów dla pra-
cowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; 

4) dodanie w Kodeksie pracy, w art. 251 §4, punktu 5, który wyłączy pra-
cowników niepełnosprawnych (za ich zgodą), z przepisu §1, skutkują-
cego automatycznym przechodzeniem terminowych umów o pracę, za-
wartych z osobami niepełnosprawnymi na czas nieokreślony, gdyż obec-
nie każde orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy 
można zmienić (a nawet w całości zakwestionować) decyzją administra-
cyjną, co skutkować może utratą statusu ZPChr w sytuacji, gdy WZON 
będzie niższy niż wymagane 50 i 20%, i negatywnymi konsekwencjami 
z tego tytułu (np. pozbawienie prawa do zasilania ZFRON); 

5) wprowadzenie w art. 22 Prawa zamówień publicznych wymogu, by co 
najmniej 10% ofert przetargowych zawierało klauzule społeczne doty-
czące pierwszeństwa dla ZPChr;  

6) zrównanie wsparcia finansowego – w formie zmniejszeń miesięcznych 
wpłat na PFRON wg art. 21 ustawy o rehabilitacji dla ich płatników – z tytułu 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, z poziomem dofinansowań do 
wynagrodzeń z systemu SODiR (z zachowaniem gradacji ich wysokości 
zależnej od stopni niepełnosprawności i schorzeń specjalnych); 

7) ustanowienie stabilnych przepisów regulujących wymogi formalne, w tym 
m.in. przyznawania zachęt i gospodarowania środkami ZFRON, oraz jed-
nolite i niezmienne w czasie interpretacje tych przepisów przez urzędy 
i instytucje państwowe; 

8) ustanowienie zakazu zawierania kontraktów przez urzędy i instytucje 
państwowe z przedsiębiorcami oferującymi ceny dumpingowe na usługi 
(gdy koszty wynagrodzeń poniżej realnych kosztów płacy osób niepełno-
sprawnych) oraz 

• zakazu wymuszania cen poniżej rzeczywistych realnych kosztów 
pracy przez wymienione instytucje i urzędy, w negocjacjach z pra-
codawcami prowadzącymi ZPChr, 

• ustanowienie nakazu, by zleceniodawca w zakresie usług osobo-
wych miał obowiązek przestrzegania rygoru odniesienia do co naj-
mniej płacy minimalnej; 
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9) przyznanie ZPChr prawa do zatrzymywania 90% zaliczek na podatek do-
chodowy od osób fizycznych i ich przekazywania na ZFRON, a także: 

• nadanie prawa do co najmniej trzyletniego okresu dysponowania 
środkami przekazanymi na ten fundusz w danym roku,  

• uproszczenie zasad wydatkowania i wprowadzenie ułatwień w wy-
korzystywaniu tych środków np. przez wyłączenie spod limitu de 
minimis wydatków na zdobywanie wiedzy i wprowadzanie wyso-
kich technologii wspierających pracę osób niepełnosprawnych.  

 
Spośród powyższych działań do najważniejszych należy waloryzacja wyso-

kości dofinansowań do wynagrodzeń z SODiR, proporcjonalna do wzrostu mini-
malnych kosztów płacy, gdyż brak takowej skutkuje nie tylko pogorszeniem sy-
tuacji ekonomicznej i konkurencyjności sektora ZPChr – duża koncentracja pra-
cowników niepełnosprawnych (24 razy wyższa niż u pracodawców z rynku otwar-
tego) to zarazem duża koncentracja wszelkich czynników obniżających ich wy-
dajność pracy, ale i w dążeniu pracodawcy do zrównoważenia kosztów, do pod-
wyższania norm wydajnościowych wobec pracowników niepełnosprawnych, co 
odbija się negatywnie na ich zdrowiu i sprawności. I tym samym na okresie 
świadczenia wydajnej pracy.  

Ogromne znaczenie ma także ustawowe prawo zwiększenia z 50 do 90% 
możliwego popytu na produkcję i usługi sprzedawców zatrudniających co naj-
mniej 30% osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu ze 
schorzeniami specjalnymi, dla płatników wpłat obowiązkowych na PFRON, gdyż 
wysokość udzielanej w ten sposób ulgi w powyższych wpłatach jest iloczynem 
najniższego wynagrodzenia i nadwyżki osób niepełnosprawnych ponad 6% 
WZON. W ten oto sposób, przez zakupy u sprzedawców uprawnionych do udzie-
lania obniżeń w miesięcznych wpłatach, płatnicy PFRON mają alternatywne źró-
dło pomniejszania należnych wpłat obowiązkowych do PFRON. W miejsce za-
trudniania osób niepełnosprawnych bezpośrednio w swoich przedsiębior-
stwach, mogą tworzyć miejsca pracy osób ze znacznym i umiarkowanym stop-
niem przez zakup produkcji i usług u sprzedawców uprawnionych do udzielania 
obniżeń we wpłatach na PRFON, wprost proporcjonalnych do liczby zatrudnio-
nych osób niepełnosprawnych z powyższymi stopniami. Warto tutaj zaznaczyć, 
że stymulacja zatrudnienia osób najciężej poszkodowanych przez los, przez za-
kupy u uprawnionych sprzedawców, jest zarazem najmniej kosztowna dla bu-
dżetu funduszu, gdyż średni koszt utworzenia i utrzymania powstałych w ten 
sposób ok. 48.7 tys. w 2018 r. stanowisk pracy osób niepełnosprawnych ze 
znacznym i umiarkowanym stopniem wyniósł 788 zł/etat. Tożsame stanowisko 
pracy utworzone przez płatnika w jego własnym przedsiębiorstwie to średni 
koszt dla budżetu PFRON równy 2074 zł/m-c/etat (w 2018 r. płatnicy miesięcznie 
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zatrudniali średnio ok. 42,7 tys. takich osób). Przy czym najdroższe stanowisko pracy 
utworzone przez płatnika w 2018 r. kosztowało fundusz średnio 7327 zł/m-c/etat, 
a najtańsze 1832 zł/m-c/etat. Analogiczny średni koszt z tytułu zatrudnienia 
osób ze znacznym i umiarkowanym przez beneficjenta dofinansowania do wy-
nagrodzeń z SODiR w 2018 r. wyniósł 1591 zł/m-c/etat, przy czym najdroższe 
stanowisko pracy utworzone przez beneficjenta SODiR w 2018 r. kosztowało fun-
dusz 2400 zł/m-c/etat, a najtańsze 1125 zł/m-c/etat. Z powyższych zestawień9 
jednoznacznie wynika, że najniższe koszty dla PFRON pociąga za sobą tworzenie 
i utrzymywanie miejsc pracy osób niepełnosprawnych10 dzięki zapisom art. 22 ustawy 
o rehabilitacji (1997). 

Kolejnym bardzo ważnym i wskazanym do pilnego wprowadzenia działa-
niem jest ustawowy zakaz tolerowania (zawierania i wymuszania) przez instytu-
cje publiczne kontraktów, które opierają się na cenach dumpingowych, a także 
ustawowy nakaz odnoszenia się w kontraktach do co najmniej minimalnych 
kosztów płacy. Zasadność powyższych determinują m.in. liczne wymuszania na 
pracodawcach ze statusem ZPChr, by ceny za usługi pomniejszali o wysokość na-
leżnego im dofinansowania z SODiR-PFRON oraz częste wymogi zleceniodaw-
ców, by realizatorzy określali ceny w odniesieniu do kosztów płacy niższych niż 
obowiązujące w danym okresie koszty minimalne. W sytuacji wykrycia kontraktu 
zawierającego ceny poniżej minimalnych, różnica między ceną realną a kosztem 
ponoszonym za usługę winna być wysoko opodatkowana. W ten sposób szara 
strefa zostanie wyeliminowana z obiegu usług osobowych.  

Wprowadzenie w życie powyższych i pozostałych rekomendacji, zawartych 
w punktach od 1 do 9, może zahamować obecne spadki liczby ZPChr i miejsc pracy 
osób niepełnosprawnych w tych najbardziej im przyjaznych warunkach pracy na rynku 
komercyjno-konkurencyjnym. Może także spowodować, że pracownicy niepełno-
sprawni wytworzą wartość dodaną w pełni rekompensującą ich obniżoną wydajność. 
To zaś dowiedzie zasadności tezy o racjonalności pełnienia misji społecznej, jaką jest 
liczne zatrudnianie osób niepełnosprawnych przy równoległym wpieraniu leczenia i re-
habilitacji takich pracowników, dzięki czemu mogą szybko regenerować – posiadane 
wcześniej lub nabyte w czasie pracy – ubytki zdrowia, sprawności i sił. Ponadto takie 
rozwiązanie może stać się istotnym wkładem Polski dla całej Europy, przez propagowa-
nie i promowanie licznego zatrudniania osób niepełnosprawnych we wszystkich kra-
jach Wspólnoty, przy równoczesnym zapewnianiu takim pracownikom najbardziej 
przyjaznych warunków pracy. Innym nie mniej ważnym efektem pracy w ZPChr jest 
bardzo dobre przygotowanie najwydolniejszych fizycznie i umysłowo pracowników 
niepełnosprawnych do przejścia na komercyjno-konkurencyjny otwarty rynek pracy. 

                                                             
9 Wielkości wyliczone przez autora na podstawie danych z PFRON.  
10 Podane kwoty dotyczą jedynie osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 
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Informacje dla autorów 
 

1. Zgłoszenie artykułu  
 
Zgłoszenia artykułów prosimy dokonywać drogą elektroniczną na adres redakcji 
czasopisma: ksse@konin.edu.pl. Ich przesłanie do redakcji KSSE oznacza, że au-
tor/autorzy akceptują warunki umowy, która jest dostępna na stronie:  
http://ksse.pwsz.konin.edu.pl/wp-content/uploads/2014/10/Umowa_KSSE.pdf 
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.  
 
 
 
 



 

410 

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). 
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