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Nauki społeczne wobec możliwości prognozowania 

i wpływu na zachowanie czynnika ludzkiego 

 
Kazimierz Zimniewicz  

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
k.zimniewicz@onet.pl 

 
 

Social sciences and their ability of forecasting  
and influencing the human behavior 

 

The article briefly characterizes the identity of natural and social sciences, and 
then present the difficulties of these sciences economics and management, 
in the area forecasting and influencing the human behavior.  
 
Keywords: social sciences; human behavior; truth 

 
 
 
 
Wprowadzenie 

 
Inspiracją do podjęcia problematyki prognozowania i oddziaływania na 

czynnik ludzki w organizacji był fakt, że w literaturze kwestie te są rozmaicie in-
terpretowane, co może wywoływać zamieszanie. Pozwala to na sformułowanie 
postulatu szerszej i intensywniejszej dyskusji metodologicznej w środowisku 
przedstawicieli nauk społecznych. Tak więc celem tego opracowania jest włącze-
nie się do debaty na temat możliwości prognozowania i skutecznego wpływania 
na człowieka. Debatę tę przeprowadzono, korzystając z przykładów pochodzą-
cych z ekonomii i nauk o zarządzaniu. 
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W strukturze opracowania na pierwszym miejscu omówiono tożsamość nauk 
przyrodniczych i społecznych. Jest to punkt wyjścia do zrozumienia podstawowych 
różnic zachodzących między obiema klasami nauk. W kolejnym podrozdziale sta-
rano się odpowiedzieć na pytanie, czy odwieczna tęsknota ludzi za odkrywaniem 
swej przyszłości, jest możliwa do spełnienia na gruncie nauk społecznych. Wreszcie 
w podrozdziale trzecim, w sposób syntetyczny, zreferowano ograniczenia nauk spo-
łecznych w skutecznym oddziaływaniu na czynnik ludzki. Wydaje się więc, że struk-
tura opracowania jest logiczna i przyczynia się do realizacji celu artykułu. 

Przy przygotowaniu artykułu korzystano z najnowszej literatury, która 
oświetla kwestie metodologiczne i ograniczenia nauk ekonomicznych, oraz nauk 
o zarządzaniu w zakresie realizacji podstawowych funkcji nauki. 
 
1. Dwa światy: nauki przyrodnicze i nauki społeczne 

 
Na przełomie XIX i XX wieku wystąpiła potrzeba uporządkowania dotychcza-

sowego dorobku naukowego. W efekcie prac organiczników wiedeńskich, doszło do 
podziału świata nauki na dwie grupy: nauk przyrodniczych i nauk społecznych. Ta 
klasyfikacja obowiązuje współcześnie i jest najczęściej przytaczaną systematyką. 

Aby dać wyczerpującą odpowiedź na pytanie postawione we wprowadze-
niu do niniejszego opracowania, trzeba na początku przedstawić choćby krótką 
charakterystykę obu grup nauk. Nauki przyrodnicze na czele z fizyką i chemią ce-
chują się tym, że odkrywają byty przyrodnicze. Warto podkreślić słowo „odkry-
wają”. Byty te są bowiem „wyposażone” w odwieczne prawa, które człowiek tylko 
odsłania (Bolesta-Kukułka, s. 23–24). A zatem prawa w naukach przyrodniczych 
mają charakter obiektywny. Obowiązują w każdym zakątku Ziemi – są uniwersalne 
i niezmienne. W naukach przyrodniczych występuje zjawisko diachronii, co można 
wytłumaczyć jako ciągłość czasu. Nie ma tam czasu przeszłego, teraźniejszego 
i przyszłego. Umożliwia to budowę modeli matematycznych, na podstawie któ-
rych można prognozować, jak dany proces będzie przebiegał w przyszłości. Dosko-
nałą ilustracją zjawiska diachronii jest proces fotosyntezy (znany z czwartej klasy 
szkoły podstawowej). Można go zapisać w postaci następującego równania: woda 
+ energia słoneczna + dwutlenek węgla = glukoza (pokarm dla rośliny) + produkt 
uboczny w postaci emisji tlenu. Nie ma chyba żadnej wątpliwości co do tego, że 
proces fotosyntezy będzie zachodził zawsze pod warunkiem obecności energii sło-
necznej, dwutlenku węgla i temperatury powietrza powyżej 5°C. 

Z powyższego wynika, że w naukach przyrodniczych badania dotyczą związków 
przyczynowo-skutkowych. To z kolei umożliwia stosowanie tzw. zasady subiektywnej 
sprawdzalności. Polega ona na weryfikacji wyników badań jednego uczonego przez 
innego badacza lub grupę pracowników naukowych. Dzięki temu prawda w naukach 
przyrodniczych ma charakter powszechny, jest akceptowana przez społeczeństwo. 
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Zupełnie inaczej ma się sprawa w naukach społecznych. Tutaj również mówi 
się o prawach, ale mają one charakter zgoła odmienny w porównaniu z prawami 
przyrodniczymi. Otóż, po pierwsze, prawa te są stanowione przez ludzi. Mają więc 
charakter historyczny – obowiązują w danym czasie, epoce historycznej. Po dru-
gie, są zmienne, brak im uniwersalności. Zawiślak tytułując swoją książkę Ekono-
mia. Nauka praw tymczasowych (2001), trafnie oddał postać praw występujących 
w naukach społecznych. Wystarczy przyjrzeć się kłopotom Unii Europejskiej, które 
polegają na konieczności dostosowywania praw państw członkowskich do prawa 
unijnego. Po trzecie, nauki społeczne nie mają odrębnej, specyficznej dla swoich 
potrzeb, metody badawczej. Wykorzystują więc z innych nauk metody ilościowe 
i jakościowe. Po czwarte, w naukach społecznych nie ma zastosowania zasada in-
tersubiektywnej komunikowalności, ponieważ nie można zweryfikować cudzych 
badań ze względu na zmienność i nieprzewidywalność „świata społecznego”. Ma 
to wpływ na możliwość prognozowania, o czym będzie jeszcze mowa. 

Konsekwencją powyższych cech nauk społecznych jest kłopot polegający na 
odróżnieniu prawdy od fałszu. Krauz-Mozer, na zakończenie swego opracowania 
Modele metodologiczne w naukach społecznych, pisze: „Ostatecznie więc to, czym 
dysponujemy, to wiedza, której roszczenia do osiągnięcia prawdy bezwarunkowej, 
pozahistorycznej, pozakulturowej i pozapsychologicznej nie są uprawnione” 
(Krauz-Mozer, 2004, s. 700). A zatem przedstawiciele nauk społecznych nie są upo-
ważnieni do głoszenia prawd absolutnych – powszechnie obowiązujących. 

Organicznicy wiedeńscy trwale podzielili świat nauki na dwie klasy: wyższą 
i niższą. Przedstawiciele świata społecznego i humanistycznego, urażeni tym, że 
należą do tej niższej klasy, podejmują wysiłki, aby dorównać naukom przyrodni-
czym. Wysiłki te są jednak z góry skazane na niepowodzenie ze względu na to, 
że nie ma możliwości opanowania zachowania ludzi (czynnika ludzkiego) ani 
przewidzenia przyszłości. 
 
2. Funkcje nauki – prognozowanie 

 
W metodologii badań naukowych wyróżnia się trzy podstawowe funkcje na-

uki, do których zalicza się opis, wyjaśnianie oraz prognozowanie (predykcja). Naj-
ogólniej rzecz biorąc, opis polega na przedstawieniu określonego zdarzenia (pro-
cesu, instytucji, gospodarki itp.) w danym miejscu i czasie, a także warunków, 
w ramach których to zdarzenie zachodzi. Często funkcja ta nazywana jest również 
deskryptywną. Z kolei funkcja wyjaśniająca ma za zadanie podać interpretację 
„obrazu” danego procesu, gospodarki itp., oraz warunków funkcjonowania.  

Kolejna funkcja, tak jak jej nazwa wskazuje, kojarzy się z przyszłością. 
Może warto na samym początku charakterystyki tej funkcji zwrócić uwagę na to, 
że człowiek zawsze starał się uchylić choćby rąbka zasłony oddzielającej go od 
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przyszłości. Ta ciekawość nurtuje ludzi do dziś. Ludzie ubierają się w szaty proro-
ków lub wróżbitów. To stwierdzenie odnosi się bezpośrednio do nauk społecznych, 
które niestety nie są predystynowane do wypowiadania się o przyszłości. Można 
przytoczyć wiele dowodów na to, że prognozy formułowane przez „społeczników” 
nie sprawdzały się i wywoływały uśmiech politowania lub zażenowanie. Mimo to 
literatura dostarcza wiele przykładów, że „społecznicy” za wszelką cenę usiłują do-
równać przedstawicielom nauk przyrodniczych w zakresie prognozowania. 

Kuciński w publikacji Naukowe badanie zjawisk gospodarczych, z podtytu-
łem Perspektywa metodologiczna, pisze następująco:  
 

W istocie rzeczy, jeśli badamy gospodarkę i podmioty gospodarcze, to dążymy nie 
tylko do identyfikacji zasad dotychczasowego ich funkcjonowania, ile do ustalenia 
prawidłowości i uwarunkowań pozwalających na przewidzenie, jak będą przebiegały 
w przyszłości badane zjawiska ekonomiczne bądź jak będą funkcjonowały badane 
podmioty gospodarcze. (2014, s. 19) 

 
Z tej wypowiedzi wynika jednoznacznie, że predykcja jest możliwa na gruncie 
nauk ekonomicznych. 

Jeśli chodzi o nauki o zarządzaniu, to tutaj również niektórzy autorzy uwa-
żają, że predykcja jest możliwa. Na przykład Malarska w pracy zbiorowej Osiągnię-
cia perspektywy nauk o zarządzaniu pisze, że do funkcji badań naukowych należy 
opis, wyjaśnianie i „predykcja (przewidywanie i prognozowanie) umożliwiająca 
udzielenie odpowiedzi, jak będzie” (2010, s. 90). Jeszcze dalej idzie Sudoł, twier-
dząc, że predykcja jest możliwa w obszarze nauk o zarządzaniu, a jej spełnienie 
oznacza udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak być powinno (2007, s. 8). 

Jak już wspominano, prognozy z reguły nie sprawdzają się. Na przykład 
prognoza z 1972 r., która wieszczyła, że jeśli nie zostaną zatrzymane trendy wzro-
stu światowej populacji, industrializacji, zanieczyszczenia środowiska i zużycia 
zasobów, to w ciągu najbliższych stu lat zostaną osiągnięte granice wzrostu 
Ziemi. Obecnie lansowana jest prognoza ostrzegająca przed tzw. globalnym ocie-
pleniem. Mówi ona, że jeżeli do końca XXI w. temperatura wzrośnie o 1,5°C, to 
naszej planecie grożą niewyobrażalne konsekwencje. Warto zauważyć, że do wy-
znaczenia tej wielkości – wzrost o 1,5°C (w stosunku do stanu obecnego) – za-
stosowano interesującą metodę (bibliometria?). Otóż zespól złożony z 91 nau-
kowców, pochodzących z 40 krajów świata, po przestudiowaniu 6 tys. publikacji 
i zgłoszeniu 42 tys. poprawek, wyznaczył taką właśnie nieprzekraczalną granicę 
wzrostu temperatury (metoda konsensusu?). 

Dowodów na to, że w naukach społecznych prognozowanie jest trakto-
wane bez refleksji metodologicznej i z pewną nonszalancją jest więcej. Oto jesz-
cze dwa przykłady. W 2014 r. ukazała się publikacja Gospodarka za 100 lat. Naj-
ważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość (Palacios Huerta, 2014). Autorzy, 
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a więc ci najważniejsi ekonomiści, to profesorowie amerykańskich i europej-
skich uniwersytetów, w tym laureaci Nagrody Nobla i specjaliści ekonometrycy. 
Mieli odwagę zmierzyć się z perspektywą stu lat, a więc do końca XXI w. Na 
ostatniej stronie okładki wydawca zachęca do lektury: „Ta książka to fascynująca 
podróż w przyszłość z najwybitniejszymi umysłami światowej ekonomii”.  

Przykładem „supernonszalancji” w odniesieniu do prognozowania jest 
książka Tetlocka i Gardnera Superprognozowanie. Sztuka i nauka prognozowa-
nia (2017). Philip E. Tetlock, profesor amerykańskiego uniwersytetu, i Dan Gard-
ner, kanadyjski dziennikarz, sugerują, że przy odrobinie wysiłku, można nauczyć 
się prognozowania. Książka to poradnik marketingowo-biznesowy, o czym 
świadczą zamieszczone w niej komentarze. Na przykład: „W tej wspaniałej 
książce Tetlock dowodzi, że pewne osoby są w stanie przewidywać zdarzenia 
z dokładnością o wiele wykraczającą poza zwykły przypadek […]. Książka zawiera 
maksimum mądrości z obszaru rozwoju osobistego”. 

W literaturze przeważają jednak opinie, że przewidywanie w naukach spo-
łecznych nie jest możliwe. Sadowski wyraźnie wskazuje, że w ekonomii w realizacji 
funkcji predykcji nie chodzi o odpowiedź na pytanie, jak będzie, lecz o identyfikację 
procesów i zjawisk korzystnych lub niekorzystnych. Pozwala to na przygotowanie się 
do wykorzystania szans lub na odparcie ewentualnych zagrożeń i tym samym na re-
alizację pożądanego przebiegu rozwoju w przyszłości (Sadowski, 2009, s. 76). 

Z kolei Kozłowski kategorycznie odmawia naukom społecznym możliwości 
przewidywania. Wskazuje na różnice występujące między naukami przyrodni-
czymi a społecznymi. Odwołuje się do zjawiska diachronii, które w naukach przy-
rodniczych umożliwia „wybieganie do przodu”. Natomiast w naukach społecz-
nych i humanistycznych czas ma postać biografii lub historii, a to uniemożliwia 
predykcję (Kozłowski, 2009, s. 76). 

Na zakończenie rozważań na temat możliwości realizacji funkcji prognozo-
wania w naukach społecznych, warto przytoczyć fragment tekstu pochodzący 
z pracy Filozofia nauki, autorstwa Sucha i Szcześniak. Fragment ten jest dosko-
nałym podsumowaniem treści niniejszego podrozdziału, a zarazem idealnym 
wprowadzeniem do charakterystyki roli czynnika ludzkiego w naukach społecz-
nych. Oto jego treść:  
 

W sferze społecznej na ogół trudno mówić o pełnej powtarzalności zjawisk […] i, co 
za tym idzie, ich intersubiektywnej kontrolowalności i sprawdzalności czy dużym 
stopniu obiektywności wiedzy tej sfery dotyczącej. Do głosu dochodzą tu czynniki 
wolicjonalne, emocjonalne, etyczne czy aksjologiczne, które ze względu na świado-
mość (osobowość) badanych obiektów mogą prowadzić do wyników znacznie różnią-
cych się między sobą; trudno także przeprowadzić dokładne przewidywania w dzie-
dzinach tak złożonych, jak dziedzina zachowań ludzkich czy dziedzina zjawisk społecz-
nych (Such, Szcześniak, 2006, s. 16). 
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3. Czynnik ludzki w naukach społecznych 
 
Studiowanie historii ekonomii i nauk o zarządzaniu pokazuje, że obie te 

dyscypliny są naukami młodymi. W trakcie swego rozwoju próbowały rozwiązać 
problemy, które pojawiały się w danej epoce historycznej. W rezultacie poja-
wiały się rozmaite teorie, idee lub doktryny, które przetrwały do dziś. Nic więc 
dziwnego, że polscy ekonomiści akademiccy przyznają się do „wyznawania” róż-
nych szkół myśli ekonomicznej: ekonomii neoaustriackiej, ekonomii radykalnej, 
nowej ekonomii instytucjonalnej, nowej ekonomii keynesowskiej, nowej ekono-
mii klasycznej, postkeynesismu, eklektyzmu i innych (Karpińska-Mizielińska, 
2016, s. 517). To zróżnicowanie znajduje z pewnością swoje odbicie w działalno-
ści eksperckiej pracowników naukowych. 

Wydaje się, że można postawić tezę, iż problemy, które pojawiły się danej 
epoce historycznej, były inspiracją do lansowania nowych teorii. Przykładem jest 
np. Adam Smith. Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się zachowaniu 
człowieka, którego traktował jak swego rodzaju indywiduum. Uważał, że czło-
wiek w swoim postępowaniu dąży zawsze do zysku. Był również przekonany co 
do tego, że najpewniejszą ochroną jednostki jest wolna konkurencja. Wreszcie 
uważał, że gospodarką rządzą obiektywne prawa ekonomiczne (Olszewski, 2001, 
s. 401–402). Z idei Smitha pozostała chciwość – dążenie za wszelką cenę do mak-
symalizacji zysku. Natomiast dyskusyjny jest problem konkurencyjności i obiek-
tywności praw ekonomicznych 

Poglądy Smitha są dogodnym punktem wyjścia do dyskusji na temat zacho-
wania ludzi oraz poszukiwań możliwości oddziaływania na tzw. czynnik ludzki. 
Mimo powszechnego przekonania, że nie da się określić standardowego katalogu 
czynników oddziaływania na czynnik ludzki, to ciągle trwają badania w tym zakre-
sie. Przykładem tych poszukiwań są interdyscyplinarne analizy występujące pod 
nazwą neuroekonomii lub ekonomii behawioralnej. Profesor Zbigniew Czerwiński, 
na zakończenie swego wykładu inauguracyjnego w Akademii Ekonomicznej w Po-
znaniu (28 września 2007), powiedział, że „brak pełnego zadowolenia z aktual-
nego stanu nauki ekonomii, nie jest krytyką poszczególnych ekonomistów lub ich 
‘szkół’. Ekonomiści stoją wobec potrzeby rozwikłania niezwykle złożonych proble-
mów, w które uwikłany jest człowiek – wciąż istota nieznana” (2007, s. 28). 

Podobnie ma się sprawa w naukach o zarządzaniu. Historia tej dyscypliny 
pokazuje, że zainteresowanie zachowaniem ludźmi w organizacji korespondo-
wało z poszukiwaniem czynników wzrostu wydajności pracy. Potwierdzają to 
słynne badania Mary Parker Follet i Eltona Mayo, które doprowadziły do odkry-
cia fenomenu grupy nieformalnej, przyjaznego traktowania pracownika czy party-
cypacji w zarządzaniu. Wtedy też zaczęto przyjmować do wiadomości fakt, że w or-
ganizacji obok logiki kosztu i wydajności na uwagę zasługuje również problematyka 
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kształtowania zachowań organizacyjnych czy liczne teorie motywacyjne (Robins, 
DeCenzo, 2002). 

Poszukiwania czynników oddziaływania na ludzi trwają. Potwierdzeniem 
tego jest najnowsza książka Podręcznik lidera. Wywieraj wpływ, inspiruj swoją 
organizację i realizuj kolejne cele (Ashkenas, Manville, 2019). Sytuacja w nau-
kach o zarządzaniu jest więc podobna do tej, w której znajduje się ekonomia. 
 
Zakończenie 

 
Z dokonanego przeglądu literatury wynika, że nauki społeczne, do których za-

liczają się ekonomia i nauki o zarządzaniu, są bezradne wobec możliwości przewidy-
wania oraz zbudowania zestawu instrumentów oddziaływania na ludzi. Funkcja pre-
dykcji jest niedostępna dla społeczników. Przyszłość nigdy nie będzie przedmiotem 
wiedzy. Można się o niej wyrażać w kategoriach filozoficznych: oczekiwania, pra-
gnienia czy nawet tęsknoty. Wszelkie wysiłki, jakie podejmują ekonomiści w tym za-
kresie można interpretować jako chęć dorównania naukom przyrodniczym.  

Warto podkreślić, że nauki społeczne nie zbudują uniwersalnego zestawu 
instrumentów oddziaływania na ludzi. Można oczywiście skorzystać ze środków 
przymusu, ale z historii wiadomo, jak tragiczne są skutki tego rodzaju działania. 

Należy wyrazić nadzieję, ze dyskusje metodologiczne, prowadzone w na-
ukach społecznych na temat predykcji i zachowania czynnika ludzkiego, będą 
miały wydźwięk holistyczny, a nie przyczynowo-skutkowy. Pozwolą na zrozumie-
nie, że ułomności ekonomii i nauk o zarządzaniu nie da się wyeliminować. Po 
prostu mają inną tożsamość niż nauki przyrodnicze.  
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In the nineties of the twentieth century, higher education in Poland developed 
in a dynamic way, which was manifested by a rapid increase in the number of 
universities, the number of students and graduates of these institutions. On 
the one hand the educational boom was triggered by demographic processes, 
and on the other, a change in the educational aspirations of the society, which 
was expressed by the increasing scholarization rate. The aim of the article is 
to analyze the changes taking place in Polish higher education since the trans-
formation period of the nineties of the twentieth century until 2017, under 
the influence of transformations of the demographic structure of society and 
the impact of higher education on currently occurring social phenomena, em-
ployment, unemployment. The demographic processes that at the time initi-
ated the development of higher education in the coming years will probably 
lead to a reduction in the number of universities. 
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Wprowadzenie 
 
Demografia w znaczący sposób oddziałuje na politykę państwa, m.in. 

w sferze dotyczącej zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego, bezrobocia, 
kształtowania wynagrodzeń oraz zmian zachodzących w strukturze szkolnictwa, 
w tym szkolnictwa wyższego. Liczebność populacji jest czynnikiem, który ma 
wpływ na organizację kształcenia, zwłaszcza w odniesieniu do poziomów eduka-
cji obowiązkowej. Zadaniem sektora publicznego jest zapewnienie dostępności 
i powszechności studiów wyższych, w celu realizacji konstytucyjnego prawa do 
nauki (Konstytucja RP, art. 70). Podejście takie ma miejsce w Polsce, mimo że 
edukacja na wyższych uczelniach nie ma charakteru obligatoryjnego.  

Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku w Polsce zaobserwować 
można postępujący proces zwiększenia zainteresowania ukończeniem studiów 
wyższych. Z jednej strony trend ten można uzasadniać dużą liczbą osób urodzo-
nych podczas wyżu demograficznego z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, 
z drugiej strony było to wynikiem większej dostępności do szkolnictwa wyższego 
oraz wzrostu aspiracji edukacyjnych polskiego społeczeństwa.  

Ustawa o szkolnictwie wyższym z 1990 roku zapoczątkowała w okresie 
transformacji zmiany w kształceniu wyższym, a konsekwencją wprowadzenia 
nowych przepisów prawnych był wzrost m.in. liczby uczelni w Polsce, w tym pu-
blicznych oraz uczelni niepaństwowych, a za tym współczynnika skolaryzacji.  

Rekordową liczbę studentów w Polsce, wynoszącą 1 953 832, odnotowano 
w roku akademickim 2005/2006. W kolejnych latach nastąpił odwrót od powyż-
szego trendu, co wyrażało się zmniejszeniem liczby osób podejmujących kształcenie 
na poziomie wyższym. Jednocześnie w ostatnich latach (2016/2017) nastąpił spa-
dek ogólnej liczby studentów, czego przyczyną są zmiany demograficzne dotyczące 
mniejszej liczby kandydatów na studia wyższe (Notatka na temat…, 2010, s. 2).  

Celem artykułu jest analiza zmian zachodzących w polskim szkolnictwie 
wyższym w okresie transformacji ustrojowej lat dziewięćdziesiątych XX wieku do 
2017 r., z uwzględnieniem wpływu tych zmian na pozostałe kwestie społeczne, 
dokonujących się pod wpływem przeobrażeń demograficznej struktury społe-
czeństwa. Ze względu na ograniczoną formę opracowania szczególna uwaga zo-
stanie zwrócona jedynie na wybrane wskaźniki, które pokazują zmiany zacho-
dzące na przestrzeni lat, a mianowicie na współczynnik skolaryzacji, stopę za-
trudnienia, bezrobocie według poziomu wykształcenia oraz wysokość wynagro-
dzenia związaną z poziomem wykształcenia. Artykuł podejmuje również próbę 
odpowiedzi na pytanie, czy obecnie ukończenie wyższych studiów pozwala na 
podjęcie wysoko opłacanej pracy oraz czy potrzeby rynku pracy uległy zmianie 
od okresu transformacji do dziś? Jakie były przyczyny boomu edukacyjnego w Pol-
sce, czy dobiegł końca i jakie czynniki sprawiły, że tendencja ta ulega zmianie? 
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Artykuł porusza ważny problem dotyczący całej struktury edukacji, tj. czy zmiany 
demograficzne, które w okresie transformacji miały decydujący wpływ na roz-
wój szkolnictwa wyższego, w najbliższych latach mogą przyczynić się do ograni-
czania liczby uczelni wyższych?  

Część artykułu poświęcono również kwestii bezrobocia absolwentów 
wszystkich poziomów edukacyjnych, również wyższych uczelni, gdyż bezrobocie 
dotyczy w coraz większym stopniu osób z wyższym wykształceniem.  

Celem opracowania jest wskazanie, że edukacja powinna być uznana za 
najważniejszy czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego i priorytet społecznej 
polityki państwa, wpływający na zmiany gospodarcze, polityczne i społeczne. 
Podjęta w artykule problematyka edukacji została przeanalizowana z wykorzy-
staniem badań i raportów w tym zakresie.  
 
1. Polityka edukacyjna w Polsce 
 

Za procesy edukacyjne w Polsce odpowiada prowadzona przez państwo 
polityka edukacyjna, która stanowi jeden z podstawowych filarów polityki spo-
łecznej. Polityka edukacyjna ma służyć m.in. wyrównywaniu różnic edukacyjnych 
społeczeństwa. Jej skuteczność polega na rzeczywistym wyrównywaniu różnic 
edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży. W Polsce polityka edukacyjna realizo-
wana jest przez system oświaty i system szkolnictwa wyższego, przy czym pierw-
szy obejmuje wychowanie przedszkolne i kształcenie na poziomie od podstawo-
wego do policealnego, zaś system szkolnictwa wyższego – kształcenie wyższe 
(Wronowska, 2017, s. 194). Od początku transformacji widoczny jest znaczący 
wzrost zainteresowania polskiego społeczeństwa podejmowaniem studiów wyż-
szych. W 1989 r. studiowało 378 tys. osób, a w rekordowym 2005 r. aż 1,95 mln 
(Rocznik statystyczny, 2006). Od tej pory zaobserwować można spadek liczby 
studentów – z 1,84 mln w 2010 r. do 1,40 mln w 2015 r., do 1,29 w 2017 r. (Rocz-
nik statystyczny, 2018, s. 360). Odnotowany w tamtym okresie boom edukacyjny 
miał bezpośredni wpływ na rozwój sektora edukacji wyższej, dotyczący podmio-
tów sektora publicznego oraz powstających uczelni niepublicznych. Warto do-
dać, że przed 1990 r. istniały jedynie trzy niepubliczne szkoły wyższe: Katolicki 
Uniwersytet Lubelski, Akademia Teologii Katolickiej, Chrześcijańska Akademia 
Teologiczna, a kompleksowa zmiana dotycząca kwestii kształcenia wyższego re-
alizowana przez sektor prywatny została wprowadzona przez przyjęcie ustawy 
z 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Moroń, 2016, s. 108). W następstwie jej wpro-
wadzenia duża liczba osób została przyjęta na studia wyższe na uczelniach nie-
publicznych, natomiast szkoły publiczne powiększyły swoją ofertę edukacyjną. 
Zmiany, które nastąpiły w liczbie uczelni i oferowanych miejsc na studiach umoż-
liwiły absolwentom szkół średnich podejmowanie studiów odpłatnych na studiach 
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niestacjonarnych na uczelniach publicznych lub niepublicznych, pozwalając na 
połączenie kształcenia z pracą zarobkową.  

 

 
 

Wykres 1. Studenci szkół wyższych z podziałem według formy studiów: stacjo-
narnych i niestacjonarnych (na podstawie: Rocznik statystyczny RP, 2005,  

s. 357; 2018, s. 360). 
 

Analiza wykresu 1 pokazuje tendencję świadczącą o tym, że w latach 2000/ 
2001 oraz 2004/2005 uczestników stadiów niestacjonarnych było więcej niż studen-
tów studiów stacjonarnych. Potwierdza to tezę mówiącą o tym, że na początku 
transformacji większa liczba osób bez wyższego wykształcenia podjęła studia niesta-
cjonarne, których ukończenie pozwoliło na uzyskanie pracy lub jej zmianę. Porów-
nując dane zawarte w rocznikach statystycznych, w latach 2000/2001 liczba uczest-
ników studiów stacjonarnych wynosiła 78% liczby osób studiujących na studiach 
niestacjonarnych, w tym w trybie stacjonarnym uczyło się 693 tys. osób, zaś niesta-
cjonarnych 891 tys. W latach 2004/2005 liczba studentów obu rodzajów studiów 
była porównywalna, gdyż wynosiła 923 tys. uczestników studiów stacjonarnych, co 
daje 92% liczby studentów niestacjonarnych, których było około 1 003 tys. 

Po 2010 r. sukcesywnie zmniejszała się liczba osób kształcących się na stu-
diach niestacjonarnych w porównaniu z liczbą studentów studiów stacjonarnych. 
W 2010/2011 liczba uczestników studiów niestacjonarnych wynosiła 93,92% 
liczby studentów stacjonarnych, gdzie formą studiów stacjonarnych objęto 949 tys. 
osób, a niestacjonarnych 892 tys. W kolejnych latach wyraźnie zauważalny jest 
trend, który polega na obniżeniu liczby uczących się na studiach niestacjonarnych 
w porównaniu ze studiami stacjonarnymi, tj. w latach 2015/2016 – 52,91% (sta-
cjonarnych 919 tys., niestacjonarnych 486 tys.), a 2017/2018 – 51,45% (stacjonar-
nych – 853 tys., niestacjonarnych – 439 tys.). Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy 
jest generalne zmniejszenie się stopy bezrobocia. 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

stacjonarne

niestacjonarne



Wpływ przemian demograficznych na kształcenie wyższe, zatrudnienie oraz bezrobocie w Polsce…  

19 

Według stanu na 30 listopada 2017 r. w szkołach wyższych studiowało 1 291,9 tys. 
osób, czyli o 56,9 tys. mniej w stosunku do poprzedniego roku, w tym 75,1% na 
uczelniach publicznych. Dyplom ukończenia szkoły wyższej w roku akademickim 
2016/2017 otrzymało 387,5 tys. absolwentów, tj. o 6,3% więcej niż rok wcześniej. 

W ciągu ostatnich 10 lat liczba studentów systematycznie zmniejszała się, 
z 1 937,4 tys. osób w roku akademickim 2007/2008 do 1 291,9 tys. obecnie. Spadek 
liczby absolwentów obserwuje się począwszy od roku akademickiego 2011/2012. 
W latach 2016/2017 szkoły wyższe ukończyło ponad 387,5 tys. osób. Absolwenci 
najczęściej kończyli studia w następujących grupach: biznes, administracja i prawo 
(23,5%), technika, przemysł, budownictwo (20,1%) oraz nauki społeczne, dzienni-
karstwo i informacja (11,4%) (Szkolnictwo wyższe…, 2018, s. 1). Duża liczba absol-
wentów wymienionych uczelni, z uwagi na nasycenie rynku pracy w zakresie pra-
cowników o zbliżonych kwalifikacjach, może mieć wpływ na popyt pracowników 
oraz strukturę bezrobotnych.  
 
2. Wpływ przemian demograficznych na wzrost liczby studentów 
 

Jak już wspomniano, wejście w wiek studiowania osób urodzonych podczas 
wyżu demograficznego przełomu z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, oraz 
większa determinacja społeczeństwa polskiego, by zdobyć wyższe wykształcenie 
miała wpływ na wzrost liczby studentów w okresie transformacji. W celu wykaza-
nia, że powyższa teza przedstawia faktyczny wpływ na boom edukacyjny w tym cza-
sie, należy prześledzić dane statystyczne. Analiza tych danych wskazuje, że w latach 
1989–2004 wystąpił znaczący wzrost liczby ludności w wieku 19–24 lata, tj. z 3 mln 
do około 4 mln osób, a następnie – począwszy od 2005 r. – nastąpił jej spadek, co 
wyjaśnia trend zmian zachodzących w liczbie studentów (Moroń, 2016, s. 110). 

Jednym z czynników zwiększenia zainteresowania społeczeństwa eduka-
cją wyższą w początkowym okresie transformacji była chęć opóźnienia terminu 
wejścia ówczesnych absolwentów szkół średnich na rynek pracy. Wyższe wykształ-
cenie oraz dalsze jego uzupełnianie zwiększało konkurencyjność absolwentów 
uczelni wyższych na rynku pracy. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku ukoń-
czenie szkoły wyższej mogło więc stanowić zabezpieczenie przed rosnącym bez-
robociem, natomiast obecnie, mimo że nie daje ono pewności zatrudnienia, jest 
wstępnym warunkiem osiągnięcia sukcesu na rynku pracy. Od roku akademic-
kiego 2012/2013 odsetek osób pobierających naukę na studiach magisterskich 
jednolitych wzrastał, aż do roku akademickiego 2016/2017 zwiększył się o 1,6 p.p. 
W analizowanym okresie notowano systematyczny spadek udziału grupy stu-
dentów kształcących się na studiach I stopnia (o 1,3 p.p.). Nieznaczny spadek 
dotyczył również udziału grupy studentów odbywających naukę na studiach II stop-
nia (o 0,3 p.p.) (Kapitał Ludzki w Polsce…, 2017, s. 47). 
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Analiza współczynnika skolaryzacji potwierdza tezę o dużym znaczeniu 
czynników demograficznych wpływających na upowszechnienie studiów wyż-
szych1. Do 2010 r. zauważalny był trend wzrostowy poziomu skolaryzacji netto 
i brutto, po tym okresie co roku ulegał zmniejszeniu, lecz dalej miał wysoką war-
tość. W roczniku 2010/2011 poziom skolaryzacji brutto i netto wykazywał naj-
wyższy poziom, tj. 53,8% brutto oraz 40,8% netto, natomiast w 2017/2018 – 
46,9% brutto i 36,2% netto. 
 

 
 

Wykres 2. Współczynniki skolaryzacji w szkolnictwie wyższym w % (na podstawie: 
Roczniki statystyczne RP, 2000–2018; Notatka na temat szkół wyższych…, 2010). 

 
Na podstawie obserwacji wskaźnika skolaryzacji, miernika, który obiek-

tywnie odzwierciedla powszechność edukacji na określonym poziomie naucza-
nia, można wysnuć tezę, że boom edukacyjny, charakteryzujący okres transfor-
macji lat dziewięćdziesiątych, dobiegł końca. Po nieprzerwanym wzroście, po-
cząwszy od roku akademickiego 2013/2014, omawiany wskaźnik zaczął się sys-
tematycznie obniżać. Jedną z przyczyn zmniejszania się popularności studiów 
wyższych jest sytuacja, w której liczba absolwentów z wyższym wykształceniem 
zaczęła znacznie przekraczać zapotrzebowanie gospodarki.  

                                                             
1 Współczynnik skolaryzacji: 1) brutto jest to relacja liczby osób uczących się (stan na po-
czątku roku szkolnego) na danym poziomie kształcenia (niezależnie od wieku) do liczby lud-
ności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi 
nauczania; 2) netto jest to relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) 
na danym poziomie kształcenia (w danej grupie wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 
XII) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania (Rocznik sta-
tystyczny RP, 2018, Dział XII Edukacja i wychowanie, p. 19, s. 341). 
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3. Zmiany w strukturze pracujących według wykształcenia w Polsce 
 

Biorąc pod uwagę strukturę osób zatrudnionych w Polsce według wy-
kształcenia, można wykazać, że wskaźnik ten od lat dziewięćdziesiątych do 2017 r. 
zmienił się jednokierunkowo, w ten sposób, że dynamicznie wzrósł udział z wy-
kształceniem wyższym, kosztem innych poziomów wykształcenia.  
 

 
 

Wykres 3. Aktywność zawodowa Polaków w wieku 15 lat i więcej według po-
ziomu wykształcenia w IV kwartale 2017 r. [w tys.] (na podstawie: Aktywność 

ekonomiczna…, 2018; Rocznik statystyczny, 2018, s. 240). 
 
Z badania modułowego przeprowadzonego w III kwartale 2011 r. przez 

Główny Urząd Statystyczny, Wybory ścieżek kształcenia a sytuacja zawodowa Po-
laków (2013), można wysnuć wniosek, że na przestrzeni badanego okresu zmie-
niła się struktura ludności według poziomu wykształcenia. Od wcześniejszej edycji 
badania GUS z 2004 r., obejmującego zakres wyboru ścieżek kształcenia, powyższe 
wskaźniki w 2011 r. uległy zmianie w ten sposób, że więcej osób kształciło się na 
wyższym poziomie, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby osób kończących edu-
kację na najwcześniejszym etapie szkoły podstawowej lub gimnazjalnej. Uzyskane 
dane pokazują, że szkołę podstawową lub gimnazjalną, jako ostatni etap edukacji, 
zadeklarowało 12,6% osób, tj. 1,8 p.p. mniej niż w 2004 r. Odsetek osób kończą-
cych zasadniczą szkołę zawodową zwiększył się o ponad 10 p.p. z 16,8% do 28,5%. 
Udział absolwentów kończących szkołę średnią lub policealną pozostał na bardzo 
podobnym poziomie, ok. 35% (zauważalny był niewielki wzrost o niecały 1 p.p. 
w porównaniu z poprzednim badaniem). Natomiast na ukończenie szkoły wyższej 
wskazało 23,5% badanych w porównaniu z 15% osób w 2004 r. Powyższe wyniki 
pokazują istotny wzrost poziomu wykształcenia Polaków.  
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Wykres 4. Poziom wykształcenia osób badanych w roku 2011 (na podstawie: 
Wybory ścieżek kształcenia…, 2013, s. 24). 

 
Analiza wyników badania modułowego wykazała, że na poziom wykształ-

cenia wpływ miało miejsce zamieszkania oraz przynależność do określonej grupy 
społeczno-ekonomicznej. W miastach wykształcenie co najmniej średnie lub po-
licealne miało około 70% osób, wobec niecałych 40% osób zamieszkałych na te-
renach wiejskich. Wyższe wykształcenie w miastach charakteryzowało prawie 
1/3 badanych (30,9%), zaś na wsiach grono tych osób było mniejsze (11%). Naj-
lepiej wykształconą grupą spośród badanych, zarówno w miastach, jak i na 
wsiach, były osoby z gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek. 
W miastach w tej grupie społeczno-ekonomicznej ponad 81% osób zadeklaro-
wało wykształcenie minimum średnie (średnie lub policealne – 36,2%, wyższe – 
45,4%), natomiast na obszarach wiejskich odsetek ten wyniósł 55% (średnie lub 
policealne – 38,9%, wyższe – 16,1% osób). Najgorzej wykształconą grupą spo-
łeczno-ekonomiczną w miastach byli emeryci i renciści, wśród których 45% 
miało wykształcenie zasadnicze zawodowe, a na terenach wiejskich osoby utrzy-
mujące się z niezarobkowych źródeł, wśród których 78% miało wykształcenie za-
sadnicze (Wybory ścieżek kształcenia…, 2013, s. 25). 

Wyniki badania z 2011 r. pokazują różnicę w poziomie wykształcenia między 
poszczególnymi grupami wiekowymi, w której zaobserwowano, że im starsza 
grupa wiekowa, tym mniejszy odsetek osób z wykształceniem wyższym. Wśród 
osób w grupie 25–34 lat niecałe 17% zadeklarowało ukończenie szkoły zasadniczej 
zawodowej, natomiast 35% szkoły wyższej. We wszystkich grupach wiekowych, 
oprócz najmłodszej, udział osób po szkole średniej i policealnej przedstawiał się 
podobnie, w przedziale 40–50%. W grupach wiekowych 45–54 oraz 55–64 lat od-
setek osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym – wynosił ponad 35%, 
a wyższym – ok. 17% (Wybory ścieżek kształcenia…, 2013, s. 27). 
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Wykres 5. Osoby według typu ukończonych szkół i grup wieku (na podstawie: 
Wybory ścieżek kształcenia…, 2013, s. 27). 

 
 
3.1. Wpływ poziomu wykształcenia na zatrudnienie 
 

Dokonując analizy stopy zatrudnienia na postawie wyników badania mo-
dułowego Wybory ścieżek kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków (2013) we-
dług głównych kategorii wykształcenia, w populacji 18–65 lat zaobserwować 
można silną korelację między poziomem wykształcenia a zatrudnieniem.  
 

 
 

Wykres 6. Stopa zatrudnienia [w %] wg głównych kategorii wykształcenia w po-
pulacji 18–65 lat (na podstawie: Wybory ścieżek kształcenia…, 2013, s. 38). 

12,60%
16,70%

31,20%

38,30% 36,90%

70,10%

48,60%

42,50% 44,70% 46,20%

17,30%

34,70%

26,40%

17% 16,90%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

18-24 lat 25-34 lat 35-44 lat 45-54 lat 55-64 lat

Zasadnicze zawodowe szkoły ponadgimnazjalne i policealne szkoły wyższe

2,4 2,8

64,7

20,8

66,5
71,9 70,9

86,4

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100



Julita Jezierska  

24 

Wykres 6 przedstawia relację między deklarowanym poziomem wykształ-
cenia a stopą zatrudnienia, czyli odsetkiem osób pracujących, dla głównych kate-
gorii wykształcenia. Jak wynika z obserwacji, najwyższa stopa zatrudnienia obej-
muje osoby o wykształceniu magisterskim, nieco niższą wartość wskaźnika odno-
towano dla osób z wykształceniem policealnym i licencjackim. Kolejno niższy 
wskaźnik charakteryzuje osoby z wykształceniem średnim zawodowym lub zasad-
niczym zawodowym. Bardzo niska stopa zatrudnienia występuje wśród osób 
w wieku 18–65 lat, które deklarują wykształcenie podstawowe i gimnazjalne oraz 
średnie ogólnokształcące. Uzasadnienia przyczyn niskiej stopy zatrudnienia 
można upatrywać w niskim poziomie kompetencji osób starszych z wykształce-
niem podstawowym (55+), mogą być one efektem problemów na etapie edukacji 
szkolnej (osoby w wieku do 25 lat, które uzyskały tylko wykształcenie gimnazjalne) 
lub brakiem kompetencji osób młodych (do 30 lat), które zakończyły edukację na 
etapie liceum ogólnokształcącego (Wybory ścieżek kształcenia…, 2013, s. 37–38). 

Po przeanalizowaniu danych zawartych na wykresie 6 nasuwa się wniosek, 
który jednoznacznie wskazuje, że struktura osób pracujących według wykształcenia 
w Polsce zmienia się jednokierunkowo, tj. wzrasta udział z wykształceniem wyższem, 
kosztem innych poziomów wykształcenia. 
 
4. Zmiany w strukturze bezrobotnych według wykształcenia w Polsce 
 

W latach 2010–2015 nastąpił wzrost udziału liczby bezrobotnych z wyż-
szym wykształceniem wśród osób bezrobotnych ogółem. Najwyższy wskaźnik 
w omawianym zakresie odnotowano w 2010 r. – 204,7 tys., co może sugerować 
występowanie nadwyżki wykształcenia. W 2017 r. liczba osób bezrobotnych 
z wyższym wykształceniem nieznacznie się zmniejszyła i pozostaje na poziomie 
149,5 tys. w porównaniu z osobami bezrobotnymi z wykształceniem zasadni-
czym zawodowym, których liczba wynosi 281,7 tys. 

Zauważalne jest pojawienie się nadwyżki wykształcenia, co oznacza, że kwali-
fikacje osób pracujących są wyższe niż wymagania na danym stanowisku pracy. Zmia-
nie ulega struktura potrzebnych zawodów na rynku pracy, czego przejawem jest 
zmniejszanie się zatrudnienia, m.in. przy prostych pracach (Firlit-Fesnak, Szylko-
Skoczny, 2008, s. 218). Można zaobserwować również stan niedopasowania struktu-
ralnego, świadczący o braku równowagi na rynku pracy, który przejawia się niezgod-
nością między kwalifikacjami zawodowymi bezrobotnych i zasobem wolnych miejsc 
pracy (Kryńska, 2004, s. 11). Zauważalna jest dysproporcja między wzrastającą liczbą 
absolwentów szkół humanistycznych a liczbą kończących szkoły techniczne.  
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Wykres 7. Bezrobotni [w tys.] zarejestrowani według poziomu wykształcenia 
(na podstawie: Roczniki statystyczne, 2000–2018; Aktywność ekonomiczna…, 

2018, s. 257). 
 

Z opracowania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Sytuacja 
na rynku pracy…, 2018), opartego na miesięcznym sprawozdaniu ministerstwa 
informującym o rynku pracy, wynika, że średni wiek zarejestrowanych bezrobot-
nych pod koniec 2017 r. wyniósł około 40 lat i pozostał na poziomie sprzed roku. 
Wśród młodych osób, tj. w wieku 15–24 lata, wskaźnik zatrudnienia wyniósł 
29,8%, i w porównaniu z IV kwartałem 2016 r. zwiększył się o 1,2 p.p. W 2017 r. 
najwięcej młodych bezrobotnych miało wykształcenie policealne i średnie zawo-
dowe – 37,4 tys. osób (27,8% ogółu bezrobotnych do 25 roku życia), natomiast 
z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej było 
60,3 tys. osób (44,9%). Wykształcenie średnie ogólnokształcące miało 27,3 tys. 
młodych ludzi (20,3%), wyższe natomiast 9,4 tys. osób (7,0%). Zaznaczenia wy-
maga, że zarówno wiek, jak i poziom wykształcenia mają wpływ na czas pozosta-
wania bez pracy, który pod koniec 2017 r. wynosił średnio dla bezrobotnych ogó-
łem – 12,7 miesiąca i był o 0,1 miesiąca krótszy niż pod koniec 2016 r. Młodzi 
pozostawali bez pracy dużo krócej, bo 7,9 miesiąca, a w 2016 r. – 7,8 miesiąca. 
Analiza raportu wskazuje, że wraz ze wzrostem wieku osób bezrobotnych zwięk-
sza się czas pozostawania bez pracy, natomiast obniża się wraz z podnoszeniem 
się poziomu wykształcenia. Jednocześnie bardziej narażone na długotrwałe po-
zostawanie bez pracy są osoby starsze oraz z niskimi kwalifikacjami zawodo-
wymi. Nadal widoczna jest wysoka liczba młodych ludzi podejmujących studia 
wyższe, wobec czego zarówno wśród ludności ogółem, jak i w poszczególnych 
grupach wiekowych wzrasta odsetek absolwentów wyższych uczelni. Również 
w strukturze bezrobotnych z roku na rok rośnie odsetek osób z wyższym wy-
kształceniem. W 1999 r. wyższym wykształceniem legitymowało się ok. 2% bez-
robotnych, natomiast pod koniec 2017 r. – 13,8%. Nie ma możliwości porówna-
nia tych danych z rokiem 1999, ponieważ dane dotyczące struktury młodych 
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bezrobotnych są gromadzone od 2005 r., gdy w tej grupie dyplomy wyższych 
uczelni miało 5,5% (Szkolnictwo wyższe…, 2018, s. 2). 
 
5. Korzyści finansowe dla absolwentów uczelni wyższych wynikające z inwestycji 

w wykształcenie 
 

Inwestycje dokonywane w kapitał ludzki, które mają na celu podniesienie wła-
snych kompetencji oraz w perspektywie również zwiększenie zarobków absolwentów 
polskich uczelni wyższych, można przedstawić na podstawie badań statystycznych 
prowadzonych przez GUS za październik 2016 r. (Szkolnictwo wyższe…, 2018). 

Dane zawarte w tabeli 1 obrazują bezpośredni związek między poziomem 
wykształcenia a wysokością wynagrodzenia brutto. Zależność ta jest tym bar-
dziej widoczna, im wyższy jest poziom formalnego wykształcenia.  

 
Tabela 1 
Zatrudnieni oraz przeciętne wynagrodzenia brutto według grup zawodów wykonywa-
nych za październik 2016 r. (na podstawie: Rocznik statystyczny RP 2018, 2018, s. 280)  
 

Grupy zawodów 
Przeciętne wynagrodzenia brutto 
w zł ogółem za październik 2016 r. 

Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 6 374,54 
Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 5 827,44 

Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania  5 586,51 

Technicy i inny średni personel 4 410,80 

Pracownicy biurowi 3 525,59 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 3 427,23 

Pracownicy usług i sprzedawcy 2 698,69 

Pracownicy wykonujący prace proste 2 602,65 

 
Wyniki analizy wynagrodzeń pokazują efekty inwestycji w kapitał ludzki przez 

podnoszenie poziomu wykształcenia. Wysokość wynagrodzenia w poszczególnych 
grupach zawodów ujętych w tabeli kształtuje się w ten sposób, że pracownicy z ni-
skim poziomem wykształcenia zarabiają najmniej, natomiast wyższe wynagrodze-
nie otrzymują specjaliści z dziedziny prawa lub nauk ekonomicznych.  

Sporządzona analiza pozwala wyjaśnić, dlaczego lepiej wykształceni pra-
cownicy na ogół zarabiają więcej od gorzej wykształconych, a jednocześnie sta-
nowią niższy procent osób bezrobotnych w porównaniu z pozostałą grupą osób 
bez wyższego wykształcenia.  
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6. Przyszłość szkolnictwa wyższego w świetle wyzwań demograficznych 
 

Prognozy demograficzne dla Polski nie są korzystne. Analizy statystyczne 
wskazują na stopniowy ubytek liczby ludności, który wynika ze zmniejszania dziet-
ności w Polsce oraz zmiany jej struktury według wieku, co przełoży się na zwiększe-
nie liczby osób starszych i zmniejszenie liczby osób młodych. Wpływ na przyszłość 
szkolnictwa wyższego i przemiany demograficzne ma również masowa migracja 
młodych Polaków do pracy za granicą oraz tzw. drenaż mózgów2.  

Zmiany demograficzne będą wymagały dostosowania infrastruktury społecz-
nej, w tym dotyczącej szkolnictwa, do zmieniających się potrzeb społeczeństwa. Za-
obserwowany w okresie transformacji lat dziewięćdziesiątych XX wieku duży wzrost 
liczby studentów oraz rozbudowa sektora edukacji wyższej, wynikająca z ówcze-
snych tendencji demograficznych, będą stopniowo ulegały zmianie. Wpływ na ob-
niżenie współczynnika skolaryzacji mogą mieć zmiany w zakresie struktury i liczby 
kobiet w wieku prokreacyjnym. Proces ten będzie polegał na spadku liczby kobiet 
w tym wieku na skutek ogólnego procesu starzenia się społeczeństwa, co znajdzie 
odzwierciedlenie w spadku urodzeń. Krótkotrwała tendencja wzrostowa może po-
jawiać się jedynie jako rezultat falowania demograficznego.  

Jak wynika z Prognozy ludności na lata 2014-2050, w liczbach bezwzględ-
nych do 2050 r. populacja dzieci i młodzieży zmniejszy się o ok. 3,5 mln. Proces 
zachodzących zmian obrazuje odniesienie wartości w końcu horyzontu prognozy 
do roku bazowego, tj. 2013. W 2050 r. osoby w wieku 0–24 lata będą stanowiły 
67% stanu z roku bazowego, z czego w miastach stan ten będzie wynosił 64%, a na 
wsi 71%. Liczebność poszczególnych grup klasyfikacji (0–2, 3–6, 7–12, 13–15, 16–
18, 19–24) będzie się kształtowała na poziomie od 58% do 77% stanu z 2013 r. 
W miastach ubytki w strukturze ludności będą większe niż na wsi i obejmą przede 
wszystkim dzieci w wieku przedszkolnym (38%), oraz potencjalnych studentów 
(46%) – na wsi odpowiednio 30% oraz 38% (Waligórska, Kostrzewa, Potyra, Rut-
kowska, 2014, s. 152). Nakreślone zmiany w liczebności populacji będą miały 
wpływ na systemy szkolne, zarówno na system oświaty, jak i szkolnictwo wyższe. 
 
Podsumowanie 
 

Celem artykułu była analiza zmian demograficznych zachodzących w pol-
skim społeczeństwie oraz ich wpływu na przeobrażenie szkolnictwa wyższego, 
które dokonały się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, w odniesieniu do stanu 
z 2017 r. Szczególna uwaga została poświęcona wybranym wskaźnikom, gdyż wzięto 

                                                             
2 Emigracja ludzi dobrze wykształconych do krajów wysoko rozwiniętych, które oferują im 
lepsze warunki materialne i zawodowe (www.szkolnictwo.pl). 
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pod uwagę współczynnik skolaryzacji, stopę zatrudnienia, bezrobocie oraz wysokość 
wynagrodzenia, czyli tym, które w syntetyczny sposób pokazują zachodzące zmiany.  

Przeprowadzona w Polsce w okresie transformacji reforma szkolnictwa 
wyższego przyczyniła się do znaczącego zwiększenia odsetka osób studiujących 
na wyższych uczelniach. Wykształcenie oraz zdobyte dzięki niemu kompetencje 
i kwalifikacje stały się jednym z najważniejszych walorów rynkowych, cenionych 
przez pracodawców oraz osoby poszukujące pracy. Obecnie jednak posiadanie 
dyplomu wyższej uczelni nie chroni przed bezrobociem, lecz przyczynia się do 
zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy.  

Przewaga konkurencyjna na rynku zatrudnienia stanowi bardzo istotny ar-
gument przemawiający za budowaniem kapitału ludzkiego. Odzwierciedleniem 
takiego podejścia do problematyki zatrudnienia jest duże zainteresowanie społe-
czeństwa polskiego ukończeniem studiów wyższych, szkoleń lub studiów podyplo-
mowych, które przyczyniają się do podniesienia kompetencji i dają perspektywę 
otrzymania wyższego wynagrodzenia. Zdaniem niektórych ekonomistów lepiej 
wykształceni pracownicy zarabiają więcej nie z tego powodu, że dzięki wykształ-
ceniu są bardziej wydajni, lecz z uwagi na to, że wykorzystują wykształcenie w celu 
zasygnalizowania swojego potencjału pracodawcom (Mankiw, Taylor, 2015, s. 
590). Wyniki omawianych w artykule analiz pozwalają stwierdzić, że istnieje silna 
korelacja między poziomem wykształcenia a zatrudnieniem, gdyż najwyższa stopa 
zatrudnienia obejmuje osoby o wykształceniu magisterskim. 

W okresie transformacji ustrojowej lat dziewięćdziesiątych pozytywne 
trendy demograficzne zbiegły się ze wzrostem zainteresowania edukacją wyższą, 
czego skutkiem był boom edukacyjny na wyższych uczelniach. Z obserwacji 
wskaźnika skolaryzacji wynika, że jego wzrost, charakteryzujący początkowy 
okres przemian w szkolnictwie wyższym, obecnie dobiegł końca. Liczba absol-
wentów z wyższym wykształceniem zaczęła znacznie przekraczać zapotrzebowa-
nie gospodarki, co jest przyczyną zmniejszania się popularności studiów wyż-
szych. W kolejnych dekadach czynnik demograficzny może stać się głównym po-
wodem, który będzie miał wpływ na kształtowanie się współczynnika skolaryza-
cji, a co za tym idzie – przyszłości szkolnictwa wyższego w Polsce.  

Istotny wpływ na strukturę bezrobocia mają zmiany demograficzne zacho-
dzące w polskim społeczeństwie. Nadal wysoka liczba młodych ludzi podejmuje 
naukę na wyższych uczelniach, czego następstwem jest wyższy odsetek bezro-
botnych wśród osób legitymujących się dyplomem wyższej uczelni.  

Trendy demograficzne mają duży wpływ na funkcjonowanie systemu szkol-
nictwa wyższego, stąd zmiany zachodzące w strukturze ludności Polski są istotnym 
elementem, który powinien być uwzględniany w polityce edukacyjnej. Konsekwen-
cje zmian w liczbie urodzeń, a w związku z tym w liczbie studentów, oraz model wie-
losektorowego szkolnictwa, oparty na szkołach publicznych i niepublicznych, będzie 
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zmierzał w kierunku modelu dominacji szkół publicznych i koncentracji szkolnic-
twa wyższego w dużych ośrodkach naukowych. Biorąc pod uwagę zachodzące 
przemiany demograficzne w Polsce, które dzieją się w konkretnych warunkach 
społecznych, gospodarczych i politycznych, można postawić tezę, że konieczne 
jest planowanie struktury edukacyjnej, dopasowanej zarówno do liczebności 
kandydatów na studia, jak i potrzeb rynku pracy. 
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Changes in the labor supply of disabled people in Poland  
during the transformation period 

 

The article shows and analyzes the development of employment of disabled 
people in Poland during the economic transformation period, that is since 
1989, when the construction of a free market based on private property 
started, until the present day. The current rules for determining disability and 
inability to work in the context of the volume of the labor supply of people of 
working age with a legally certified disability have also been subjected to a de-
tailed analysis. The paper also presents determinants affecting their employ-
ment in the open and protected market as well as their decisions on taking up 
a job. It discusses the average annual total supply and its components, as well 
as determines indicators of economic activity of the disabled. The main results 
of this paper lead to the conclusion that the disabled are people with health 
and function impairments that affect their work results, and their employ-
ment depends on the health and demographic situation in the first place, as 
well as on decisions of institutions determining disability. 
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Wprowadzenie 
 
Wysokość podaży pracy można określać zarówno metodami rachunko-

wymi, wliczając osoby pracujące, chcące pracować i w wieku zdolności zawodo-
wej, jak i metodami statystycznymi, z których najbardziej popularną jest Bada-
nie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Są to badania prowadzone co 
kwartał od 1992 r. przez Główny Urząd Statystyczny, zgodnie z metodyką Mię-
dzynarodowej Organizacji Pracy. Polegają na panelowym ankietowaniu ogólno-
polskiej próby gospodarstw domowych, w którym w każdej kolejnej fali badania 
wymieniana jest 1/4 składu próby (tzw. panel rotacyjny). Badanie zgodne z me-
todyką MOP zapewnia porównywalność uzyskanych danych w skali międzynaro-
dowej. Badania dotyczą reprezentatywnej próby osób w wieku 15 i więcej lat.  

Z uwagi na własną niepełnosprawność, działalność społeczną i zaintereso-
wania naukowe autora opracowania, oscylujące wokół tematyki zatrudniania 
niepełnosprawnych pracowników, oraz dla potrzeb tego opracowania, z dostęp-
nych danych nt. zbiorowości osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej 
z lat 1993–2018 wyodrębniono zbiorowość takich osób aktywnych ekonomicz-
nie w wieku produkcyjnym według tzw. ekonomicznych grup wieku, tzn. wiek 
18–59 dla kobiet i 18–64 dla mężczyzn, na podstawie kryterium prawnego. Kry-
terium to wyróżnia z ankietowanych osoby z ważnym orzeczeniem o niepełno-
sprawności lub o niezdolności do pracy, lub do samodzielnej egzystencji. 

Według Konwencji ONZ 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). Natomiast według Ustawy o rehabilitacji (1997) pojęcie „nie-
pełnosprawność” oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról spo-
łecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, 
w szczególności powodującą niezdolność do pracy (Ustawa o statystyce, 1995). 

W orzecznictwie polskim ustala się trzy stopnie niepełnosprawności:  
1) znaczny – do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organi-

zmu, niezdolną 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; 
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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 
ma ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, które dają się kompensować 
przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocni-
cze lub środki techniczne. 

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

ruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym bez pomocy innych 
osób zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede 
wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację (Ustawa o rehabilitacji, 1997, 
art. 4). Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stanowi podstawę do przyznania ulg 
i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów (Obwieszczenie MRPiPS…, 2018).  

Obok orzeczeń o niepełnosprawności – wydawanych przez powiatowe lub wo-
jewódzkie komisje ds. orzekania o niepełnosprawności (Obwieszczenie MRPiPS…, 
2018) poświadczana jest także częściowa lub całkowita niezdolność do pracy i nie-
zdolność do samodzielnej egzystencji, które stanowią podstawę do uzyskania 
prawa do świadczenia rentowego (Rozporządzenie MPS…, 2004). Orzeczenie wo-
bec osoby niepełnosprawnej całkowitej niezdolności do pracy, nie wyklucza moż-
liwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy, który nie zapewni warunków pracy 
chronionej. Jeśli pracodawca przystosuje stanowisko pracy do potrzeb wynikają-
cych z jej niepełnosprawności lub zatrudni taką osobę w formie domowej tele-
pracy, gdzie sam pracownik dba o swoje bezpieczeństwo i dostosowanie swojego 
stanowiska pracy, co – za zgodą pracownika – mogą sprawdzić zakładowe służby 
BHP oraz – na żądanie – także inspektorzy PIP. Orzeczenia powyższe dla ogółu lud-
ności wydają organy orzecznicze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a dla sądow-
nictwa i służb mundurowych tożsame organy przy ministerstwie obrony narodo-
wej, sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych i administracji. Dla rolników takim 
organem jest Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych. 

W celu ujednolicenia rozumienia orzeczeń z wymienionych instytucji orzeka-
jących przyjęto zasadę, że: 

a) znacznemu stopniowi o niepełnosprawności odpowiada orzeczenie o cał-
kowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji, 

b) umiarkowanemu stopniowi o niepełnosprawności odpowiada orzecze-
nie o całkowitej niezdolności do pracy, 

c) lekkiemu stopniowi niepełnosprawności odpowiada orzeczenie o czę-
ściowej niezdolności do pracy (Ustawa o rehabilitacji, 1997, art. 5). 
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Według kryterium BAEL do osób niepełnosprawnych aktywnych ekono-
micznie zaliczono wszystkie osoby w wieku produkcyjnym, którym instytucje 
orzecznicze przyznały stopień niepełnosprawności lub orzekły niezdolność do 
pracy. Na podstawie danych ogólnych BAEL ustalono także liczbę osób niepełno-
sprawnych aktywnych zawodowo, równą sumie osób pracujących, oraz bezrobot-
nych i poszukujących pracy. Ustalono również grupę osób niepełnosprawnych 
biernych zawodowo (BON-1, 2019). 
 
1. Orzecznictwo o niepełnosprawności (Obwieszczenie MRPiPS…, 2018) 

 
Dla pełnego zrozumienia, co kryje się pod pojęciami zasygnalizowanymi we 

wprowadzeniu, a także pełnego przyswojenia treści artykułu, niezbędne jest po-
znanie trybu i zasad orzekania o niepełnosprawności. W tym m.in., kto i na pod-
stawie czego orzeka wnioskodawców, jaki jest szczegółowy efekt orzecznictwa, co 
się za nimi kryje i jakie to ma znaczenie dla pracującej osoby niepełnosprawnej 
oraz pracodawcy takich osób. Podobna sytuacja jest w odniesieniu do orzecznic-
twa o niezdolności do pracy dla celów rentowych. 
 
1.1. Zasady orzekania o niepełnosprawności (Obwieszczenie MRPiPS…, 2018) 

 
Prawne zasady orzecznictwa o niepełnosprawności nakazują kompleksowo 

uwzględniać tak fizyczne i psychiczne, jak i społeczne aspekty jego funkcjonowa-
nia. Wystąpienie tylko jednego z tych czynników, np. naruszenie sprawności orga-
nizmu w wyniku choroby, nie musi oznaczać, że mamy od razu do czynienia z nie-
pełnosprawnością. Dzieje się tak w sytuacji, gdy intensywność choroby nie 
wpływa bezpośrednio na ustaloną niepełnosprawność lub stopień niepełno-
sprawności i jeżeli w następstwie choroby nie dochodzi do istotnych ograniczeń 
w sferze społecznej lub zawodowej osoby z orzekanej. Przy orzekaniu o stopniu 
niepełnosprawności bierze się pod uwagę m.in.: 

1) zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie cho-
roby zasadniczej i chorób współistniejących, potwierdzone aktualnymi wy-
nikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką 
lekarską znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane doku-
menty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności; 

2) ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza – przewodniczącego składu 
orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki 
dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, 
rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących, oraz rokowa-
nia odnośnie do przebiegu choroby; 

3) wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane kwalifikacje osoby orzekanej; 
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4) możliwość całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do wy-
konywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia przez leczenie, re-
habilitację lub nabycie nowych kwalifikacji zawodowych.  

 
Przy ocenie zdolności do wykonywania pracy przez osobę, która nie była 

dotychczas zatrudniona, bierze się pod uwagę, czy i jakie obowiązki mogłaby 
podjąć przy uwzględnieniu jej wykształcenia, zawodu i posiadanych kwalifikacji. 
Zaś przy ocenie jej zdolności do pracy na odpowiednio przystosowanym stano-
wisku bierze się pod uwagę, czy osoba ta może być zatrudniona tylko w tych wa-
runkach, czy też w warunkach pracy chronionej. Przy ocenie zdolności do konty-
nuowania zajęcia osoby orzekanej, która utraciła zdolność do zatrudnienia na 
dotychczasowym stanowisku, bierze się pod uwagę zachowane przez tę osobę, 
mimo naruszonej sprawności organizmu, możliwości do pracy po przekwalifiko-
waniu lub przeszkoleniu zawodowym. 
 
Tabela 1  
Zakresy orzecznicze członków zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności 
i minimalne wymogi kwalifikacyjne wobec nich (Obwieszczenie MRPiPS…, 2018) 
 

L.p. 
Członek zespołu  

i wymogi kwalifikacyjne wobec niego 
Zakres orzeczniczy danego członka zespołu  

(co ocenia i na co zwraca uwagę) 

1. Wszyscy członkowie są obowiązani 
odbyć specjalistyczne szkolenie i zło-
żyć z wynikiem pozytywnym test 
sprawdzający w zakresie objętym 
szkoleniem.  

Program szkolenia obejmuje: orzecznictwo i jego organizację; 
ubezpieczenia i zabezpieczenia społeczne; indywidualne kom-
petencje, zadania i standardy orzekania. 

2. Lekarz-przewodniczący zespołu: 
wyższe studia medyczne, oraz prawo 
wykonywania zawodu lekarza i spe-
cjalizacja co najmniej I stopnia w jed-
nej z dziedzin mających zastosowa-
nie w procesie orzekania o niepełno-
sprawności lub stopniu niepełno-
sprawności. 

Stan zdrowia; rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współ-
istniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagno-
stycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską 
znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane doku-
menty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełno-
sprawności; rokowania odnośnie do przebiegu choroby; możli-
wość całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do 
wykonywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia - po-
przez leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie zawodowe. 

3. Psycholog: ukończone magisterskie 
studia na kierunku psychologia. 

Występowanie dysfunkcji psychicznych warunkujących trudności 
w samodzielnym funkcjonowaniu, z uwzględnieniem zaburzeń 
w zakresie procesów poznawczych oraz emocjonalno-motywa-
cyjnych; poziom inteligencji; zaburzenia zachowania werbalnego 
oraz ruchowego; zaburzenia w interakcjach interpersonalnych; 
poziom krytycyzmu i samokrytycyzmu; występowanie ograni-
czeń, odpowiednio do wieku, w zakresie umiejętności przystoso-
wawczych, z uwzględnieniem: zdolności do samoobsługi, samo-
dzielnego zaspokajania własnych potrzeb i uspołecznienia. 

4. Pedagog: ukończone magisterskie 
studia na kierunku pedagogika. 

Przebieg dotychczasowego kształcenia; występowanie dysfunk-
cji psychofizycznych utrudniających lub uniemożliwiających 



Marek Stec 

38 

kształcenie osoby zainteresowanej w warunkach ogólnodostęp-
nych; występowanie dysfunkcji psychofizycznych utrudniają-
cych proces wychowania. 

5. Doradca zawodowy: ukończone ma-
gisterskie studia na kierunkach psy-
chologia, pedagogika, socjologia lub 
zawodowe studia wyższe o specjal-
ności doradztwo zawodowe albo 
studia podyplomowe o specjalności 
doradztwo zawodowe. 

Posiadane kwalifikacje i predyspozycje zawodowe oraz dotych-
czasowy przebieg kariery zawodowej; indywidualne przeciw-
wskazania do wykonywania zatrudnienia wynikające z psychofi-
zycznych ograniczeń; warunki, w jakich osoba zainteresowana 
może podjąć i wykonywać zatrudnienie, z uwzględnieniem jej 
możliwości. 

6. Pracownik socjalny: specjalistyczne 
kwalifikacje oparte o przepisy dot. 
Pomocy społecznej. 

Występujące ograniczenia w zdolności do samodzielnej egzy-
stencji i pełnieniu ról społecznych; stopień uzależnienia od in-
nych osób w codziennym funkcjonowaniu; zakres koniecznej 
opieki lub pomocy innych osób oraz systemu środowiskowego 
wsparcia w samodzielnej egzystencji. 

7. Sekretarz: ukończone studia magi-
sterskie na kierunku prawo lub ad-
ministracja. 

Obsługa administracyjna i formalno-prawna zespołu, kontakt 
z osobami zainteresowanymi uzyskaniem orzeczenia i organami 
zewnętrznymi. 

 
1.2. Standardy w zakresie kwalifikowania do stopnia niepełnosprawności 
 

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności rozpatruje zespół 
orzekający, w skład którego wchodzą: przewodniczący, sekretarz, lekarze, psycho-
lodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi i pracownicy socjalni. Ich zakresy orzeczni-
czo-ocenne oraz wymogi co do ich kwalifikacji określa powyższa tabela 1 (Ob-
wieszczenie MRPiPS…, 2018). Jak wcześniej wykazano, zasady orzecznictwa o nie-
pełnosprawności nakazują kompleksowo uwzględniać tak fizyczne i psychiczne, 
jak i społeczne aspekty jego funkcjonowania. Podobne zasady obowiązują przy 
kwalifikowaniu osób orzekanych (zainteresowanych) do stopni niepełnosprawno-
ści. Tutaj jednak ocenia się także możliwość kompensacji ograniczeń, czyli wyrów-
nywania dysfunkcji organizmu, spowodowanej utratą sprawności lub chorobą, 
przez rozwiązania organizacyjno-techniczne w organizacji oraz zaopatrzenie takiej 
osoby w urządzenia do rehabilitacji, a także przedmioty ortopedyczne, środki po-
mocnicze lub środki techniczne. Przyjęto tutaj standardy, że: 

1) w zakresie kwalifikowania do znacznego stopnia niepełnosprawności okre-
śla się skutki naruszenia organizmu powodujące: 

a) niezdolność do pracy, co oznacza całkowitą niezdolność do wyko-
nywania pracy zarobkowej z powodu fizycznego, psychicznego lub 
umysłowego naruszenia sprawności organizmu poza organiza-
cjami gwarantującymi warunki pracy chronionej, 

b) konieczność sprawowania opieki, co oznacza całkowitą zależność 
osoby od otoczenia, polegającą na pielęgnacji w zakresie higieny oso-
bistej i karmienia lub w wykonywaniu czynności samoobsługowych, 
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prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz ułatwiania kontak-
tów ze środowiskiem, 

c) konieczność udzielania pomocy, w tym również w pełnieniu ról 
społecznych, co oznacza zależność osoby od otoczenia, polegającą 
na udzieleniu wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w pro-
wadzeniu gospodarstwa domowego, współdziałania w procesie 
leczenia, rehabilitacji, edukacji oraz w pełnieniu ról społecznych 
właściwych dla każdego człowieka, zależnych od wieku, płci, czyn-
ników społecznych i kulturowych; 

2) w zakresie kwalifikowania do umiarkowanego stopnia niepełnospraw-
ności określa się skutki naruszenia organizmu powodujące: 

a) niezdolność do pracy, co oznacza całkowitą niezdolność do wyko-
nywania pracy zarobkowej z powodu fizycznego, psychicznego lub 
umysłowego naruszenia sprawności organizmu poza organiza-
cjami gwarantującymi warunki pracy chronionej, 

b) czasową pomoc w pełnieniu ról społecznych,  
c) częściową pomoc w pełnieniu ról społecznych; 

3) w zakresie kwalifikowania do lekkiego stopnia niepełnosprawności okre-
śla się skutki naruszenia organizmu powodujące: 

a) istotne obniżenie zdolności do wykonywania pracy, co oznacza na-
ruszoną sprawność organizmu powodującą ograniczenia w wyko-
nywaniu pracy zarobkowej znacznie obniżające wydajność pracy 
na danym stanowisku w porównaniu do wydajności, jaką wyka-
zują osoby o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną spraw-
nością psychiczną i fizyczną, 

b) ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, co oznacza trudności do-
świadczane przez osobę zainteresowaną w relacjach z otoczeniem 
i środowiskiem według przyjętych norm społecznych, jako skutek na-
ruszonej sprawności organizmu (Obwieszczenie MRPiPS…, 2018). 
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1.3. Standardy w zakresie oznaczenia symboli przyczyn niepełnosprawności 
 
Tabela 2  
Poglądowy wykaz symboli przyczyny niepełnosprawności i zakres naruszenia 
sprawności organizmu branych pod uwagę przy kwalifikowaniu do znacznego, 
umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności (na podstawie: Obwiesz-
czenie MRPiPS…, 2018) 
 

Lp. Symbol Nazwa Zakres naruszenia sprawności organizmu 

1. 01-U Upośledzenie  
umysłowe 

Naruszenie sprawności; nieprzewidywalne zachowania odbiegające od ogólnie 
przyjętych norm;  

2. 02-P Choroby  
psychiczne 

Zaburzenia psychotyczne; zaburzenia nastroju; zaburzenia lękowe; zespoły otę-
pienne. 

3. 03-L Zaburzenia głosu, 
mowy i choroby 
słuchu 

Trwałe uszkodzenie fałdów głosowych; utrata krtani; zaburzenia mowy powodo-
wane uszkodzeniem mózgu; głuchoniemota, głuchota lub obustronne upośledze-
nie słuchu. 

4. 04-O Choroby narządu 

wzroku 

Wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące znaczne ograniczenie 

jego sprawności. 

5. 05-R Upośledzenie  
narządu ruchu 

Wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu; choroby tkanki łącznej; zapalenie 
i uszkodzenie stawów; choroby kości i chrząstek; nowotwory narządu ruchu; 
znaczne zmiany pourazowe. 

6. 06-E Epilepsja Nawracające napady padaczkowe spowodowane różnymi czynnikami etiologicz-
nymi lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi. 

7. 07-S Choroby układu 

oddechowego 
i krążenia 

Przewlekłe i zakaźne choroby płuc prowadzące do niewydolności oddechowej; 

nowotwory płuc i opłucnej; wrodzone i nabyte wady serca; choroba niedo-
krwienna serca; kardiomiopatie; nadciśnienie tętnicze z powikłaniami; miażdżycę 
tętnic; niewydolność żył głębokich. 

8. 08-T Choroby układu 

pokarmowego 

Długotrwałe zaburzenia funkcji przełyku; stany po resekcji żołądka; przewlekłe 

choroby jelit; przewlekłe choroby wątroby; przewlekłe zapalenie trzustki; nowo-
twory układu pokarmowego. 

9. 09-M Choroby układu 
moczowo-płcio-

wego 

Niewydolność nerek; ostra lub przewlekła mocznicy; nowotwory złośliwe układu 
moczowego i narządów płciowych. 

10. 10-N Choroby  
neurologiczne 

Udar mózgu prowadzący do okresowych lub trwałych deficytów neurologicznych; 
guzy centralnego układu nerwowego; cerebrastenia i encefalopatia; choroby 
układu nerwowego prowadzące do trwałych deficytów neurologicznych; choroby 

układu pozapiramidowego; choroby rdzenia kręgowego; uszkodzenia nerwów 
czaszkowych i obwodowych. 

11. 11-I Inne schorzenia Schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, enzymatyczne; choroby: zakaźne 
i odzwierzęce, układu krwiotwórczego, narządów wydzielania wewnętrznego, za-

kaźne, nabyte upośledzenia odporności; zeszpecenia. 

12. 12-C Całościowe zabu-
rzenia rozwojowe 

Schorzenia sprzężone z utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych lub ko-
munikacji werbalnej oraz stereotypiami zachowań, zainteresowań i aktywności. 
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2. Ograniczenia zawodowe jako skutki niepełnosprawności 
 
By wydać orzeczenie rzetelnie oddające stan zdrowotny interesanta, nie 

wystarczy jedynie znajomość symboli, nazw przyczyn niepełnosprawności oraz 
opisów zakresu naruszenia organizmu, gdyż są zbyt ogólnikowe, by szczegółowo 
określić zarówno stopień niepełnosprawności, jak i zachowaną zdolność do 
pracy i pełnienia ról społecznych. Dlatego zespół orzekający musi posiłkować się 
i swoim doświadczeniem, i specjalistyczną wiedzą na temat charakterystycznych 
cech i objawów klinicznych danego schorzenia lub grupy schorzeń przypisanych 
do danego symbolu, a także każdego z ok. 50 podanych tam zakresów narusze-
nia sprawności organizmu oraz ich odmianach, podgrupach i szczegółowych roz-
winięciach zawartych w specjalistycznej literaturze. Autor wyraża ufność, że 
przedstawiony zakres naruszeń organizmu zobrazuje czytelnikowi, z jakimi wy-
zwaniami muszą zmagać się w życiu i w pracy osoby niepełnosprawne. I z jakimi 
wyzwaniami muszą się zmagać pracodawcy, by podołać ograniczeniom zawodo-
wym takich osób, które mają duży wpływ na jakość i wydajność pracy osoby nie-
pełnosprawnej oraz atmosferę w zakładzie pracy.  

Konieczność przedstawienia w artykule powyższych zakresów naruszeń 
organizmu uzasadnia zauważalny brak literatury fachowej i naukowej szczegó-
łowo opisującej te zagadnienia. Popularnie przyjęte w mediach odnoszenie się 
jedynie do znajomości stopni niepełnosprawności dla scharakteryzowania zdol-
ności i przydatności takich osób do pracy niczego nie wnosi, gdyż naruszenia or-
ganizmu takich osób powodują m.in., że niepełnosprawni pracownicy są na ogół: 

• słabsi fizycznie i umysłowo, 

• 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, 

• mało odporni na stres, 

• wymagają specjalistycznych dostosowań miejsca pracy i stanowiska pracy. 
 

To zaś ma ten skutek, że tacy pracownicy są mniej wydajni i generują wyż-
sze koszty pracy. Nadto ich wydajność i gotowość do pracy charakteryzuje duża 
zmienność w czasie. Być może, niewiedza, jak się zachować wobec przedstawio-
nych tutaj ograniczeń, jest przyczyną często jeszcze okazywanej znacznej re-
zerwy wobec osób niepełnosprawnych i rozczarowań pracodawców wobec niż-
szych niż oczekiwali efektów ich pracy, co przekłada się na stosunkowo niskie 
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wskaźniki zatrudnienia takich osób w porównaniu z krajami zachodnimi (Gier-
manowska, 2017). 
 
3. Pracujące i bierne zawodowo osoby niepełnosprawne w Polsce 
 

Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 
z 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych ogółem wynosiła na koniec marca 
2011 roku ok. 4,7 mln. Osoby niepełnosprawne zostały tutaj zdefiniowane jako 
osoby odczuwające ograniczenia zwykłych (podstawowych) czynności życio-
wych odpowiednich dla ich wieku. Przy czym prawne potwierdzenie faktu nie-
pełnosprawności miało w tym czasie 3,1 mln osób. Natomiast wg wyników Eu-
ropejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (European Health Interview Survey – 
EHIS) w 2014 r. w Polsce było ok. 7,7 mln osób niepełnosprawnych biologicznie, 
tj. osób, które zadeklarowały ograniczoną zdolność wykonywania czynności ży-
ciowych, jakie ludzie zwykle wykonują (Garbat, 2015). 

Prowadzone przez GUS Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności 
(BAEL) wskazują, że na koniec 2018 r. liczba orzeczonych prawnie osób niepeł-
nosprawnych w wieku 16 lat i więcej kształtuje się na poziomie 3 079 tys., nato-
miast w wieku produkcyjnym (18–59/64 lat) było ich w tym samym czasie 1 625 tys. 
Z tej populacji zawodowo aktywnych było 460 tys. osób (426 tys. pracujących 
i 34 tys. bezrobotnych), a zawodowo biernych – 1 166 tys. Współczynnik aktyw-
ności zawodowej wynosi 28,3%, wskaźnik zatrudnienia 22,2%, a stopa bezrobo-
cia 7,2% (BON, 2019). W tym samym czasie – w grudniu 2018 r. zatrudnienie 
osób niepełnosprawnych w istniejących jeszcze 906 ZPChr wynosiło 107,4 tys. 
osób (103,2 tys. etatów; BON-2, 2019). 

Z powyższych danych wynika, że osoby niepełnosprawne stanowią bardzo 
liczny zasób ludzki i społeczny, który ma wpływ na sytuację państwa, i wart wy-
korzystania potężny zasób kapitału ludzkiego. Należy jednak pamiętać, że każdej 
niepełnosprawności, szczególnie tej w stopniu znacznym i umiarkowanym, to-
warzyszą ubytki zdrowia oraz sił fizycznych i umysłowych (i wszelkie związane 
z tym niedogodności codziennego życia), a to ma zasadniczy – pośredni lub bezpo-
średni – wpływ na wydajność i jakość świadczonej pracy. Trzeba pamiętać i o tym, 
że prawie każda praca świadczona przez osobę niepełnosprawną powoduje 
pewne ubytki zachowanej jeszcze sprawności i sił oraz zdrowia (wg słownika 
PWN – zdrowie to stan żywego organizmu, w którym wszystkie funkcje przebie-
gają prawidłowo), i dlatego na każdym etapie związanym ze świadczeniem pracy 
przez osobę niepełnosprawną należy dokonywać wszelkich starań dla minimali-
zacji powyższych ubytków. 
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3.1. Motywowanie osób niepełnosprawnych przez państwo 
 
Państwo, jako największa organizacja, nie mogąc sobie pozwolić na lekce-

ważenie tak dużego elektoratu i zasobu sił wytwórczych, jakim są osoby niepełno-
sprawne, przygotowało i wdrożyło wiele działań mających zachęcić te osoby do 
podjęcia pracy. Wśród tych zachęt są m.in.  

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

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

• dodatkowa 15 min. przerwa, 

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

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

dodatkowych urlopów i zwolnień z pracy; 
3) gwarancja zatrudnienia na czas nieokreślony mimo posiadania orzeczenia 

o niepełnosprawności na czas określony (Kodeks pracy, 1974, art. 25 ust. 1); 
4) zapisy w Prawie budowlanym (1994, art. 4) obligujące organizacje do od-

powiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowań, przez 
m.in. 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 MI…, 2002); 

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

6) finansowe i pozafinansowe formy wsparcia dla pracodawców zatrudnia-
jących osoby niepełnosprawne. 

 
Warunkami niezbędnymi dla właściwego zatrudnienia niepełnosprawnych są:  

• dobranie pracy zgodnej ze stanem zdrowia i kwalifikacjami, 

• odpowiednie zorganizowanie stanowiska pracy,  

• życzliwy stosunek ze strony współpracowników,  

• sprawowanie opieki w czasie zatrudnienia.  
 

Osiąga się to przez zintegrowane pakiety zakresów czynności, prowadzenie ak-
cji informacyjnych, szkoleń i warsztatów dla kierownictwa oraz sprawnych pracowni-
ków w celu podnoszenia ich kwalifikacji i umiejętności w kontaktach z osobami 
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niepełnosprawnymi. Osoby te są informowane o wsparciu finansowym pracodawców 
zatrudniających osoby niepełnosprawne, o działaniach na rzecz aktywizacji zawodo-
wej osób niepełnosprawnych i zwalczaniu bezrobocia tych osób. Na tym polu najwięk-
sze osiągnięcia mają zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej.  
 
Tabela 3  
Wysokość zachęt – w formie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnospraw-
nych dla pracodawców z rynku chronionego i otwartego (przedsiębiorcy) oraz wyso-
kość zachęt – w formie zmniejszenia miesięcznych wpłat na PFRON dla płatników tych 
wpłat, i dla indywidualnych osób niepełnosprawnych prowadzących działalność go-
spodarczą lub rolniczą [zł/miesiąc/etat] (na podstawie: Ustawa o rehabilitacji, 1997) 
 

Pracodawcy osób  
niepełnosprawnych 

 
 
 
 

Skala niepełnosprawności 

ZAZ1 ZPChr 

Rynek otwarty 
przedsiębiorcy 
będący benefi-
cjentami dofi-

nansowań z SO-
DiR -PFRON 

Rynek 
otwarty – 

płatnicy na 
PFRON od 

1.03.2019 do 
31.05.20192 

Samodzielna 
działalność go-

spodarcza i rol-
nicza – składki 
na ubezpiecze-
nie emerytalne 

i rentowe 

Znaczny + orzeczone schorzenia specjalne3 4400 2400 2400 7908 100% składek 

Znaczny 3800 1800 1800 1977 100% składek 

Umiarkowany + orzeczone schorzenia spe-
cjalne 3725 1725 1725 5931 60% składek 

Umiarkowany  1125 1125 1125 1977 60% składek 

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

Lekki  0450 0450 0450 1977 30% składek 

 
Polski model aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zakłada po-

stępujących po sobie kilka etapów pożądanej drogi ich zatrudnienia i awansu 
społeczno-zawodowego. Są nimi m.in. przysposobienie zawodowe w warszta-
tach terapii zajęciowej (WTZ) i samodzielna działalność gospodarcza osób nie-
pełnosprawnych, a także: 

1) zatrudnienie chronione w społecznych zakładach aktywności zawodowej ZAZ, 
2) zatrudnienie na rynku komercyjno-konkurencyjnym w ZPChr, 
3) zatrudnienie na otwartym rynku pracy w biznesowych organizacjach ko-

mercyjno-konkurencyjnych, 

                                                             
1 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. 
2 Wysokość należnego zmniejszenia wpłat na PFRON zmienia się co kwartał i zależy od wy-
sokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. 
3 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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4) zatrudnienie na otwartym rynku pracy w urzędach i instytucjach będą-
cych płatnikami miesięcznych wpłat na PFRON i organizacjach pozarzą-
dowych działającymi wg zasady „non profit”. 

5) samodzielna działalność gospodarcza lub rolnicza. 
 

Badania dowodzą, że najważniejszym czynnikiem motywującym pracodaw-
ców do zatrudniania osób niepełnosprawnych jest czynnik ekonomiczny. W kra-
jach Unii Europejskiej jest to subwencja płacowa, czyli tzw. zachęta. By miała po-
zytywny skutek, jej wysokość musi korelować z wysokością PKZON i kosztów płacy. 
Wprowadzenie w 2014 r. stałego poziomu dofinansowań i brak waloryzacji spra-
wia, że zatrudnienie osób niepełnosprawnych u beneficjentów SODiR nie wzrasta, 
tylko utrzymuje się na stałe w przedziale 250–265 tysięcy. Zatrudnienie osób nie-
pełnosprawnych w sektorze płatników rośnie stale, acz bardzo wolno. Średnio-
miesięczny poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym sektorze w 2018 r. 
wyniósł ok. 74 tys. osób, a zatrudniało je ok. 30,5 tys. pracodawców. 
 
4. Wysokość podaży pracy osób niepełnosprawnych wg BAEL 

 
Wyniki BAEL w odniesieniu do osób niepełnosprawnych w wieku produk-

cyjnym zaczęto opracowywać dopiero od 2001 r. Więc dla ukazania podaży pracy 
w jak najszerszym okresie sięgnięto do badań osób w wieku 16 lat i więcej, i da-
nych zgromadzonych od 1993 do 2000 r. Dane dotyczące aktywności ekonomicz-
nej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym zaczęto gromadzić od 2001 r. 
Całość tych danych zobrazowano w poniższych tabelach, opatrzono komenta-
rzami i wykresami ilustrującymi poszczególne tabele. 

Zgodnie z metodyką BAEL aktywnymi ekonomicznie pracującymi w wieku 
produkcyjnym są te osoby niepełnosprawne, które w badanym tygodniu co naj-
mniej przez jedną godzinę wykonywały pracę zarobkową, tzn. prowadziły własną 
działalność produkcyjną, były zatrudnione w charakterze pracownika najemnego 
na podstawie stosunku pracy, pomagały bez umownego wynagrodzenia w prowa-
dzeniu rodzinnej działalności gospodarczej lub uczyły się zawodu i otrzymywały za 
to wynagrodzenie. Do nich wlicza się także osoby, które podczas badania nie pra-
cowały z powodu urlopu, choroby lub innych przyczyn (do 3 miesięcy lub powyżej 
3 miesięcy, przy równoczesnym otrzymywaniu co najmniej 50% wynagrodzenia). 

Zaś do niepełnosprawnych osób bezrobotnych wliczono osoby niepełno-
sprawne bez prawa do świadczenia rentowego oraz osoby poszukujące pracy 
(niepełnosprawni posiadający świadczenie rentowe), które spełniają łącznie po-
niższe warunki:  

• są w wieku produkcyjnym 59 lat dla kobiet i 64 lata dla mężczyzn, 

• nie pracowały w okresie badanego tygodnia, 



Marek Stec 

46 

• aktywnie poszukiwały pracy w okresie 4 tygodni przed badaniem, wli-
czając w to tydzień badania, 

• były gotowe do podjęcia pracy w ciągu dwóch tygodni po przeprowadze-
niu badania. 

 
Do bezrobotnych osób niepełnosprawnych wliczono także osoby, które znalazły 
pracę, ale czekały na jej rozpoczęcie (do 3 miesięcy) i jednocześnie deklarowały 
chęć jej podjęcia.  
 
4.1. Analiza tabel i wykresów 

 
Ze względu na dostępność danych ten fragment opracowania podzielono 

na część tabelaryczno-opisową, dotyczącą osób niepełnosprawnych aktywnych 
ekonomicznie w wieku 16 lat i więcej w latach 1993–2000, i część dotyczącą ta-
kich osób w wieku produkcyjnym w latach 2001–2019 (BON-1, 2019). 
 
4.1.1. Osoby niepełnosprawne aktywne ekonomicznie w wieku 16 lat i więcej 
 
Tabela 4  
Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej w la-
tach 1993–2000* (na podstawie: BON-1, 2019) 
 

Rok 

Zestawienie średnioroczne* 

Ogółem 
Aktywni zawodowo 

Bierni  
zawodowo 

Współczynnik 
aktywności  
zawodowej 

Wskaźnik  
zatrudnienia 

Stopa  
bezrobocia Razem Pracujący Bezrobotni 

[w tys.] [w %] 

1993 4079 895 767 128 3184 21,9 18,8 14,3 

1994 4327 986 841 145 3341 22,8 19,4 14,7 

1995 4440 977 843 134 3463 22,0 19,0 13,7 

1996 4463 988 872 115 3475 22,1 19,5 11,6 

1997 4608 1037 920 117 3571 22,5 20,0 11,3 
1998 4573 991 877 114 3582 21,7 19,2 11,5 

1999 4464 881 737 144 3583 19,7 16,5 16,3 

2000 4324 832 685 147 3492 19,2 15,8 17,7 

 
Jak pokazuje historia, los nigdy nie był zbyt łaskawy dla osób niepełno-

sprawnych, które mogą i chcą pracować, w tym w szczególności, gdy te osoby 
chciałyby łączyć pracę z rehabilitacją (Garbat, 2015). Po PRL-owskim okresie peł-
nego zatrudnienia, kiedy w szczytowym okresie pracowało 600 tys. inwalidów, 
i w miarę stabilnego wzrostu spółdzielni inwalidów (dalej SI), początek przemian 
ustrojowych, lata 1989–1990, to okres gwałtownego spadku zatrudnienia i napięć 
społecznych. Ten fakt zaowocował wprowadzeniem niezbędnych ram prawnych 
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dla utworzenia zakładów pracy chronionej, tworzonych zarówno na bazie SI, jak 
i na bazie własności prywatnej, samorządowej i organizacji pozarządowych. 
Wsparto je całym szeregiem ulg podatkowych oraz dotacjami na tworzenie tych 
zakładów z PFRON, zasilanego środkami comiesięcznych wpłat od firm, które nie 
osiągały 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Ustawa o zatrud-
nianiu, 1991). Liczba ZPChr i liczba zatrudnionych tam osób niepełnosprawnych 
zaczęły szybko rosnąć, osiągając w szczycie – w 1997 r. – poziom prawie 970 tys. 
niepełnosprawnych pracowników. Natomiast wg BAEL aktywnych zawodowo 
było wówczas prawie 1,04 mln takich osób. Rosła też liczba osób z orzeczoną 
niepełnosprawnością lub niezdolnością do pracy. Wraz z nimi rosła podaż pracy 
osób orzeczonych prawnie. Sprzyjała temu ówczesna polityka walki z bezrobo-
ciem i wykluczeniem społecznym przez masowe przyznawane świadczeń rento-
wych. Także i tutaj rok 1997 był szczytowy: podaż pracy wyniosła ponad 4,6 mln 
osób. Zmiana władzy i polityka schładzania gospodarki prowadzona od 1998 r., 
w tym zmiana prawa (Ustawa o rehabilitacji, 1997), zapoczątkowały systema-
tyczne – trwające do chwili obecnej – spadki tej podaży i liczby osób niepełno-
sprawnych aktywnych ekonomicznie. 
 
4.1.2. Osoby niepełnosprawne aktywne ekonomicznie w wieku produkcyjnym 
 
Tabela 5  
Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyj-
nym w latach 2001–2018* (na podstawie: BON-1, 2019)  
 

Rok 

Zestawienie średnioroczne* 

Ogółem 
Aktywni zawodowo 

Bierni  
zawodowo 

Współczynnik 
aktywności  
zawodowej 

Wskaźnik  
zatrudnienia 

Stopa  
bezrobocia Razem Pracujący Bezrobotni 

[w tys.] [w %] 

W wieku produkcyjnym (18–59/64) 

2001 2563 668 535 132 1895 26,1 20,9 19,8 

2002 2555 658 523 135 1897 25,8 20,5 20,5 

2003 2462 584 471 112 1878 23,7 19,1 19,2 
2004 2458 576 446 130 1882 23,4 18,1 22,6 

2005 2386 570 444 125 1816 23,9 18,6 21,9 

2006 2280 503 416 87 1777 22,1 18,2 17,3 

2007 2259 511 439 72 1748 22,6 19,4 14,1 

2008 2213 528 460 69 1685 23,9 20,8 13,1 

2009 2068 508 443 65 1560 24,6 21,4 12,8 

2010 2023 521 441 80 1503 25,7 21,8 15,3 
2011 1991 523 442 81 1467 26,3 22,2 15,5 

2012 1953 537 450 87 1416 27,5 23,0 16,2 

2013 1918 524 430 94 1394 27,3 22,4 17,9 

2014 1901 516 434 83 1385 27,1 22,8 16,1 
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2015 1864 483 419 63 1381 25,9 22,5 13,0 

2016 1773 476 421 55 1297 26,8 23,7 11,6 

2017 1680 486 442 45 1194 28,9 26,3 9,3 

2018 1625 460 426 34 1166 28,3 26,2 7,3 

 
Rok 2001, w którym wyodrębniono do badań z danych BAEL osoby niepeł-

nosprawne w wieku produkcyjnym, był kolejnym przełomowym in minus tak dla 
podaży pracy tych osób, jak i dla ich zatrudnienia. Liczba osób orzeczonych praw-
nie z poziomu 2,55 mln zaczęła skokowo spadać. Skokowo – o prawie 100 tys. 
w ciągu dwóch lat – zmalało też zatrudnienie i w 2002 osiągnęło poziom 584 tys. 
W okresie tym najwyższe wartości zyskały stopy bezrobocia, dochodząc do 22,6% 
(BON-1, 2019). Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało m.in. zmianę 
wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne przez odej-
ście od systemu ulg podatkowych – głównie VAT, na rzecz rekompensowania pod-
wyższonych kosztów związanych z zatrudnianiem tych osób. Swego rodzaju rewo-
lucją było ustanowienie, że po takie rekompensaty mogą sięgać także pracodawcy 
bez statusu ZPChr. Tak zrodził się tzw. rynek otwarty. W 2008 r. rekompensaty zo-
stały zastąpione zachętą dla pracodawców, realizowaną subwencją płacową w for-
mie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych wypłacanych przez 
PFRON. To, oraz kryzys finansowy, było przyczyną kolejnego tąpnięcia podaży 
pracy i zatrudnienia tych osób w 2009 r. Ubyło wówczas z rynku, w tym jednym 
roku, prawie 150 tys. osób niepełnosprawnych orzeczonych prawnie i prawie 20 tys. 
miejsc pracy. Swoistym curiosum tego tragicznego okresu spadków ilościowych 
były, w latach 2008–2009, wzrosty wszystkich wskaźników aktywności ekonomicz-
nej. Współczynnik aktywności zawodowej wzrósł r/r z 23,9% do 24,8%, wskaźnik 
zatrudnienia r/r wzrósł z 20,8% do 21,4%, zaś stopa bezrobocia spadła r/r z 13,1% 
do 12,8%. Tak dobre wskaźniki były możliwe tylko dzięki ogromnemu spadkowi 
podaży pracy, czyli spadkowi orzeczonych prawnie osób niepełnosprawnych. Przy-
czyną tego była zarówno sytuacja demograficzna związana ze starzeniem społe-
czeństwa i masowym wyjściem poza limity wieku produkcyjnego, jak i wzrost re-
strykcyjności instytucji orzeczniczych, które pozbawiały osoby pracujące orzeczeń 
o niezdolności do pracy i świadczeń rentowych (BAEL, 2019). 

Kolejne lata także nie były dobre dla podaży pracy i zatrudniania tych 
osób. Szczególnie trudny to był czas dla ZPChr, którym w 2011 r. podniesiono 
wymogi co do minimalnej koncentracji zatrudnionych osób niepełnosprawnych 
(odpowiednio z 40 do 50% ogółem i z 10 do 20% w odniesieniu do osób ze 
znacznym i umiarkowanym stopniem). Zaś w 2014 r. ZPChr obniżono o 30% do-
finansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, przy cichym 
przyzwoleniu na działania zmniejszające podaż pracy osób niepełnosprawnych 
w wieku produkcyjnym. Skutkiem tego były znaczne ubytki tych zakładów i miejsc 
pracy w warunkach chronionych. Mimo to wskaźniki ekonomiczne kształtowały 
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się w miarę dobrze, co uspokajało zarówno polityków, jak i opinię publiczną. Ten 
stan trwa do chwili obecnej. Z najnowszych danych PFRON wynika, że tylko 
w ostatnich 15 miesiącach ubyły 132 ZPChr, a z nimi znikło 19 092 miejsc pracy 
osób niepełnosprawnych (BON-2, 2019). 
 
4.1.3. Osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym z podziałem na płeć 
 
Tabela 6  
Aktywność ekonomiczna niepełnosprawnych kobiet w wieku produkcyjnym w la-
tach 2010–2018 – zestawienie średnioroczne (na podstawie: BON-1, 2019) 
 

Rok 
Ogółem 

Aktywni zawodowo 
Bierni  

zawodowo 

Współczynnik 
aktywności  
zawodowej 

Wskaźnik  
zatrudnienia 

Stopa  
bezrobocia Razem Pracujący Bezrobotni 

[w tys.] [w %] 

Kobiety niepełnosprawne w wieku produkcyjnym 18–59 lat 

2010 790 202 169 34 587 25,6 21,4 16,8 
2011 766 206 170 35 560 26,8 22,2 17,1 

2012 762 218 181 37 545 28,6 23,8 16,8 

2013 746 213 173 41 532 28,6 23,2 19,2 

2014 736 216 179 37 520 29,3 24,3 17,1 

2015 715 205 178 27 510 28,7 24,9 13,2 

2016 686 206 182 24 480 30,0 26,5 11,7 

2017 664 213 191 22 451 32,1 28,8 10,3 
2018 617 197 187 14 420 32,0 30,3 07,0 

 
Tabela 7  
Aktywność ekonomiczna niepełnosprawnych mężczyzn w wieku produkcyjnym 
w latach 2010–2018 – zestawienie średnioroczne (na podstawie: BON-1, 2019) 
 

Rok 
Ogółem 

Aktywni zawodowo 
Bierni  

zawodowo 

Współczynnik 
aktywności  
zawodowej 

Wskaźnik  
zatrudnienia 

Stopa  
bezrobocia Razem Pracujący Bezrobotni 

[w tys.] [w %] 

Mężczyźni niepełnosprawni w wieku produkcyjnym 18–64 lat 

2010 1234 318 273 46 916 25,8 22,1 14,4 

2011 1225 318 272 46 907 25,9 22,2 14,3 

2012 1191 319 269 51 872 26,8 22,6 16,0 

2013 1172 310 257 53 862 26,5 22,0 17,2 
2014 1165 300 254 46 864 25,8 21,8 15,3 

2015 1149 278 241 37 871 24,2 21,0 13,3 

2016 1086 270 239 31 817 24,9 22,0 11,5 

2017 1021 273 251 22 743 26,8 24,7 08,1 

2018 1009 263 243 20 746 26,1 24,1 07,5 
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Z powyższych tabel wynika, że podaż pracy niepełnosprawnych kobiet, tak 
jak i ich poziomy aktywności zawodowej w 2010 r. były dużo mniejsze – sięgały 
odpowiednio ok. 40% ogółu, w stosunku do analogicznych danych w odniesie-
niu do niepełnosprawnych mężczyzn – ok. 60% ogółu osób w wieku produkcyj-
nym. Ilościowo dane te kształtowały się na poziomie:  

• podaż pracy: kobiety – 805 tys., mężczyźni – 1217 tys., 

• aktywni zawodowo: kobiety – 200 tys., mężczyźni – 310 tys., 

• bierni zawodowo: kobiety – 604 tys., mężczyźni – 907 tys. 
 

Wskaźniki aktywności ekonomicznej kobiet wyglądały również nieco gorzej 
niż u mężczyzn i wynosiły odpowiednio: 

• współczynnik aktywności zawodowej kobiet wyniósł 24,8%, mężczyzn 25,5%,  

• wskaźnik zatrudnienia kobiet wyniósł 20,0%, mężczyzn 21,1%,  

• stopa bezrobocia kobiet wyniosła 19,5 %, mężczyzn 17,1%. 
 

Analiza tabel pozwala przyjąć, że powyższe proporcje co do wielkości po-
daży pracy i aktywności ekonomicznej zostały zachowane do końca 2017 r. Nato-
miast wskaźniki ekonomiczne dotyczące kobiet, z wyjątkiem stopy bezrobocia, za-
częły być dużo lepsze od analogicznych dla mężczyzn od 2012 r. Niepełne dane za 
2018 r. dowodzą, że średnia stopa bezrobocia kobiet była niższa niż mężczyzn. 
Przyczyny można upatrywać w demografii jak i w dużo większej stabilności aktyw-
ności zawodowej kobiet – przez cały ten okres oscylowała wokół 200 tys. – niż 
mężczyzn, gdzie wystąpił spadek tej aktywności z ok. 300 tys. do 275 tys. 

Można zatem przyjąć, że osoby niepełnosprawne stanowią bardzo liczny 
zasób ludzki i społeczny, który ma wpływ na sytuację państwa, i wart wykorzy-
stania potężny zasób kapitału ludzkiego (Robak, 2017; Rostkowski, 2012). Należy 
jednak pamiętać, że każdej niepełnosprawności, szczególnie tej w stopniu znacz-
nym i umiarkowanym, towarzyszą ubytki zdrowia oraz sił fizycznych i umysło-
wych (i wszelkie związane z tym niedogodności życia), a to ma zasadniczy – po-
średni lub bezpośredni – wpływ na wydajność i jakość świadczonej pracy. Ubytki 
te stanowią jeden z determinantów zatrudniania takich osób. 
 
5. Bieżąca sytuacja na rynku pracy osób niepełnosprawnych 

 
Analizując twarde dane dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

ze wsparciem środków publicznych, można zauważyć ścisłą korelację między wy-
sokością takiego wsparcia a stanem zatrudnienia w poszczególnych sektorach. 
W najlepszej sytuacji są ZAZ i pracodawcy z rynku otwartego, a w najgorszej 
ZPChr (BON-2, 2019). 
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Tabela 8  
Zatrudnienie rzeczywiste osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyj-
nym w latach 2010–20184 ze wsparciem ze środków publicznych (na podstawie: 
BON-2, 2019) 
 

Rok 
Zakłady  

aktywności 
zawodowej 

Zakłady 
pracy  

chronionej 

Rynek 
otwarty 
biznes 

Rynek 
otwarty 
płatnicy 
PFRON 

Samodzielna 
działalność  

gospodarcza 

Samodzielna 
działalność  

rolnicza 

Zatrudnienie 
razem  

w danym roku 

2010 2 300 194 129 063 313 53 659 28 359 1 652 343 412 

2011 2 548 176 282 066 501 55 598 24 930 1 897 327 756 
2012 2 651 165 639 072 743 56 766 23 528 2 138 323 465 

2013 3 067 166 810 080 413 58 382 23 086 2 382 334 140 

2014 3 590 149 269 092 387 61 570 23 978 2 578 333 372 

2015 3 977 128 435 111 349 63 742 23 364 2 740 333 607 

2016 4 284 123 353 125167 69 125 23 855 2 881 348 665 

2017 4 505 125 371 134 464 70 718 22 877 2 994 360 929 

2018 5 069 113 093 139 393 74 546 21 704 2 904 356 709 

 
Podsumowanie 

 
Po analizie ogólnodostępnych i wnioskowanych, w trybie dostępu do in-

formacji publicznej, danych można stwierdzić, że:  
1) podaż pracy osób niepełnosprawnych zależy od sytuacji demograficznej oraz 

od stanu zdrowia i sprawności psychicznej oraz fizycznej społeczeństwa, 
w tym osób, które chcą lub muszą poddać się ich weryfikacji przez instytucje 
orzekające o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy. Duży wpływ na 
dane BAEL ma także otwartość ankietowanych w sprawie dzielenia się infor-
macjami wrażliwymi, a jedną z nich jest m.in. orzeczona niepełnosprawność; 

2) zasadniczymi determinantami, które mają wpływ na wysokość zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych obok podaży pracy są: 

a) ze strony pracodawców (Kryńska, 2013): 

• obawa, że otrzymywanie dofinansowania ze środków pu-
blicznych zwiększy liczbę kontroli przeprowadzanych u pra-
codawcy, co stanowi dużą uciążliwość, 

• wysoki stopień zbiurokratyzowania procedur w relacjach 
z PFRON i innymi urzędami, ich przewlekłość i nieprzewidy-
walność, pojawiające się problemy techniczne, 

• uprawnienia pracowników niepełnosprawnych do dodatko-
wego, opłacanego przez pracodawcę, czasu wolnego rozpatry-
wane jako całość – każde z tych uprawnień wywołuje krytykę 

                                                             
4 Brak danych porównawczych dla lat 1993–2009. Dotyczy również tabeli 9. 
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pracodawców, ale gdy są rozpatrywane łącznie, są uznawane 
za ogromną barierę, oraz obawy, że te koszty zostaną jeszcze 
zwiększone na skutek ponadprzeciętnej absencji chorobo-
wej takich pracowników, 

• tkwiące w świadomości wielu osób podejmujących decyzje 
o zatrudnieniu pracownika obawy przed przyjęciem do pracy 
osoby niepełnosprawnej, 

• brak skutecznych działań urzędów pracy, 

• niewiarygodność wielu orzeczeń, co powoduje, że jest na 
rynku pewna grupa bardzo atrakcyjnych dla pracodawców 
„sprawnych niepełnosprawnych”, którzy wypychają z otwar-
tego rynku pracy osoby rzeczywiście niepełnosprawne, 

• konieczność bieżącej analizy wielu specjalistycznych przepi-
sów, dotyczących zatrudnienia jednego lub kilku pracowni-
ków niepełnosprawnych, brak możliwości uzyskania wiary-
godnej i kompleksowej porady w jednej instytucji, brak wy-
specjalizowanych w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
podmiotów, które działałyby na zasadach agencji pracy tym-
czasowej lub outsourcingu, co zdjęłoby z pracodawców 
wiele czasochłonnych i skomplikowanych obowiązków, 

• pokutujący w społeczeństwie stereotyp osoby niepełnospraw-
nej, zgodnie z którym osoba taka jest mniej wydajna, wymaga 
dodatkowej pomocy i nadto ma postawę roszczeniową, 

• specyfika finansowania instytucji publicznych, która nie mo-
tywuje faktycznych decydentów do zainteresowania zatrud-
nieniem osób niepełnosprawnych; 

b) ze strony osób niepełnosprawnych: 

• stan zdrowia, 

• potrzeba samorealizacji lub jej brak, 

• posiadane umiejętności lub ich brak, 

• znajomość praw regulujących sprawy zatrudnieniowo-rentowe, 

• sytuacja materialna, 

• presja społeczna i ze strony najbliższych, 

• zachowana mobilność i dyspozycyjność, 

• organizacja pracy i dostępność środowiska pracy, 

• wymagania pracodawców, 

• atmosfera w środowisku pracy. 
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Tabela 9  
Aktywne zawodowo osoby niepełnosprawne prawnie w wieku produkcyjnym 
w latach 2010–2018 (na podstawie: BON-1, 2019)  
 

Rok 

Pracujące osoby 
niepełnosprawne – 

ze wsparciem ze 
środków  

publicznych. 

Bezrobotne  
i poszukujące pracy 

osoby niepełno-
sprawne zarejestro-

wane w PUP 

Razem 
wg  

danych 
PFRON 

Pracujące osoby 
niepełnosprawne 
wg danych BAEL 

Bezrobotne  
i poszukujące pracy 

osoby  
niepełnosprawne  
wg danych BAEL 

Razem 
wg  

danych 
BAEL 

2010 343 412 123 499 465 259 441 000 80 000 521 000 

2011 327 756 124 238 450 097 442 000 81 000 523 000 

2012 323 465 131 254 452 581 450 000 87 000 537 000 

2013 334 140 135 675 467 433 430 000 94 000 524 000 
2014 333 372 126 294 457 088 434 000 83 000 517 000 

2015 333 607 110 833 441 700 419 000 63 000 482 000 

2016 348 665 095 805 441 589 421 000 55 000 476 000 

2017 360 929 078 619 436 554 442 000 45 000 467 000 

2018 356 709 071 446 425 251 426 000 34 000 460 000 

 
Przy porównaniu danych nt. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 

produkcyjnym, które pochodzą z PFRON5, z danymi ankietowymi BAEL, można przy-
jąć, że te ostatnie bardzo dobrze obrazują rzeczywiste trendy w tej materii (BON-2, 
2019; BON-1, 2019). Warto przy tym pamiętać, że dane pochodzące z SODiR pro-
wadzonego przez PFRON są comiesięcznymi danymi sprawozdawczymi dotyczą-
cymi podmiotów wnioskujących o uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia 
pracowników niepełnosprawnych czy też refundacji składek na ubezpieczenia spo-
łeczne6. Informacje te są podstawą do udzielenia pomocy. Dostępne są też dane 
dotyczące zatrudnienia takich osób przez pracodawców podlegających obowiąz-
kowi wnoszenia miesięcznym wpłat do PFRON. Natomiast BAEL jest kwartalnym an-
kietowym badaniem reprezentacyjnym GUS. Badaniem tym są objęte wszystkie 
osoby, które ukończyły 15 lat i więcej. Z tej zbiorowości wyróżniono dane osób nie-
pełnosprawnych w wieku produkcyjnym. BAEL pozwala na określenie poziomu ak-
tywności zawodowej, zatrudnienia i bezrobocia przez wskaźniki tj. współczynnik ak-
tywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia. Wykorzystanie 
dwóch źródeł danych, z BAEL-GUS i pochodzących z baz sprawozdawczych PFRON, 
pozwala na precyzyjne określenie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
na rynku pracy i trendów dotyczących podaży i popytu na taką pracę. 

                                                             
5 Zasadniczo Fundusz Rehabilitacji wspiera zatrudnienie osób w wieku przedemerytalnym 
i zatrudnione na umowę o pracę. 
6 O refundację składek na ubezpieczenia społeczne mogą wnioskować osoby niepełno-
sprawne prowadzące działalność gospodarczą. 
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Psychotherapy of possibilities and its importance for the idea of sustainable 
development – on the example of neurotic (anxiety) disorders 

 

In the proposed article we tackled the issues of sustainable development in 
the context of disorders classified in ICD-10. We used the empirical method 
using proprietary tools and psychology tests. The research material was sub-
jected to statistical analysis. The results are presented in the article. 
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Wstęp 
 
Celem niniejszej pracy jest wskazanie na podstawie przeprowadzonego 

badania, że autorska metoda, nazwana psychoterapią możliwości, przynosi wy-
niki w zmniejszeniu nasileń zaburzeń nerwicowych (lękowych) oraz pozytywnie 
oddziałuje na postrzeganie rzeczywistości zastanej u osób ze zdiagnozowanymi 
zaburzeniami lękowymi. 

W badaniu dokonano doboru losowego grupy 36 osób (N = 36), u których 
zdiagnozowano, zgodnie z kwalifikacją ICD-10, zaburzenia natury lękowej (a. F40 
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– zaburzenia lękowe w postaci fobii (N = 4); b. F41 – inne zaburzenia lękowe (N 
= 19); c. F42 – zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (N = 3); d. F45 – zaburzenia 
występujące pod postacią somatyczną (N = 36, w tym osoby z F40 i F41, F42 
i F48); e. F48 – inne zaburzenia nerwicowe (N = 9). Grupę N = 36 podzielono na 
trzy grupy N = 12, gdzie realizowano 24 sesje psychoterapii grupowej i 4 godz. 
psychoterapii indywidualnej dla każdego w trakcie trwania badania. Na po-
czątku psychoterapii dokonano pomiaru kwestionariuszem OWK (Kwestiona-
riusz objawowy „O”) i KON (Kwestionariusz osobowości nerwicowych), oraz au-
torską ankietą SdS (Stosunek do świata). Po jej zakończeniu uczestnicy programu 
również zostali poddani badaniu wspomnianymi kwestionariuszami.  

Przyjęto hipotezę, której zasadniczym celem było udowodnienie skutecz-
ności psychoterapii możliwości oraz jej roli i wpływu na odpowiedzialny rozwój 
w kontekście idei zrównoważonego rozwoju.  
 
1. Kontekst teoretyczny 

 
We współczesnej cywilizacji nie musimy środowiskom odpowiedzialnym 

za zrównoważony rozwój wskazywać, czym on jest, niemniej jeśli przyjrzymy się 
strukturom społecznym i dążeniu do posiadania, pojawia się, niestety, problem 
związany ze zrozumieniem, na czym ma się opierać zrównoważony rozwój i na 
jakich przesłankach, np. filozoficznych, teologicznych, ekonomicznych, gospo-
darczych. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na współczesnego człowieka, ale 
z uwzględnieniem jego rozwoju na poziomie psychosomatycznym. A idąc dalej, 
należy podkreślić, że świadomość związana z akceptacją idei zrównoważonego 
rozwoju wiąże się nie tylko z inteligencją, wiedzą, ale i po części z osobowością 
człowieka ukształtowaną w procesie socjalizacji, która objawia się w zachowa-
niach empatycznych, inteligencji emocjonalnej lub inteligencji cielesnej (chodzi 
nie tyle o ciało, ile o cielesność, która jest warunkiem konstytutywnym wyraża-
nia siebie jako osoby współczującej, empatycznej, wspomagającej, czy utylitar-
nej, niepohamowanej w dążeniu do przyjemności i posiadania).  

Poruszając niniejszą problematykę, postawiono tezę, że idea zrównowa-
żonego rozwoju może służyć nam w budowaniu narzędzi psychoterapeutycz-
nych w modalności, którą opracowano, badając m.in. psychoterapię analityczną, 
poznawczą, poznawczo-behawioralną (Bartoszewski, 2012, 2014, 2015). Propo-
nowany model lokuje się w nurcie eklektycznym. Podstawowym założeniem jest 
twierdzenie, że zaburzenia osobowości wyrastają z napięcia między niezaspoko-
jonymi potrzebami (Berne, 1961, Radochoński, 1998) w okresie socjalizacji pier-
wotnej a tzw. negatywnymi postawami rodzicielskimi, takimi jak unikanie, od-
rzucenie, nadmierne wymagania, nadmierna opiekuńczość (Minuchin, 1985). 
Wskutek tego dochodzi do dezintegracji osobowości (perturbatio personalitatis), 
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która przekłada się na podejście do świata przyrody, zasobów naturalnych, sto-
sunku do innych ludzi (w tym i podejście do ekonomii, gospodarki).  

Należy zauważyć, że procesy wychowania mają znaczący wpływ na rozwój 
osobowości, np. rodzic przyjmując postawę odrzucenia, wpływa na dziecko i bu-
duje w nim obraz jego postrzegania siebie. W konsekwencji możemy mieć osobę 
ukształtowaną nieprawidłowo, która zachowuje się destruktywnie w stosunku 
do innych, przyrody i siebie. Takie zachowanie i napięcie wynikające z relacji po-
stawa (rodzica) – potrzeba (dziecka) powodują zaburzenia zachowania, poczucia 
własnej wartości, a także prowadzą do formowania określonych cech osobowo-
ści, tj. lękowa, zależna, bierna, neurotyczna. Cechy te wpływają na postrzeganie 
zewnętrznego świata i określone zachowania ekonomiczne, społeczne, gospo-
darcze, np. rabunkowa gospodarka zasobami ziemskimi.  

Zdaniem autora budowanie odpowiedniego podejścia do świata ożywio-
nego i nieożywionego winno rozpoczynać się w momencie narodzin człowieka, 
chodzi tu o rozwój osobowości przez odpowiednie podejście do wychowania, by 
ukształtować osoby do świadomego i empatycznego podejścia do przyrody. Stąd 
zwrócono uwagę, w kontekście zrównoważonego rozwoju, na procesy wychowa-
nia i mechanizmy z tym związane, albowiem proces socjalizacji i wychowania jest 
niczym innym, jak budowaniem zrównoważonego rozwoju na trzech poziomach, 
które autor określa mianem potrójnego ruchu transcendencji. A zatem są to:  

1. Poczucie świadomości – wiąże się ze spostrzeganiem i odbiorem informa-
cji zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, i ujmowanie ich jako upo-
rządkowane, spójne, dające się zrozumieć linearnie rzeczywistości. Dzięki 
temu człowiek ma poczucie, że dana sytuacja życiowa jest zrozumiała, 
a jednocześnie w jakiejś mierze da się ją przewidzieć, zobiektywizować, co 
w konsekwencji prowadzi do afirmacji świata zewnętrznego.  

2. Poczucie dostępności emocjonalnej – wiąże się z umiejętnym zlokalizo-
waniem stanów emocjonalnych w określonej sytuacji życiowej, a jedno-
cześnie umiejętnością ich nazwania i obiektywnego odczytywania przy 
uwzględnieniu poczucia świadomości. Emocje pozwalają nam odczuwać 
siebie, innych i świat. 

3. Poczucie dostępności do swego ciała – wiąże się z określeniem reakcji 
cielesnych w różnych zdarzeniach wywołanych codziennym życiem. Ele-
ment ten pozwala nam dostrzegać, że świat zewnętrzny i wewnętrzny 
jest rzeczywistością namacalną, co w konsekwencji skłania nas do budo-
wania, mówiąc językiem metafizyki, bytu relacyjnego z uwzględnieniem 
odpowiedzialności za ten byt. 

 
Wskazane wyżej elementy związane z potrójnym ruchem transcendencji bu-

dują naszą osobowość, która nie jest bez znaczenia dla zrównoważonego rozwoju, 
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albowiem osobowość przekłada się na stosunek do zrównoważonego rozwoju. Ten 
stosunek w sytuacji prawidłowo ukształtowanej osobowości prowadzi do odpo-
wiedzialnego i empatycznego działania na rzecz idei zrównoważonego rozwoju. 
Sam proces socjalizacji i kształtowania osobowości jest niczym innym jak budo-
waniem właśnie zrównoważonego rozwoju na poziomie osobowości, który 
w konsekwencji przekłada się na samą ideę zrównoważonego rozwoju w znacze-
niu odpowiedzialnego i zrównoważonego podejścia do zastanego świata.  

Idąc dalej, należy zauważyć, że myśląc o koncepcji idei zrównoważonego 
rozwoju, mówimy o koherencji między „ja” a „innym” (w znaczeniu świata przy-
rody ożywionej i nieożywionej). Koherencja jest określona przez nas jako relacja 
trzech „współczynników” jednostki ludzkiej (o czym pisaliśmy wcześniej) i jest 
składnikiem budującym osobowość prawidłową.  

Brak poczucia koherencji wiąże się z mechanizmami ukształtowanymi 
w procesach socjalizacyjnych (oczywiście nie możemy pominąć wrodzonych 
cech biofizycznych), a nazywanymi przez nas skryptami, które są ukrytymi me-
chanizmami psychologicznymi. Te zaś determinują jednostkę, objawiając się 
w sytuacji życiowej (rysunek 1).  
 

 
 

Rysunek 1. Skrypt (ukryty mechanizm psychologiczny, inaczej mówiąc –  
forma naoczności). 

 
Mechanizm ten w konkretnym wydarzeniu powoduje określony sposób 

myślenia, postawy oraz działania. W konsekwencji człowiek zachowuje się 
w konkretny sposób, uzewnętrzniając np. lęk w postaci fobii, żądzę zysku czy 
utylitaryzm w znaczeniu pejoratywnym.  

Model zaburzeń jaki przyjęliśmy pozwolił opracować psychoterapię zwaną 
psychoterapią możliwości i podjąć badania nad ich rolą w życiu jednostek, które 
realizują siebie w relacji do „innego”. Jednocześnie autor uzmysłowił sobie, że 
rozwój osobowości jest wprost proporcjonalny do akceptacji świata, w którym 
przyszło jednostce żyć. W związku z powyższym doszedł do wniosku, by badając 
skuteczność psychoterapii możliwości narzędziami klinicznymi, wprowadzić an-
kietę, którą nazwał „stosunkiem do świata”.  

Sposób myślenia 

Wydarzenie 

Postawa Działanie 
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Należy zauważyć, że badania pozwoliły odnieść się do procesów nie tylko 
rozwojowych, osobowościowych, ale samej idei. Uzmysłowiły również, że zabu-
rzenia osobowości prowadzą nie tylko do dysfunkcji relacji międzyludzkich, ale 
i świata przyrody, który ludzie wykorzystują do własnych celów w sposób nie-
skrępowany, niezrównoważony, np. rabunkowa gospodarka lasów tropikalnych.  

W badaniu nad skutecznością psychoterapii możliwości autor wyszedł od 
postawienia problemu badawczego, sklasyfikowania hipotez badawczych.  

Natomiast w niniejszym artykule przedstawił badanie empiryczne, któ-
rego podstawowym elementem była hipoteza: Opracowany model psychotera-
pii możliwości skutecznie prowadzi do istotnych zmian w zaburzeniach lęko-
wych, co skutecznie przyczynia się do uznania koherencji na poziomie potrój-
nego ruchu transcendencji, a jednocześnie przekłada się na stosunek do siebie 
i „innego” oraz koncepcji zrównoważonego rozwoju.  

 
2. Metodologia badań własnych 

 
Badaną próbę stanowiło 36 pacjentów, w tym 21 kobiet i 15 mężczyzn, 

uczestniczących w psychoterapii w formie ambulatoryjnej. Pacjenci wyrazili 
uprzednio zgodę na udział w badaniach. Podstawowe kryterium doboru grupy 
było związane z rozpoznaniem zgodnym z kwalifikacją zawartą w ICD-10, i tak: 

a) przyjęto zaburzenia sklasyfikowane jako: F40, F41, F42, F45, F48; 
b) zastosowano psychoterapię możliwości, przyjmując 24 sesje terapeu-

tyczne w ciągu 24 tygodni, to jest 24 sesje grupowe i 2 sesje indywidu-
alne na osobę; 

c) z grupy badanej wykluczono osoby uzależnione od substancji psychoak-
tywnych i alkoholu, oraz osoby ze stwierdzeniem zmian organicznych 
OUN, a także osoby, które miały diagnozę o ostrej reakcji na stres F43.0 
i zespole stresu pourazowego F43.1.  

 
Należy zauważyć, że każdy z badanych, zgodnie z założeniami, był zobo-

wiązany do konsultacji psychiatryczno-psychologicznej, czyli przed i po psycho-
terapii przeszedł badanie kliniczne. Rozkład zmiennych wieku podzielono na 
przedziały, i tu warto podkreślić, że 72,22% badanych znajdowało się w prze-
dziale 32–41 lat, 19,44% w wieku 21–31, zaś jedynie 8,34% w wieku 42–51. Na-
tomiast co do wykształcenia, to 52% posiadało wykształcenie wyższe, 30% śred-
nie, a 20% zawodowe (patrz tabela1).  
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Tabela 1  
Wiek i wykształcenie osób badanych 
 

 Liczba osób Mężczyźni Kobiety Wykształcenie 

N % N % N % 
Wyższe Średnie Zawodowe 

N % N % N % 

21–31 7 19,44 5 34,00 2 10,00 3 16,50 4 40,00 0 0,00 

32–41 26 72,22 7 46,00 19 90,00 12 67,00 6 60,00 8 100,00 

42–51 3 8,34 3 20,00 0 0,00 3 16,50 0 0,00 0 0,00 

Razem 36 100,00 15 100,00 21 100,00 18 100,00 10 100,00 8 100,00 

Objaśnienie: Rozstęp: 30; Mediana: 36,5; Skośność: -0,104; Błąd standardowy: 4,287; Współczynnik 
zmienności: 28,901; Odchylenie przeciętne: 8,333; Średnia arytmetyczna: 36,333; Odchylenie standar-
dowe z próby: 10,501; Odchylenie standardowe z populacji: 9,586; Wariancja z próby: 110,267. 

 
Opierając się na klasyfikacji ICD-10, zdiagnozowano u badanych następu-

jące zaburzenia: 
a) F40 – zaburzenia lękowe w postaci fobii (N = 4), 
b) F41 – inne zaburzenia lękowe (N = 19), 
c) F42 – zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (N = 3), 
d) F45 – zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (N = 36 w tym 

osoby z F40 i F41, F42 i F48), 
e) F48 – inne zaburzenia nerwicowe (N = 9). 

 

Osoby uczestniczące w badaniu zostały podzielone na trzy grupy po 12 osób. 
Liczba osób w grupach, w ujęciu okresowym 24 tygodnie, zmieniała się ze względu na 
wydarzenia losowe uczestników, co oznacza, że nie pojawiły się na sesji grupowej. 
W pierwszej grupie były to 3 osoby, w drugiej – 4, a w trzeciej – 2. Na ogół w każdej 
skład się nie zmieniał. Program terapeutyczny ukończyło w pierwszej grupie 12 osób, 
w drugiej 12, a w trzeciej 12. Czas psychoterapii indywidualnej wynosił 1 x 1 godz., 
natomiast grupowa 1 x 2 godz. W uzasadnionych przypadkach terapię przerywano 
lub przedłużono (dotyczyło to jedynie zdarzeń losowych).  

Terapia grupowa i indywidualna prowadzone była przez twórcę modelu 
psychoterapeutycznego, również była superwizowana przez osoby z odpowied-
nimi kompetencjami i kwalifikacjami w tym zakresie. Nadto uczestnicy badań 
pozostawali pod stałą opieką psychiatry i psychologa.  

Terapia oparta była na modelu psychoterapii możliwości, uwzględniono 
również zasady settingu, a także zasad zachowania poufności i tajemnicy wyni-
kających z prowadzonej psychoterapii. 
 
3. Narzędzia  

 
W celu weryfikacji hipotez badawczych zastosowano narzędzia do po-

miaru osobowości nerwicowej – Kwestionariusz osobowości nerwicowych (KON) 
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Aleksandrowicza, gdzie alfa Cronbacha wynosi od 0,6 do ok. 0,9. Jest to narzędzie, 
które nie tylko diagnozuje objawy osobowości nerwicowej, ale także pozwala 
określić zmiany nasilenia cech osobowości. Dzięki temu narzędziu możemy zba-
dać objawy nasilenia zaburzeń, tak zwanych czynnościowych, czyli inaczej mó-
wiąc, zakres przeżywania, zakres zachowania lub zakres somatyzacji. Wykorzy-
staliśmy również Kwestionariusz objawowy „O” (alfa Cronbacha wynosi 0,94), 
który jest narzędziem stosowanym w badaniach zaburzeń psychicznych. Dla pol-
skiej populacji został opracowany przez Aleksandrowicza (1994).  

Niniejszy kwestionariusz jest bardzo czuły (Aleksandrowicz i in., 1981), po-
zwala nadto określić i ocenić nasilenia objawów. Zawiera 138 pozycji, z czego 68 
odnosi się do objawów przeżywania, takich jak lęk i przygnębienie, 23 zaś do 
zaburzeń zachowania, 47 do zaburzeń somatycznych. Trzy pozycje w całym zbio-
rze są powtórzone w identycznym lub zbliżonym brzmieniu, chodziło o to, by 
wzmocnić rzetelność odpowiedzi badanego. 

Kwestionariusz wypełnia badany, oceniając swój stan. Wskazuje się, by wy-
pełniający wziął pod uwagę ostatnie siedem dni i zaznaczył każdy objaw (w kwe-
stionariuszu znajduje się 135 objawów), opierając się na wskazanej skali: 

0 – brak objawów, 
a – objaw występuje, ale jest mało uciążliwy, 
b – objaw ma średnią uciążliwość, 
c – objaw ma znaczną uciążliwość.  
 
Zaznaczonej skali nadaje się określoną wagę, i tak: „0” ma wagę „0”, „a” 

ma wagę „4”, „b” ma wagę „5”, „c” ma wagę „7”, maksymalna liczba punktów 
wynosi aż 966. Oczywiście w tworzeniu kwestionariusza wzięto pod uwagę war-
tość współczynnika dla kobiet i mężczyzn. Stąd na podstawie badań przyjmuje 
się, że dla kobiet zdrowych wartość OWK > 200, zaś dla zdrowych mężczyzn OWK 
> 190 (Aleksandrowicz, 1986, 2006).  

W celu określenia cech osobowości badanych osób wykorzystano Kwestiona-
riusz natężenia cech osobowości nerwicowej Aleksandrowicza. Narzędzie to składa 
się z 243 twierdzeń, gdzie badany wskazuje, czy dane twierdzenie jest prawdziwe, 
czy fałszywe. Kwestionariusz ma 24 skale badające nasilenie konkretnych cech oso-
bowości nerwicowej. Ogólne nasilenie cech określa wskaźnik X-KON, i dla osób dla 
populacji zdrowej jest to 8 punktów, dla osób chorych wartość wskaźnika klasuje się 
powyżej 18 punktów, natomiast przedział między 8 a 18 jest diagnostycznie nie-
pełny (Aleksandrowicz, Klasa, Sobański, Stolarska, 2006). Pomiary nad skuteczno-
ścią psychoterapii przeprowadzono dwukrotnie, czyli przed rozpoczęciem psychote-
rapii i po zakończeniu. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej. 

Zastosowano również ankietę zwaną „Stosunek do świata”, która składa 
się z 15 pytań. Przygotowanie badań ankietowych polegało na ustaleniu, jaki wpływ 
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ma psychoterapia możliwości na zmianę stosunku do zastanego świata. Opraco-
wanie kwestionariusza ankiety i wytypowanie konkretnej liczby z populacji wią-
zało się z zakwalifikowaniem osób do programu terapeutycznego. Kwestionariu-
sze podano pacjentom przed i po psychoterapii. Znajdowały się w niej pytania 
otwarte, zamknięte i półotwarte, odnoszące się do idei zrównoważonego roz-
woju, ale w kontekście potrójnego ruchu transcendencji, czyli: 

a) świadomości siebie i odpowiedzialności za świat ożywiony i nieożywiony, 
b) inteligencji emocjonalnej, w tym empatii dla świata przyrody, 
c) cielesności, w tym kontaktu ze światem ożywionym i nieożywionym, czyli 

sposobów wyrażania i odbierania świata zewnętrznego i wewnętrznego. 
 
Oczywiście przed rozpoczęciem wypełniania nasi pacjenci zostali poin-

struowani, w jaki sposób wypełniać niniejszą ankietę. W tym miejscu nadto na-
leży podkreślić, że konstruując narzędzie ankietowe, autor wyszedł od standar-
dów metodologicznych, które zakładają: 

a) część informacyjną, 
b) sposób odpowiedzi, 
c) metryczkę. 

 
4. Wyniki  

 
Przed rozpoczęciem i po zakończeniu psychoterapii poproszono uczestni-

ków programu, by wypełnili kwestionariusze SdS, KO „O” oraz KON-2006. Wynik 
poniżej, w tabelach 1, 2 i 3.  
 
Tabela 1  
Kwestionariusz ankiety SdS przedstawia wartości procentowe naszych pacjen-
tów odnoszących się do trzech wyżej wymienionych poziomów: świadomość, in-
teligencja emocjonalna, cielesność przed i po psychoterapii  
 

SdS 
Pytania 

1–5 
Pytania 

6–10 
Pytania 
11–15 

Kobiety – 21 
SdS 46% 62% 56% 
SdS 74% 82% 69% 

Mężczyźni – 15 
SdS 71% 46% 55% 
SdS 94% 67% 67% 

Objaśnienie: pytania 1–5 odnoszą się do świadomości odpowiedzialności za świat ożywiony i nieoży-
wiony, pytania 6–10 odnoszą się do inteligencji emocjonalnej, w tym empatii dla świata przyrody, py-
tania 11–15 odnoszą się do cielesności, w tym kontaktu ze światem ożywionym i nieożywionym, czyli 
sposobów wyrażania i odbierania świata zewnętrznego i wewnętrznego. 
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Badanie ankietowe wskazało, że zastosowanie psychoterapii możliwości 
znacznie wpłynęło na prawidłowe podejście do świata rzeczy zastanych w zna-
czeniu zrównoważonego rozwoju. W trakcie badania okazało się, że zastosowa-
nie narzędzi i technik psychoterapeutycznych wpływa na sposób podejścia i po-
strzegania nie tylko relacji na poziomie wewnętrznego koherencyjnego ujmowa-
nia siebie, ale i na odnoszenie się do przyrody w znaczeniu idei zrównoważo-
nego rozwoju. Objawia się to empatią, odpowiedzialnością oraz świadomością 
związaną z czerpaniem z zasobów ziemi.  

Nadto należy podkreślić, że kobiety w 82% odczuwają odpowiedzialność 
za przyszłe pokolenia, jednocześnie postrzegają świat przez pryzmat własnej 
emocjonalności. Natomiast mężczyźni jedynie w 67%, a blisko w 94% ujmuje 
świat swój i innych, w tym ideę zrównoważonego rozwoju.  
 
Tabela 2  
Statystyka opisowa zmierzonych wartości wskaźnika na początku i na końcu psy-
choterapii OWK-1P-OWK-2P (N-36) 
 

Zmienna Min. Maks. R Mediana 

OWK-1P 41 756 715 398,5 

OWK-2P 8 581 573 294,5 

Kobiety – 21 

OWK-1P 41 756 715 398,5 

OWK-2P 8 427 419 217,5 

Mężczyźni – 15 
OWK-1P 80 622 542 351,0 

OWK-2P 15 581 566 298,0 

Objaśnienie: OWK-1P: wartość wskaźnika globalnego Kwestionariusza objawowego „O” na początku 
psychoterapii; OWK-2P: wartość wskaźnika globalnego Kwestionariusza objawowego „O” po zakończe-
niu psychoterapii; Min. – wartość minimalna, Maks. – wartość maksymalna, R – rozstęp. 

 
Badając skuteczność psychoterapii możliwości, przyjęto tzw. kryterium 

istotności na poziomie powyżej standardowej 0,5. Objawy lękowe w grupie ba-
danej mierzono na podstawie wskaźnika globalnego nasilenia objawów OWK na 
początku psychoterapii i na końcu. Mieściły się one w następujących granicach:  

– kobiety: 
OWK-P1: 41-756 początek psychoterapii, 
OWK-P2: 8-427 koniec psychoterapii; 

– mężczyźni:  
OWK-P1: 80-622 początek psychoterapii, 
OWK-P2: 15-581 koniec psychoterapii. 

 
Zatem zmianę w zakresie objawów zanotowano u blisko 78% uczestniczą-

cych w badaniu, czyli u 27 osób, w tym 20 kobiet i 7 mężczyzn. U ośmiorga osób 
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obserwowano wartość OWK < 190, OWK < 200, czyli była ona na poziomie osób 
zdrowych. Osoby te opuszczały zajęcia terapeutyczne, powołując się na zdarze-
nia losowe. Należy zauważyć również, że pozostałe wartości osób klasowały się 
na poziomie zaburzeń nerwicowych (lękowych). Nadto, analizując objawy wzglę-
dem płci, zauważono znacznie większą poprawę u kobiet – 75% niż u mężczyzn 
– 25%. Jednocześnie w ogólnym ujęciu w zmiennych OWK-P1 i OWP-P2 rozkład 
normalny przedstawiał się następująco (dotyczy nasilenia objawów nerwico-
wych, w naszym przypadku lękowych): 

a) przed rozpoczęciem terapii (36 osób): 
test chi-kwadrat = 16,2663, p = 0,001, 

b) po zakończeniu terapii (36 osób): 
test chi-kwadrat = 759.8136, p < 0,001. 

 
Tabela 3  
Statystyka opisowa zmierzonych wartości wskaźnika na początku i na końcu psy-
choterapiiX-KON-P1-X-KON-P2 (N-36) 
 

Zmienna Min. Maks. R M 

X-KON-P1 0,10 85,00 84,90 42,55 

X-KON-P2 0,00 89,50 89,50 44,75 

Kobiety – 21 

X-KON-P1 0,10 85,00 84,90 42,55 

X-KON-P2 0,00 81,00 81,00 40,50 

Mężczyźni – 15 
X-KON-P1 3,40 82,60 79,20 43,00 

X-KON-P2 0,00 89,50 89,50 44,75 

Objaśnienie: X-KON-P1 – wartość wskaźnika globalnego osobowości nerwicowej – początek psychote-
rapii; X-KON-P2 – wartość wskaźnika globalnego osobowości nerwicowej – koniec psychoterapii; Min. 
– wartość minimalna, Maks. – wartość maksymalna, R – rozstęp. 

 
W badaniu przy mierzeniu cech osobowości nerwicowej (lękowej) przy-

jęto założenie, że wykorzystany zostanie Kwestionariusz X-KON, stąd konieczne 
było również przyjęcie wskaźnika nasilenia cech osobowości nerwicowej. Ów 
wskaźnik w naszej grupie klasował się na poziomie:  

a) ogół badanych: 
– od 0,1 do 85 przed psychoterapią, 
– od 0 do 89 po zakończeniu psychoterapii; 

b) kobiety:  
– od 0,1 do 85 przed psychoterapią, 
– od 0 do 81 po zakończeniu psychoterapii; 

c) mężczyźni 
– od 3,4 do 82,6 przed psychoterapią, 
– od 0 do 89,5 po zakończeniu psychoterapii. 
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Poprawę dotyczącą cech osobowości nerwicowej (lękowej) zaobserwo-
wano u blisko 78% uczestników programu (22 osoby z 36 badanych), to jest 16 
kobiet i 6 mężczyzn. Istotny wzrost nasilenia globalnego cech osobowości ner-
wicowej (lękowej) stwierdzono u 8 osób, to jest u 5 kobiet i 3 mężczyzn. Tak 
zwany wskaźnik typowy dla populacji osób zdrowych X-KON < 8 w grupie uczest-
niczącej w badaniu zaobserwowano u 3 kobiet (15%) i 3 mężczyzn (20%) na po-
czątku i końcu badania.  

Weryfikując zatem nasilenie cech osobowości nerwicowej w ogólnym uję-
ciu zmiennej X-KON-P1 przed psychoterapią i po psychoterapii X-KON-P2, przed-
stawiał się następująco dla 36 badanych osób: 

a) przed psychoterapią:  
test ch-kwadrat = 803.8136, p < 0,001, 

b) po psychoterapii: 
test ch-kwadrat = 705.8136, p < 0,001. 

 
W tym miejscu należy zauważyć, że zastosowana psychoterapia możliwo-

ści przyniosła istotne zmiany w obrębie nasilenia zaburzeń badanych kwestiona-
riuszem OWK na początku i na końcu terapii, oraz istotną zmianę nasilenia cech 
osobowości badanych kwestionariuszem X-KON na początku i na końcu psycho-
terapii. Przedstawia to tabela 4. 
 
Tabela 4  
Skuteczność psychoterapii – ujęcie ogólne 
  

Ogół (36) 
Przed Po 

36 21 

BiZ z 36 0 9 
BiZ – bez istotnych zmian  

 
Tabela 5  
Skuteczność psychoterapii możliwości – w podziale na płeć 
 

Ogół (36) 
Kobiety (21) Mężczyźni (15) 

Po BiZ Pg Po BiZ Pg 

 14 4 3 7 5 3 

Po – poprawa, BiZ – bez istotnych zmian, Pg – pogorszenie 

 
Badając wskazaną grupę, należy zauważyć, że nasilenie zmian związanych 

z oddziaływaniem psychoterapeutycznym ze względu na płeć przedstawia się 
następująco: istotną poprawę zanotowano u kobiet, bo stan aż 14 uległ znaczą-
cej poprawie, czyli u blisko 70% kobiet, zaś u mężczyzn klasowało się to na pozio-
mie 47% (tabela 5). Oczywiście musimy pamiętać, że niewielka grupa badawcza 
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nie pozwala w jednoznaczny sposób określić wpływu płci na efektywność psy-
choterapii możliwości. Porównanie wyników wskaźników przed i po psychotera-
pii dokonano na bazie testu tzw. znaków rangowych dla pomiarów powiązanych 
(test Wilcoxona), p < 0,05.  
 
Tabela 6  
Skuteczność psychoterapii możliwości – zmiana w podejściu do świata przyrody 
 

Ogół (36) 
Kobiety (21) Mężczyźni (15) 

Po BiZ Po BiZ 

 17 4 12 3 

 
 5. Dyskusja 

 
Przeprowadzone badania wskazują, że psychoterapia możliwości przynosi 

efekty w przypadkach zaburzeń lękowych, a także przyczynia się do pogłębienia 
na wszystkich poziomach odpowiedzialnego podejścia do świata przyrody i samej 
idei zrównoważonego rozwoju. Oczywiście można się zastanowić nad podjęciem 
podobnego badania, ale na większej próbie badawczej. Wnioski z przeprowadzo-
nych badań potwierdzają, że psychoterapia stanowi wartość dodaną nie tylko dla 
poprawy jakości życia pacjentów, ale i świadomego, empatycznego i cielesnego – 
w znaczeniu wyrażania się – podejścia do zagadnienia zrównoważonego rozwoju.  

Warto jeszcze podkreślić, że zdecydowana większość badanych osób (73%) 
odczuła istotną zmianę w nasileniu objawów nerwicowych (lękowych) oraz zmiany 
w ujmowaniu rzeczywistości ożywionej i nieożywionej.  

Techniki i narzędzia psychoterapeutyczne wskazują, że wśród mężczyzn, 
u których nastąpiło nasilenie cech osobowości nerwicowych, zauważono wzmo-
żone podejście destruktywne do siebie i świata przyrody, nie był to dość duży pro-
cent, bo tylko 20, a u kobiet było to jedynie 14%. Nasilenia objawów nerwicowych 
mierzonych OWK-2P stwierdzono u 2% kobiet, natomiast u mężczyzn były na po-
ziomie 4%. Jednocześnie osoby, które nie wykazały istotnych zmian w kwestiona-
riuszach OWK i „O”, nie wykazały również destruktywnego nastawienia do odpo-
wiedzialnego rozwoju na poziomie świadomości, emocji i cielesności.  

Analizując niniejsze wyniki badań, warto zwrócić uwagę na zasadnicze ce-
chy grupy badawczej, mianowicie wszyscy uczestniczący w badaniach byli tzw. 
pacjentami dochodzącymi, trudno więc stwierdzić, jak ów model psychotera-
peutyczny sprawdziłby się np. na oddziale dziennym. Nadto większość badanych 
miała wykształcenie wyższe, bo aż 67%, i znalazła się w przedziale wiekowym 
32–41 lat, co skutkowało większym zaangażowaniem w proces terapeutyczny, 
znacznie intensywniejszym niż u osób z wykształceniem zawodowym i średnim. 
W tym miejscu należy również podkreślić, że stosowano oddziaływanie terapeutyczne 
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z identycznym nasileniem, mimo mniejszego zaangażowania osób z wykształce-
niem zawodowym i średnim. W terapii uczestniczyły również osoby, które wcze-
śniej korzystały z pomocy psychoterapeutycznej, jednak nie był to znaczący pro-
cent – klasował się na poziomie 14%.  

Przyjęte hipotezy potwierdziły się. Psychoterapia możliwości przynosi efekty 
w intensywnej pracy z pacjentami o zaburzeniach nerwicowych (lękowych), prowa-
dząc ich jednocześnie do odpowiedzialnego rozwoju w granicach tzw. idei zrówno-
ważonego rozwoju. Warto także podkreślić, że uzyskane rezultaty są m.in. zgodne 
z wnioskami opartymi na metaanalizie przeprowadzonej choćby w badaniach nad 
skutecznością psychoterapii poznawczo-behawioralnej czy analitycznej. 

Proponowany model, weryfikowany badaniami empirycznymi, pozwala 
stwierdzić, że osoby cierpiące na zaburzenia lękowe mogą znaleźć ukojenie w in-
tensywnej psychoterapii możliwości, a jednocześnie psychoterapia może służyć 
do pogłębienia zasad i idei związanych z odpowiedzialnym rozwojem, który 
swymi korzeniami sięga idei zrównoważonego rozwoju. 
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Issues of domestic long-time care in the Czech Republic 
 

The article focuses on the issue of a long-term home care in the Czech Republic. 
The introductory part defines a demographic development and growth of de-
mand for a long-term care for the elderly. Furthermore, the system of the long-
term care support in the Czech Republic is introduced, the long-term nursing care 
is mentioned and the system of social services in the Czech Republic is focused on 
helping senior citizens and persons with reduced self-sufficiency. At the end of the 
article, basic statistical data related to the given topic are evaluated. 
 
Keywords: senior citizens; persons with reduced self-sufficiency; long-term 
care; social services 

 
 
 
 

Úvod  
 
Problematika životní situace lidí pečujících o blízkou osobu tvoří velmi aktuální 
oblast zájmu sociálních služeb, která doprovází rozvoj rodinné péče poskytované 
osobám se sníženou soběstačností. V rámci procesu deinstitucionalizace je v sou-
časnosti v České republice velmi výrazným trendem, aby člověk, byť nesoběstačný, 
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měl možnost co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, tedy ve své dosa-
vadní domácnosti nebo v rodině. V rámci statistických předpokladů je premise, 
že bude stále narůstat počet lidí odkázaných na pomoc druhých. Což znamená 
i nárůst nákladů na zajištění této sociální pomoci. Rodinní pečovatelé jsou v 
tomto procesu zajišťování pomoci nenahraditelní. Zde se jeví jako velmi důležitá 
ochota, schopnost a možnost rodin pečovat o své závislé členy a s tím související 
důležitost podpory rodin v této péči (Michálková, 2016). 

V souvislosti s demografickými změnami ve společnosti a uplatňováním 
principu deinstitucionalizace sociálních služeb nabývá podpora pečujících osob 
na svém významu. S ohledem na pokles porodnosti, prodlužující se střední délku 
života a celkové stárnutí populace vědci již dlouho upozorňují na změny v poža-
davcích v oblasti dlouhodobé péče. Koncept deinstitucionalizace směřuje k hu-
manizaci a bere v úvahu specifické potřeby člověka v jeho přirozeném sociálním 
prostředí. Podporuje proměnu institucionální péče v péči komunitní, která může 
být poskytována jak profesionálními službami nebo komunitou – rodinou, sou-
sedy, dobrovolníky. Kapacita profesionálních sociálních služeb je v současné 
době mnohdy nedostatečná a rodinná péče je považována za nejlepší alterna-
tivu (Mansell a kol., 2007). 
 
1. Demografický vývoj a růst poptávky po dlouhodobé péči o seniory 

 
Demografický vývoj v České republice je charakterizován několika nepřízni-

vými tendencemi. První je vývoj demografické křivky, která ukazuje významné zvý-
šení podílu obyvatelstva ve věkové skupině nad 65 let a zároveň pokles práce-
schopné populace. V České republice by se měl podle OECD (Organizace pro hospo-
dářskou spolupráci a rozvoj) podíl populace ve věku 15–64 let snížit ze 70% v roce 
2010 na 55% v roce 2050. Celkový podíl osob ve věku 80 a více let na 100 osob ve 
věku 15–80 let se tak ztrojnásobí ze 4 v roce 2010 na 12 v roce 2050 (Wija, 2012). 

Demografické stárnutí je proces, při němž se postupně mění věková struk-
tura obyvatelstva takovým způsobem, že se zvyšuje podíl seniorů a snižuje se 
podíl dětí mladších 15 let, to znamená, že starší věkové skupiny rostou početně 
relativně rychleji než populace jako celek. Dochází k prodlužování naděje dožití 
a tím k častějšímu dožívání se vyššího a vysokého věku (Svobodová, 2012). 

Dalšími tendencemi české populace je rozvolňování rodinných vztahů 
a rostoucí účast žen na trhu práce. Podle zprávy OECD se stárnutím populace 
bude zvyšovat poptávka po dlouhodobé péči. Ke zvýšení potřeby dlouhodobé 
péče přispívá také včasnější a kvalitnější diagnostika a lékařská péče, které zvy-
šují šanci na přežití a prodlužují délku života s chronickým onemocněním či po-
stižením. Stárnutí populace povede ke snížení počtu a dostupnosti potenciálních 
neformálních i formálních pečovatelů (Wija, 2012). 
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Česká republika je charakteristická nižší úrovní dostupnosti a nabídky služeb 
formální péče poskytované v domácím prostředí a nízkým zapojením podnikatel-
ského sektoru do poskytování sociálních služeb (Lux, Pfeiferová, 2012). Možnosti 
volby péče o seniory v České republice jsou omezené a rodina je stavěna do dile-
matu mezi poskytováním péče s velmi omezenou pomocí veřejných služeb nebo 
ústavní péčí. Poptávka po formální péči vysoce převyšuje nabídku (Svobodová, 
2006). Na osoby v produktivním věku připadá stále více závislých osob. 
 
Tabulka 1 
Ukazatele věkového složení obyvatel České republiky, 2007-2017 (k 31.12.) (ČSU, 
2017b) 
 

Ukazatel 2007 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Průměrný věk: celkem 40,3 41,3 41,5 14,7 41,9 42 42,2 

muži 38,8 39,8 40,0 40,3 40,4 40,6 40,8 

ženy 41,8 42,7 42,9 43,1 43,3 43,4 43,6 
Index stáří 102,4 113,3 115,7 117,4 119 120,7 122,1 

Index ekonomické závislosti I 40,4 46,3 47,9 49,3 50,8 52,4 53,8 

Index ekonomické závislosti II 53,9 57,5 58,6 59,8 61,4 63,2 64,8 

 
V populačním vývoji Česka lze jednoznačně vnímat trend stárnutí populace. 

To se projevuje jednak zvyšováním podílu osob ve věku 65 a více let, jednak růs-
tem hodnot ukazatelů, jako jsou index stáří a index ekonomické závislosti, a zvy-
šujícím se průměrným věkem obyvatel. Průměrný věk obyvatel plynule roste od 
počátku 80. let minulého století, ve sledovaném desetiletí 2007–2017 se zvýšil ze 
40,3 na 42,2 roku. Významně se nemění rozdíl mezi muži a ženami, v průměru jsou 
ženy o tři roky starší. Index stáří, který porovnává vzájemnou početnost závislých 
složek populace (dětí a seniorů), se mezi roky 2007 a 2017 zvýšil ze 102 na hod-
notu 122 seniorů ku 100 dětem do 15 let. Zvyšovaly se také hodnoty indexů eko-
nomické závislosti, které závislé skupiny obyvatelstva vztahují k osobám v produk-
tivním věku. Zatímco první, klasická varianta indexu (I) považuje za produktivní 
část populace osoby ve věku 15–64 let, druhá verze (II) bere v potaz zvyšování 
počtu déle studujících osob, a vymezuje proto produktivní věk až od 20 let. Kdyby 
indexy dosahovaly hodnot 100, pak by počet závislých osob byl stejný jako počet 
osob v produktivním věku. Nižší hodnoty potom značí nižší počty dětí a seniorů ku 
produktivním osobám, a naopak. Mezi roky 2007 a 2017 se v případě první vari-
anty indexu poměr zvýšil ze 40,4 na 53,8, v případě druhé varianty to bylo z 53,9 
na 64,8 závislých osob na 100 osob v produktivním věku (Křesťanová, 2018). Tyto 
ukazatele velmi výrazně ukazují na aktuálnost tématu podpory zdravotní a sociální 
péče o lidi v jejich přirozeném prostředí. 
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Obr. 1. Struktura pečujících o osoby ve věku 65 a více let podle věku a rozsahu 
péče (na základě: Spillman a Pezzin 2000, s. 359, in: Šindelář, 2014). 

 
Do péče o členy rodiny se zapojuje nejvíce žen ve věku 55–64 let, a to 37% žen 
v této věkové kategorii (Klímová, 2013). 

Stárnutí populace představuje sociální jev, který má výrazné dopady do řady 
oblastí života celé společnosti a bude nevyhnutelně nutné přijímat reformy a re-
organizovat sociální a zdravotnický systém přizpůsobený starším občanům. Úko-
lem společnosti bude využívat smysluplně potenciál starších lidí a vytvářet pod-
mínky aktivního stárnutí ve smyslu zlepšování kvality života ve stáří (Wija, 2012). 

Vzhledem ke stárnutí české populace je třeba zaměřit se na propojení 
a funkčnost systému péče o seniory a osoby se zdravotním postižením.  
 
2. Systém podpory dlouhodobé péče v České republice 

 
Systém podpory dlouhodobé domácí péče v České republice se skládá ze 

tří základních pilířů:  

• péče rodiny, 

• ambulantní a terénní sociální služby, 

• pobytová zařízení podporující domácí péči. 
 

V kontextu této práce se zaměříme na podporu péče ze strany rodiny a am-
bulantní a terénní sociální služby. Okrajově zmíníme i pobytová zařízení typu odleh-
čovací služby – respitní péči, která jsou zaměřena na podporu pečujících rodin. 

V první řadě je nejsilnějším pilířem péče vlastní rodiny. Významnou for-
mou podpory v České republice je nově přijatá legislativní úprava zákonu o ne-
mocenském pojištění. (Zákon č. 187, 2006), která od umožňuje od r. 2018 čerpat 
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tzv. dlouhodobé ošetřovné. Dlouhodobé ošetřovné je jednou z šesti dávek čes-
kého systému nemocenského pojištění (vedle nemocenského, ošetřovného, pe-
něžité pomoci v mateřství, otcovské a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství 
a mateřství). Dávka umožňuje občanům zůstat doma v situaci, kdy budou pečo-
vat o člena rodiny, u kterého ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytují-
cího lůžkovou péči (zpravidla nemocnice) rozhodl, že jeho zdravotní stav potře-
buje po propuštění z hospitalizace domácí celodenní péči. Dlouhodobé ošet-
řovné rovněž poskytne prostor pro případné následné rozhodnutí rodiny, jak se 
o svého blízkého postarat v případě, kdy lze očekávat, že bude nadále vyžadovat 
péči. Jednou z možností by byla žádost o příspěvek na péči dle zákona o sociál-
ních službách (viz dále). Okruh osob, kterým může za splnění podmínek vznik-
nout nárok na dlouhodobé ošetřovné z důvodu poskytování dlouhodobé péče 
je poměrně široký. Mohou jimi být příbuzní (např. manželka, dospělý potomek, 
tchyně, švagr, neteř nebo snacha apod.) osoby vyžadující dlouhodobou péči. 
Dále to také může být druh nebo družka ošetřované osoby anebo osoba žijící s 
ošetřovanou osobou v domácnosti. U osob bez přímého příbuzenského vztahu 
je zákonem stanovena podmínka společného místa trvalého pobytu s osobou, 
které je poskytována celodenní péče (Dlouhodobé ošetřovné, 2019). 

V České republice byl v roce 2006 přijat Zákon o sociálních službách, který 
přinesl změny podporující domácí péči o osoby se zdravotním znevýhodněním. 
Hlavní změnou s přijetím nového zákona o sociálních službách byla pro zdravotně 
postižené a pro seniory možnost zaplatit si pomocí příspěvku na péči sociální služby 
podle svého uvážení. Pro poskytovatele sociálních služeb byla stanovena povinnost 
zaregistrovat se a splňovat požadavky standardů kvality, které jsou prověřovány in-
spekcí kvality poskytování sociálních služeb. Zákon poprvé vymezil předpoklady pro 
výkon povolání v sociálních službách a pro výkon povolání sociálního pracovníka. 
Zákon také přinesl deskripci jednotlivých typů sociálních služeb.  

Podle Zákona o sociálních službách je klientům, kteří jsou závislí na pomoci jiné 
fyzické osoby poskytován příspěvek na péči, který je hrazen ze státního rozpočtu. Pří-
spěvek je poskytován bez ohledu na příjem občana a jeho majetek. Stanoveny jsou 
čtyři kategorie závislosti podle míry zdravotního poškození a sociálního omezení – zá-
vislost: 1. lehká, 2. středně těžká, 3. těžká a 4. úplná závislost. Finanční rozpětí pří-
spěvku se pohybuje podle stupně závislosti a podle věku žadatele (dvě kategorie – do 
18 let a nad 18 let) mezi 880,-Kč až 19 200,-Kč. Při posuzování se bere v úvahu zdra-
votní stav žadatele (hodnotí lékař úřadu práce v místě bydliště žadatele) a dále obecní 
úřad obce s rozšířenou působností provádí sociální šetření, při němž bude sociální 
pracovník zkoumat, jak je žadatel soběstačný a schopný samostatného života. Míra 
závislosti vychází z úkonů běžného každodenního života, při nichž potřebuje žadatel 
pomoc nebo dohled. Úkony, které se posuzují, jsou vyjmenovány v zákoně (jejich cel-
kem 36) a podrobněji uvedeny ve vyhlášce (Zákon o sociálních službách č. 108, 2006) 
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V Zákonu o sociálních službách (č. 108, 2006), jsou zahrnuty základní 
druhy a formy sociálních služeb: 

• služby sociální péče, 

• služby sociální prevence, 

• sociální poradenství. 
 

Uvedený zákon – mimo jiné – poměrně podrobně vymezuje jednotlivé typy 
sociálních služeb a určuje jejich základní činnosti. Za služby sociální péče jsou po-
kládány služby napomáhající osobám se stabilizovaným zdravotním stavem zajistit 
jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné 
míře zapojení do běžného života společnosti. Pokud toto vylučuje jejich stav, úko-
lem služeb sociální péče je zajistit těmto lidem důstojné prostředí a zacházení.  

Oproti tomu služby sociální prevence mají být poskytovány osobám ohro-
ženým sociálním vyloučením pro krizovou sociální situaci, životní návyky, způsob 
života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, 
ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné osoby. Cílem služeb sociální pre-
vence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace 
a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů 
(Zákon o sociálních službách č. 108, 2006). 

Sociální poradenství rozšiřuje nabídku základních druhů a forem sociál-
ních služeb. Podle Zákona o sociálních službách (ibid.) je úkolem sociálního po-
radenství poskytovat osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace 
přispívající k řešení jejich situace. Je také základní činností při poskytování všech 
druhů sociálních služeb. Poskytováno je se zaměřením na potřeby jednotlivých 
okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodin-
ných poradnách, v poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a zahr-
nuje též sociální práci s osobami se specifickými potřebami.  

Za základní druhy služeb sociální péče podporující dlouhodobou domácí 
péči jsou pokládány tyto terénní a ambulantní sociální služby:  

• osobní asistence, 

• pečovatelská služba, 

• tísňová péče, 

• průvodcovské, předčitatelské služby, 

• centra denních služeb, 

• denní stacionáře, 

• podpora samostatného bydlení. 
 

Mezi pobytové služby sociální péče podporující dlouhodobou domácí péči 
můžeme řadit následující:  
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• odlehčovací služby, 

• týdenní stacionáře, 

• domovy pro osoby se zdravotním postižením, 

• domovy pro seniory, 

• domovy se zvláštním režimem, 

• chráněné bydlení, 

• sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. 
 

Základních druhů služeb sociální prevence je 18 (např.: raná péče, telefonická 
krizová pomoc, tlumočnické služby, azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní cen-
tra, krizová pomoc, atd.). Sociální službou, která se vztahuje na seniory a osoby se 
zdravotním postižení jsou sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravot-
ním postižením. Tento typ sociální služby je ambulantní případně terénní, zahrnuje 
zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím, sociálně terapeutické činnosti 
a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních zále-
žitostí. Dále se uvedené cílové skupiny mohou týkat sociální služby z této kategorie: 
sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace, které opět pomáhají zabránit so-
ciálnímu vyloučení. Podrobný popis a charakteristiku jednotlivých služeb mohou zá-
jemci nalézt v Zákonu o sociálních službách (č. 108, 2006) 

Tato v minulosti dlouho očekávaná legislativní úprava sociálních služeb vy-
chází z Evropské sociální charty a základní principy návrhu zákona reagují na po-
žadavky Charty co do dostupnosti sociálních služeb, rovného přístupu k těmto 
službám, předcházení sociálnímu vyloučení a subsidiarity sociálních služeb k ji-
ným systémům sociální ochrany (Důvodová zpráva, 2006).  

 
3. Zhodnocení dostupných statistických údajů k využívání sociálních služeb pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením 
 
V této části byla využita data Českého statistického úřadu, která byla pře-

hledně graficky zpracována.  
Jak bylo výše zmíněno, základními terénními službami, které posilují kom-

petence osob, které potřebují pomoc v běžných činnostech života, je osobní 
asistence a pečovatelská služba. Tyto služby zajišťují, že osoba se sníženou 
soběstačností může dále setrvávat ve svém přirozeném prostředí a zvládne 
běžný chod domácnosti. V grafu s názvem Osobní asistence (obr. 2) je patrný 
nárůst využívání této terénní sociální služby od roku 2010 (5228 klientů) do roku 
2017, kdy daný typ sociální služby využívalo v České republice podle evidence 
Českého statistického úřadu 8743 klientů.  
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Obr. 2. Využívání sociální služby typu osobní asistence – počty klientů za r. 
2010–2017 (údaje ČSÚ, vlastní zpracování). 

 
Úkolem pečovatelské služby je pomoci osobám se sníženou soběstačností 

při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, dále pomoc při osobní hygieně, 
pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění hodu domácnosti a zprostředko-
vání kontaktu se společenským prostředím. Pokud se zaměříme na dostupné 
statistické údaje (viz obr. 3) mapující využívání této formy pomoci, evidovaná 
data kolísají, pohybují se však v rozpětí 98 373 klientů (nejnižší údaj z roku 2007) 
a 116 128 klient (nejvyšší údaj z roku 2003).  

 

 
 

Obr. 3. Využívání sociální služby typu pečovatelská služba –  
počty klientů za r. 2000–20107 (údaje ČSÚ, vlastní zpracování). 
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Zajímavým sledovaným údajem ze zdrojů Ministerstva práce a sociálních 
věcí, je údaj o podílu uživatelů pobytových zařízení sociálních služeb. V grafu (obr. 
4) vidíme, že poměrně významný podíl ve složení klientů domovů pro seniory tvoří 
senioři trvale upoutaní na lůžko (26%), obdobně je tomu u domovů se zvláštním 
režimem (25%). Pozornost však musíme věnovat i údajům, kdy senior je mobilní 
za pomoci druhé osoby či technických pomůcek – v domovech pro seniory je to 
podíl 54% klientů a v domovech se zvláštním režimem je to podíl 42% klientů.  

 

 
 

Obr. 4. Podíl uživatelů pobytových zařízení sociálních služeb s vážným  
omezením mobility k 31.12.2017 (ČSÚ, 2017a). 

 
V přehledu dostupných statistických údajů se nabízí řada otázek, které za-

slouží další podrobnější rozpracování, a to pomocí kvantitativních i kvalitativních 
strategií. Otázky budou navrhnuty v závěru stati.  
 
Závěr  

 
Předložená stať se zabývala demografickými trendy vývoje stárnutí české 

populace, kdy bylo poukázáno na nevyhnutelnost převahy seniorů oproti populaci 
v produktivním věku. Dále byl popsán systém podpory dlouhodobé domácí péče 
pomocí podpory pečující rodiny, sociálních služeb a odlehčovacích služeb. Byly 
předestřeny vybrané dostupné statistické údaje, které nastiňují vzestupnou ten-
denci sociální služby osobní asistence a mírně kolísavou tendenci využívání soci-
ální služby typu pečovatelské služby. Z dostupných statistických údajů bylo zjiš-
těno, že téměř polovina klientů pobytových služeb typu domov pro seniory a typu 
domov se zvláštním režimem je schopna mobility za pomoci druhé osoby či tech-
nické pomůcky. K dalším podrobnějšímu zkoumání se nabízí následující otázky:  
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• Je pokryta dostatečně poptávka služeb typu osobní asistence?  

• Je pokryta dostatečně poptávka služeb typu pečovatelská služba?  

• Jaké strategie mohou pomoci klientům se sníženou soběstačností využí-
vat terénní a ambulantní sociální služby, bez nutnosti umístění v pobyto-
vém zařízení?  

 
Praxe ukazuje, že dobře pokrytá síť sociální služeb, jejich dostupnost a va-

riabilita jejich zaměření je významným preventivní faktorem a sociální pomocí 
pro osoby závislé na dlouhodobé péči a jejich pečovatelé. Současný trend dein-
stitucionalizace v oblasti poskytování sociální péče a jeho úspěšná realizace v praxi 
závisí na kvalitě, zaměření a síti potřebných sociální služeb preventivního a am-
bulantního charakteru. Lze říci, že v České republice stále rezonuje zvětšující se 
poptávky po sociálních službách pobytového charakteru, a to převážně v oblasti 
sociální péče o seniory. Je tedy nutné posilovat snahy o zvýšení kapacit terén-
ních a ambulantních sociálních služeb a jejich flexibilitu. 
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Social justice and responsibility as basic principles of social functioning 
 

Current social conditions have different specific manifestations that need to 
be reflected in order to understand the social reality in which one finds him-
self. In this reflection, social justice and responsibility are the basic starting 
points, tools and criteria for social criticism too. The primary problem is the 
creation of social and existential conditions and the possibility to control the 
social functioning of life and full-fledged life in the context of the possibilities 
offered and together not given by the present state and global society. 
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Úvod  
 
Otázka spravodlivosti sa stala skutočným predmetom sociálnych a politic-

kých úvah už v období starovekého Grécka. Aristotelove úvahy o spravodlivosti 
sa stali základom pre sociálnopolitické myslenie Západu.  

 
Spravodlivosť chápal síce predovšetkým ako pozitívny zákon určujúci isté konanie alebo 
zachovanie sa. Ale zároveň videl v nej moc odstraňujúcu prekážky, ktoré sa stavali do 
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cesty bezpodmienečnému uplatneniu jej zákonov. Tak priznal spravodlivosti korektívnu 
funkciu spočívajúcu v tom, že reštituovala spravodlivostný poriadok... (Thomsa, 2007, s. 75) 

 
Otázka spoločenského významu zodpovednosti problematizuje spravodlivosť v no-
vom rozmere, ktorý bol reflektovaný až v období novoveku a síce v spojitosti so 
štrukturálnou premenou spoločnosti. Hovoríme tu o sociálnej spravodlivosti.  
 
1. Sociálna spravodlivosť a plnohodnotné sociálne fungovanie 

 
Môžeme tu hovoriť o sociálnej spravodlivosti ako o princípe, vďaka kto-

rému sa môžeme podieľať na sociálnych rozhodnutiach a mať vo vlastnej moci 
a pod kontrolou svoju sociálnu situáciu. Túto ideu narúšajú externé sociálne 
podmienky, z ktorých najviditeľnejšie sú tie ekonomické. M. Nussbaumová vo 
svojej práci hovorí o minimálnom opise sociálnej spravodlivosti a problém sme-
ruje k otázke získania príležitosti žiť dôstojný život a to aj u ľudí, ktorí sú znevýhod-
není, akými sú napríklad chorí, starí zdravotne alebo mentálne postihnutí (Nus-
sbaum, 2006, s. 71). Nussbaumovej teóriu komentuje Z. Palovičová v zmysle, že 
nejde iba o určenie životného minima, ale „cieľom je dosiahnuť rovnosť spôsobi-
losti... a vymedziť líniu medzi zodpovednosťou jednotlivca a spoločenskou zod-
povednosťou“ (Palovičová, 2013, s. 63). Ukazuje sa, že v minulosti bola niekedy 
zdôrazňovaná spoločenská zodpovednosť a uprednostňovanie celku pred jed-
notlivcom nie celkom uvážene.  

V súčasnej atomizovanej spoločnosti je dôležité, aby individuálna zodpoved-
nosť bola prítomná vo vedomí človeka. Nussbaumová má konkrétnu predstavu o tom 
ako sociálnu spravodlivosť napĺňať. Ide jej o skutočné možnosti plnohodnotne fungo-
vať, to znamená zabezpečovať si svoju sociálnu pozíciu v danej spoločnosti. Sociálna 
spravodlivosť pre ňu zaisťuje dôstojnosť členov spoločnosti a hlavne tým najslabším 
a najviac znevýhodneným, čo sa v podstate dotýka problému slobody a ďalej uvádza, 
že potrebné zmeniť tradičné liberálne delenie spoločnosti na verejnú a súkromnú 
sféru (Nussbaum, 2006, s. 14–15, 212). Spomínané možnosti plnohodnotne sociálne 
fungovať sa zabezpečia poskytnutím dispozícii pre každého človeka a autorka formu-
luje desať takých dispozícii: právo na život a možnosť prežiť ho v jeho plnej dĺžke bez 
strachu a reálnej možnosti predčasného ukončenia, právo mať zdravý život bez mate-
riálneho nedostatku a možnosti využiť lekársku starostlivosť, ochrana pred fyzickým 
násilím vrátane sexuálneho násilia a zaistenie fyzickej integrity každého jednotlivca, 
schopnosti predstavivosti, snívania a myslenia nutné k vlastnému prežitiu svojho ži-
vota (prijímanie informácií a ich vyhodnocovanie, plánovanie reflexie a podobne), 
emócie a možnosť mať emocionálne prežívanie k iným bytostiam a prežiť emocio-
nálny vývoj bez akejkoľvek deprivácie, schopnosť vyvinutia (seba)reflexie, prostred-
níctvom ktorej môže každý hodnotiť svoj život a svoje konanie, možnosť združovania 
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a komunitného života podnecujúceho pochopenie, vcítenie sa do druhého a uznanie 
integrity ostatných, uznanie ostatných živých bytostí, ktoré nie sú osobami a prírod-
ného sveta ako celku, mať možnosť hrať sa a užívať si svoj život, možnosť ovplyvniť 
spoločnosť a jej smerovanie prostredníctvom politickej a spoločenskej aktivity (Nus-
sbaum, 2006, s. 75–78).  
 
2. Dôstojné životné podmienky v súčasnej globálnej spoločnosti a problém 

zodpovednosti  
 
Súčasné diskusie o sociálnej spravodlivosti reflektujú tri východiskovej po-

zície. A to egalitárny liberalizmus nadväzujúci na Rawlsovu filozofiu, teóriu uzna-
nia prezentovanú hlavne A. Honnethom a neomarxistickými prístupmi a teóriou 
poskytnutia základných dispozícii hájenou M. Nussbaumovou. Všetky prístupy 
však stoja pred jednou spoločnou výzvou a síce ako zlepšiť životné podmienky 
jednotlivcov a v konečnom dôsledku celej spoločnosti. Sociálna spravodlivosť za-
čala byť tému vo filozofii súvislosti s rozhodujúcim vplyvom ekonomických inšti-
tútov spoločnosti. Kľúčovým pojmom sa tu stál trh a otázka konkurencie. V jadre 
týchto sociálno-filozofických úvah stoja konkurenčné vzťahy a záujmy, v ktorých 
je niekto úspešnejší a niekto menej alebo vôbec, čo v konečnom dôsledku súvisí 
s morálnou otázkou: Čo alebo kto a do akej miery je zodpovedný za to, že obstál 
alebo neobstál v konkurencii? Sú to podmienky spoločnosti? Je to konkrétne 
prostredie? Sú to schopnosti a znalosti jednotlivca? V súčasnosti sa nachádzame 
v jednej globalizovanej spoločnosti- na seba prepojení, ale viaceré spoločnosti 
a jej členovia tiež odkázaní na iných. A to tiež znamená, že každého úspech – ale 
aj neúspech – súvisí s úspechom alebo s neúspechom iného, problémom 
iného... Ukazuje sa, že k istej miere sociálnej rovnováhy, ktorú by implikoval 
zdravý rozum (v duchu prístupu common sense) nedochádza. Vyvoláva to priro-
dzene reakcie nevôle, odmietania, protestu a to nielen už u jednotlivcov v rámci 
spoločnosti, ale medzi jednotlivými spoločnosťami v globálnom spoločenstve. 
Jednotlivec, ale aj spoločnosti hľadajú riešenia, ako sa chrániť, ako zabezpečiť 
sociálnu spravodlivosť, ako mať pod kontrolou sociálne deviácie ako účinne robiť 
sociálnu pomoc a celkovo sociálnu politiku. A táto potreba chrániť sa sa netýka 
už len slabých národných štátov, ale aj tých silných. Štát blahobytu nemá sám 
seba pod kontrolou a teda už tu vlastne nie je. Pôvodne zamýšľaný efekt globa-
lizovanej spoločnosti, to jest viac možností pre sociálne fungovanie spôsobil ne-
stabilitu v sociálnych systémoch a štruktúrach spoločnosti. V súvislosti s tým sa 
ani trh nespráva tak, ako si to predstavovali liberáli – otcovia zakladatelia. Avšak  

 
ani na začiatku kapitalizmu nie je žiadna rovnosť súťaže, nakoľko je tu obrovský fi-
nančný kapitál a potom sú tí, ktorí sa snažia niečo robiť v priestore vymedzenom 
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týmto kapitálom. Áno, sú tu schopnosti ľudí získané v rámci sebavzdelávania, práce, 
odhad prípadného rizika. Trh sám to môže oceniť zaregistrovať a má to ekonomický vý-
znam. Tento model v minulosti snáď do určitej miery platil. V súčasnej fáze kapitalizmu, 
zvlášť od roku 2008, ale najviac bohatnú tí, ktorí patria k finančnej elite. Je to na základe 
sebavzdelávania, práce, zásluh? Nie! Existujú výnimky, ale tí, ktorí patria k finančnej 
elite, majú zisky na základe obyčajného faktu vlastníctva. (Hauser, 2014, s. 59–60)  

 
Súčasne je potrebné dodať, že už neplatí že ak máte prácu, vzdelanie, máte zá-
kladné devízy pre spokojné sociálne fungovanie. Z tohto vyplýva, že nemá zmy-
sel ani samotné vyššie vzdelanie. Nemať vzdelanie znamená nebyť schopný chá-
pať zodpovednosť. Nemať prácu znamená nemať možnosť byť zodpovedný. Mô-
žeme konštatovať, že súčasná sociálna realita je reprezentovaná mnohými pro-
tirečeniami a subjektivizáciou. Stratili sa nejaké  
 

fixné body, ktoré sa môžu rôzne vetviť a zauzlovať; dôraz sa kladie na chápanie sub-
jektu spojeného s takzvanými strojmi túžby: v subjekte pôsobí niečo neosobné, kapi-
talizmus potom zákonite produkuje schizofrénne, vnútorne rozpoltené subjekty. Inak 
povedané, stroje túžby vkladajú do nás, subjektov predstavy späté so spoločnosťou, 
túžime po tom, čo nie je naše - to na jednej strane, na druhej strane však zároveň 
chceme niečo iné ako to, čo do nás vkladajú stroje túžby. (Hauser, 2014, s. 94–95) 

 
Táto sociálna neautentickosť nemôže prinášať v sociálnom priestore konštrukciu 
zodpovednosti. Ako v takejto situácii môžeme hovoriť o sociálnej spravodlivosti? 
Už Aristoteles vedel že  
 

životné pomery bývajú totiž také, že neznesú spravodlivosť v jej rýdzosti a vyžadujú, 
aby dokonalé spojilo sa s menej dokonalým a stalo sa tak spôsobilejším odolať menej 
ideálnym silám, ktoré v spoločnosti pôsobia. (Tomsa, 2007, s. 162) 

 
Tu je teda na mieste otázka: Ako dostať sociálnu situáciu nielen spoločnosti, 

ale aj u jednotlivca samého pod kontrolu a vedieť tak zodpovedne sociálne fungo-
vať? Ukazuje sa, že legislatíva nám v tomto zmysle neponúka dostatočné záruky. 
Je riešením väčšia kontrola a posilnenie sociálneho štátu? Z istého pohľadu je tra-
dičný sociálny štát je už naozaj minulosťou, ba navyše dochádza k paradoxu:  
 

v sociálnom štáte, uloženom v lone kapitalizmu, existuje výmena tovaru, štát jej však 
kladie určité bariéry, niektoré sféry sa dekomodifikujú, prestávajú byť súčasťou trhu. 
Vzniká napätie, rozpor, štát musí platiť za dekomodifiovanú oblasť. A z čoho ju platí? 
Jedine zo súkromného sektoru, z daní zamestnancov a zamestnávateľov. Dochádza 
ku kríze. Štát hľadá riešenie, pristúpi k administratívnej (cestou administratívnych zá-
sahov) rekomodifikácií, rozširuje sa počet komodít na výmenu. V krízovej situácii robí 
sociálny štát vlastne to isté ako neoliberálny. (Hauser, 2014, s. 105) 
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Vyzerá to tak, že sme ale v takejto permanentnej kríze, respektíve pri jadre prob-
lému, žriedle sociálnej nespravodlivosti. Či už v štáte sociálnom alebo neolibe-
rálnom. Za tým však stojí podstatnejšia, neekonomická kríza a to je kríza hodnôt. 
 
Záver 

 
Kríza hodnôt spôsobuje v spoločenskom kontexte neporozumenie hod-

note sociálnej spravodlivosti a sociálnej zodpovednosti, prípadne sa zo spoloč-
nosti vytrácajú, lebo ich hodnota nie je rozpoznaná, nie je im priznaná. Primárne 
ale ide o potrebu uznania spravodlivosti a zodpovednosti v kontexte fungovania 
človeka ako takého, ním samým. Do istej miery je toto neporozumenie a nezú-
častňovanie sa na tvorbe sociálnej spravodlivosti a sociálnej zodpovednosti vý-
sledkom frustrácie človeka, ktorý s vypätím všetkých síl pracuje, ale je chudobný, 
vzdeláva sa, ale nemá z toho prospech ani on ani spoločnosť (ak neberieme do 
úvahy človeka len ako pracovnú silu), nejakým spôsobom sa mu nedarí a je ex-
kludovaný či marginalizovaný... Automaticky sa spoločnosť radikalizuje a radika-
lizácia nie je len na strane tých utláčaných, núdznych, ale aj na opačnom konci, 
u ľudí, ktorí situáciu vidia taktiež s istou mierou subjektívnej nespokojnosti ply-
núcej s neporozumenia sociálne odkázaným, slabým a pocitom sociálnej neoh-
roziteľnosti. Je potrebné vnímať konkrétne ľudské osudy, ktoré sa strácajú a za-
krývajú rôznymi štatistikami, grafmi a podobne. Zdá sa, že isté formy sociálnej 
znevýhodnenosti a odkázanosti sa vnímajú ako norma, teda niečo bežné, nor-
málne. Hovoríme tu o potrebe spoločného dobra, to znamená o nutnosti profi-
tovať zo života spoločnosti u každého jej člena, ktorý dodržuje jej pravidlá, špe-
ciálne si všímať tých, ktorí z objektívnych príčin spoločné dobro nemôžu zdieľať, 
ako napríklad, chorí, bezdomovci, vo všeobecnosti odkázaní na sociálnu staros-
tlivosť. Nastavenie sociálnych podmienok nie je len otázkou práva dokonca ani 
tých deklarovaných ľudských práv, ale otázkou vôle človeka preukázať svoju 
vlastnú ľudskosť, vôle mať existenčné dôsledky pod vlastnou kontrolou. Ľudská 
dôstojnosť je nedotknuteľná a jej zabezpečenie je najviditeľnejšie práve v oblasti 
zabezpečenia existenčných podmienok v spoločnosti pre každého človeka. Ro-
usseauovským jazykom povedané- kým sa nezameriame na podstatu ľudskej pri-
rodzenosti, na ľudskú povahu, sklony a nepostavíme človeka samého do centra 
sociálnych úvah, stratíme sa v sociálnych doktrínach a modeloch, ktorým uve-
ríme viac ako naliehavej sociálnej potrebe človeka. 
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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 ozna-
cza, że autor/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, re-
dakcja powołuje trzeciego recenzenta i na tej podstawie decyduje o publikacji. 
Autor po otrzymaniu informacji o recenzjach oraz uwagach zobowiązany jest  
w ciągu 14 dni nanieść poprawki zgodnie z sugestiami recenzentów. W przy-
padku dwóch negatywnych recenzji artykuł jest odrzucany. Redakcja skrupulat-
nie przestrzega procedur „ghostwriting”, „guest authorship” (opracowanych na 
podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).  
 
3. Opracowanie artykułu  
 

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

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

Tabela 1 
Tytuł tabeli 

• tekst w tabeli – Times New Roman 10 pkt, wyjustowany (bez kolorów 
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 
(American Psychological Association). Ten styl cytowania jest czasem nazywany 
stylem autor-rok (tzw. przypisy harwardzkie) i polega na podawaniu źródeł w na-
wiasach znajdujących się bezpośrednio w tekście i zawierających nazwisko au-
tora, 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 Le-
arning and Teaching (http://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssllt/index). Publikacje 
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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E. Przykłady pozycji bibliograficznych 
 
Bibliografia powinna zawierać jedynie te pozycje, na które autor powołuje się w tekście. 
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Cenoz, J., Jessner, U. (2009). The study of multilingualism in educational con-

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

Cieciuch, J. (2013). Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wcze-
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Leech, G. (1983). Principles of pragmatics. London: Longman. 
Mańczak-Wohlfeld, E. (1995). Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń 

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

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


	E:\ksiazki\KSSE 5(1)\KSSE 5(1).docx
	Zákon o sociálních službách č. 108/2006. (2006, 14. března). Sbírka zákonů ČR. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108
	C. Zasady przygotowania przypisów
	E. Przykłady pozycji bibliograficznych



