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Przedmowa 
 

„Wokół gospodarki i administracji publicznej tom II” to publikacja, na którą składają się 

artykuły naukowe laureatów siedmiu edycji Konkursu Sympozjalnego. 

Konkurs sympozjalny jest stałym i niezwykle ważnym elementem Sympozjów Nauko-

wych GAP organizowanych przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej i Katedrę 

Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Historia 

Konkursu sięga 2010 roku, kiedy podczas XXXII Sympozjum uhonorowano pierwszych lau-

reatów Konkursu. Organizatorem i pomysłodawcą Konkursu Sympozjalnego było Koło Na-

ukowe GAP. Dziś Koło Naukowe GAP wraz z Fundacją GAP odpowiada za przebieg Kon-

kursu. Niezwykle ważną rolę odgrywa Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UEK, 

która zapewnia merytoryczne wsparcie całego procesu oceny, wyboru najlepszych prac oraz 

późniejszych recenzji.  

Celem Konkursu Sympozjalnego jest z jednej strony promowanie wiedzy z zakresu pro-

blemów społecznych, ekonomii, gospodarki i polityk publicznych, a z drugiej nakłonienie 

studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie do samorozwoju i samodzielnej pracy. 

Uczestnicząc w Konkursie studenci stają przed dużym wyzwaniem, jakim jest próba napisa-

nia artykułu naukowego, który podlega ocenie dokonywanej przez pracowników naukowych. 

Główną nagrodą w Konkursie są płatne staże, które Laureaci odbywają w największych pol-

skich przedsiębiorstwach lub w instytucjach publicznych. Jest to efektem wpisania Konkursu 

Sympozjalnego w ramy Programu Stażowego GAP.  

W niniejszej publikacji znajdują się teksty laureatów siedmiu Konkursów Sympozjal-

nych, są to tylko te prace, które spełniły wymogi recenzji naukowej i wydawniczej. Tematyka 

zamieszczonych tekstów jest różna: start-upy, szkolnictwo wyższe, teatr, gospodarka 

o obiegu zamkniętym, dziecko, gospodarka morska, praca, muzeum, armia, ekonomiczne 

wartości dizajnu, Niemcy i Europa, polska kinematografia, świat i Polska według Kongresu 

Kobiet, czy konkurencyjność polskiej gospodarki, to co je łączy to sposób prezentowania 

danych zagadnień i poszukiwanie innej niż tradycyjna perspektywy postrzegania otaczającej 

nas rzeczywistości społeczno-gospodarczej. 

Niniejsza publikacja powstała dzięki zaangażowaniu wielu Osób. Inspiratorem jej po-

wstania był prof. Jerzy Hausner; za koordynację organizacyjną poszczególnych edycji Kon-

kursu Sympozjalnego odpowiada Koło Naukowe GAP; wiele czasu i trudu poświęcili Pra-

cownicy Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej jako członkowie Jury oraz recen-

zenci tekstów. W tym miejscu wszystkim Osobom oraz instytucjom, które wspierały i wspie-

rają Konkurs Sympozjalny chciałbym bardzo podziękować.  

Szczególne podziękowania chciałbym skierować do Pań Karoliny Śliwińskiej i Moniki 

Wilk, bez ich ogromnego zaangażowania i ciężkiej pracy nie udałoby się przeprowadzić 

Konkursów Sympozjalnych, jak również nie powstałaby ta książka. 

Osobne podziękowania kieruję do Ministerstwa Rozwoju, dzięki któremu możliwe stało 

się wydanie tej książki.  

 

Norbert Laurisz 
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Ewelina Ślusarz* 

 

 

1. KONKURENCYJNOŚĆ VS INNOWACYJNOŚĆ: 

KRAKÓW – POLSKA KALAFIORNIA? 
 

 

Streszczenie 

Kalifornijska Dolina Krzemowa to najsłynniejszy klaster na świecie. Powstały w latach 

50. XX wieku organizm, jest pierwszym tego typu tworem w skali gospodarki światowej. To 

największe na świecie skupisko „nowego przemysłu” w miesiąc zarabia nieporównywalnie 

więcej niż funkcjonujące w latach 70. na terenie kraju huty: Katowice, Lenina oraz Bieruta 

razem, w całej swej historii. 

Co stanowi o fenomenie tego miejsca? Czy sukces ten jest powtarzalny gdziekolwiek in-

dziej na świecie? Odpowiedź na te pytania brzmi: zdecydowanie tak. Aby tak się jednak stało 

musi zostać spełnione wiele czynników. Polska gospodarka na taką rewolucję zdecydowanie 

nie jest jeszcze gotowa, a zwrot w tym kierunku postępuje zdecydowanie wolniej niż w pozo-

stałych częściach Europy. Przykładem miejsca, w którym możemy zaobserwować realne 

działania w obszarze krajowej polityki klastrowej jest województwo małopolskie ze swoją 

stolicą w Krakowie. 

 

Wstęp 

W dzisiejszych czasach czynnikami kształtującymi rozwój każdej gospodarki, zarówno 

tej regionalnej, jak i krajowej, są niewątpliwie innowacyjność oraz konkurencyjność. Inno-

wacyjność jako czynnik sprawczy wzrostu konkurencyjności jest w tym zestawieniu aspek-

tem zdecydowanie priorytetowym.  Coraz częściej jest ona postrzegana nie tylko przez pry-

zmat nowoczesnych technologii czy kolejnych patentów, lecz przez pryzmat czegoś znacznie 

głębszego, co wynika bardziej ze sposobu myślenia i działania. Wdrażanie nowych rozwią-

zań oraz współdziałanie przy jednoczesnym konkurowaniu są w doskonały sposób realizo-

wane przez innowacyjne struktury organizacyjne, jakimi są struktury klastrowe. 

Celem głównym niniejszego artykułu jest przybliżenie istoty funkcjonowania klastrów, 

zwanych inaczej gronami przemysłowymi, oraz sprawdzenie czy w obecnej formie mają one 

szanse rozwinąć się w warunkach polskiej gospodarki. Celem pobocznym, niemniej jednak 

ważnym, jest sprawdzenie jak funkcjonowanie klastra może wpłynąć na rozwój konkuren-

cyjności regionu, w którym funkcjonuje. 

Część teoretyczna opracowania oparta została na dostępnej literaturze przedmiotu, część 

empiryczna na bezpośrednich badaniach ankietowych przeprowadzonych w 2011 roku, w ra-

mach projektu „Perspektywa Technologiczna Kraków-Małopolska 2020”, w których udział 

wzięło 37 przedsiębiorstw oraz 47 jednostek podaży innowacji operujących na terenie woje-

wództwa małopolskiego1. Zaprezentowane badania zrealizowane zostały w sektorze branż 

innowacyjnych, działających w ramach 10 technologii przyszłości: 

                                                           
* Miejsce 2, VI Konkurs Sympozjalny. 
1 Badanie własne przeprowadzone w ramach seminarium profilowanego/licencjackiego w ramach projektu „Per-

spektywa technologiczna Kraków-Małopolska 2020”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
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 budownictwo samowystarczalne energetycznie, 

 leki i technologie miejscowo niszczące nowotwory, 

 czyste technologie energetyczne, 

 monitoring i kontrola stanów chorobowych, 

 systemy inteligentne, 

 inżynieria materiałowa i nanotechnologie dla zastosowań specjalnych, 

 usprawnienie procesu leczenia na podstawie analizy danych, 

 uniwersalny dostęp do informacji, 

 inżynieria tkankowa, 

 bezdotykowy interfejs. 

 

Analiza miała na celu zdiagnozowanie sytuacji na rynku zarówno przedsiębiorstw, jak 

i jednostek podaży innowacji oraz stwierdzenie, czy powstanie nowych klastrów oraz rozwój 

tych istniejących, jest w Małopolsce możliwy. 

 

1. Istota klastrów przemysłowych 

Klastry zwane również gronami, wiązkami czy też biegunami przemysłowymi, od lat po-

strzegane są jako organizmy przyszłości, które osiągają niebywałe efekty gospodarcze. Kon-

cepcja ta rozwijała się stopniowo od końca XIX wieku, a jej dopracowywanie i udoskonala-

nie trwają po dziś dzień. Zmieniająca się sytuacja ekonomiczna, poziom posiadanej wiedzy, 

jak i zaawansowanie prowadzonych badań, wielokrotnie ją jeszcze zweryfikują. Tym, co po-

zostanie natomiast pewne, jest fakt, iż posiadanie na swoim terenie tych nowatorskich orga-

nizmów, daje niesłychaną przewagę konkurencyjną zarówno na poziomie lokalnym i global-

nym, jak i na poziomie mikro- czy makroekonomicznym. 

Ciężko jest ustalić dokładną datę powstania pionierskiego klastra. Pierwsze wzmianki na 

temat tych lokalnych systemów produkcji pochodzą z XIX wieku, kiedy to zdefiniowane 

przez Alfreda Marshalla2 zostały okręgi przemysłowe. To właśnie jego obserwacje stworzyły 

podwaliny do dalszych badań nad klastrami, które następnie kontynuowane były przez ko-

lejnych ekonomistów. Jednym z nich był Michael Porter, światowej sławy ekspert w dzie-

dzinie strategii i organizacji, który stał się niepodważalnym ekspertem koncepcji klastrów. 

Według M. Portera grona przemysłowe występowały w gospodarce od zawsze, mimo iż nie 

były zdefiniowane. Często mogły być nieświadome, a niekiedy czysto przypadkowe3. Porter 

powiązał to z ludzkim odruchem bezwarunkowym zmierzającym do ciągłego przyspieszania 

i ułatwiania pewnych czynności oraz z podświadomym dążeniem do osiągania najefektyw-

niejszych rozwiązań. 

Aby dobrze zrozumieć sedno polityki klastrowej, jej założenia oraz korzyści, konieczne 

jest poznanie istoty samego klastra. M. Porter definiuje wspomniane organizmy w następu-

jący sposób:  

Klastry przemysłowe to geograficzna koncentracja konkurencyjnych firm w powiązanych 

sektorach, dzielących te same umiejętności, technologię i infrastrukturę. W klastrze, wielkie 

i małe przedsiębiorstwa osiągają znacznie więcej niż gdyby miały pracować same, dzięki 

                                                           
2 A. Marshall, Industry and Trade, http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/marshall/Indus-

try&Trade.pdf, London 1920, s. 285. 
3 M.E. Porter, Porter konkurencji, PTE, Warszawa 1998, s. 27. 
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sieci związanych przedsiębiorstw, dostawców, usług, instytucji akademickich oraz producen-

tów skoncentrowanych na tym samym obszarze. Koncentracja wspomaga tworzenie nowych 

przedsiębiorstw, produktów oraz nowych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych, do-

brze opłacanych pracowników. Klastry stanowią o sile każdej gospodarki narodowej, regio-

nalnej, stanowej, a nawet wielkomiejskiej, głównie w krajach gospodarczo rozwiniętych. To 

koncentracja przedsiębiorstw, które nie tylko konkurują w konkretnych obszarach, ale rów-

nież współpracują4. 

Przytoczona definicja może wskazywać na fakt, iż mamy do czynienia z jednymi z bar-

dziej innowacyjnych struktur przedsiębiorczych, jakie w obecnych czasach funkcjonują na 

rynkach światowych. Poprzez systemy ściśle powiązanych jednostek kooperujących ze sobą 

na wielu płaszczyznach, jesteśmy w stanie uzyskać zarówno efekty synergii, jak i dyfuzji 

wiedzy, które odpowiednio wykorzystane stanowią o sile zarówno samego klastra, jak i ob-

szaru, na którym funkcjonuje. Plusów związanych z rozwojem gron przemysłowych jest zde-

cydowanie więcej. W czasach zaciętej walki konkurencyjnej, rozgrywającej się na arenie 

wolnego rynku, małe przedsiębiorstwa krajowe są praktycznie bez szans. Samodzielne sta-

wianie czoła wielkim konkurentom najczęściej kończy się porażką. Kooperacja z innymi 

podmiotami tworzącymi klaster, polegająca na bezpośredniej wymianie wiedzy i doświad-

czeń, może natomiast wpływać na podwyższenie walorów rynkowych przedsiębiorstw, 

z czego od lat zdawali sobie sprawę ekonomiści, a do czego przekonują się powoli sami 

przedsiębiorcy. 

Historia polskiego klasteringu jest w porównaniu z wieloma europejskimi oraz świato-

wymi gospodarkami, stosunkowo krótka i stosunkowo uboga. Pierwsze polskie doświadcze-

nia z klasteringiem miały miejsce w roku 1989. Z okresu tego pochodzą pierwsze wzmianki 

teoretyczne dotyczące gron, klastry jako realne organizmy pojawiły się natomiast dopiero 

w latach 90., co było efektem przemian gospodarczych oraz ustrojowych w naszym kraju. 

W tworzeniu tych efektywnych i innowacyjnych struktur dopatrywano się szansy na szybki 

rozwój państwowej gospodarki, odbudowę konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw oraz 

budowanie nowego, opartego na wiedzy systemu ekonomicznego5. Obecnie na terenie na-

szego kraju rozwijanych jest coraz więcej inicjatyw klastrowych, niestety ich pełen rozwój 

jest w pewnych płaszczyznach nadal blokowany. 

 
2. Bariery rozwojowe klastrów 

Systemy gron przemysłowych, mimo iż uznawane za skuteczne narzędzie wspierające 

rozwój i budujące konkurencyjność, napotykają wciąż na bardzo wiele barier realnie hamu-

jących ich rozwój. Mimo iż jest to niezwykle ambitna inicjatywa, wspierana przez liczne 

programy, bardzo często kończy się już w fazie projektowania oraz zbierania funduszy. Jako 

te najbardziej znane wymienia się cztery zasadnicze grupy barier: systemowe, instytucjo-

nalne, rynkowe i mentalne. 

Bardzo ciężko stopniować wskazane bariery według poziomu ich szkodliwości. Dzieje 

się tak przede wszystkim dlatego, że mają one różną klasę istotności dla różnych obszarów 

oraz różne znaczenie dla różnych podmiotów. Poprzez bariery systemowe rozumiane są 

                                                           
4 M.E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, London 1990, s. 22. 
5 N. Stępnicka, Łódzki klaster logistyczny jako przykład sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości, [w:] „Miscella-

nea Oeconomicae” 2010, nr 2. 
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przede wszystkim bardzo słabe powiązania formalne pomiędzy podmiotami, słaba współ-

praca przedsiębiorstw z sektorem B+R oraz niezwykle mała aktywność samych firm w za-

kresie B+R. Jest to niezwykle poważna przeszkoda dla rozwoju dziedziny, ponieważ leży 

u samych podstaw koncepcji klastrowych. 

Mentalne ograniczenia w rozwoju klastrów pojawiają się głównie w kontekście relacji 

międzyludzkich oraz międzypodmiotowych. Związane są one z krótkowzrocznością i nie-

cierpliwością przedsiębiorców oraz faktem, iż konkurencja w dalszym ciągu jest u nas po-

strzegana jako zjawisko negatywne. Powoduje to nieumiejętność współpracy, niechęć do 

dzielenia się swą wiedzą, doświadczeniem oraz zazdrość, czy egoizm. Są to elementy wy-

wołane najczęściej ogólnym deficytem zaufania społecznego, które sprawia, iż przedsię-

biorcy działają indywidualnie, starając się konkurować samodzielnie, co nie zawsze skutkuje 

wymiernymi dla nich korzyściami. Niektórzy dopatrują się takiego stanu rzeczy w spuściźnie 

PRL. Niska kultura polityczna, korupcja oraz mała stabilność rynku nie sprzyjały w żaden 

sposób rozwojowi zaufania, trudno natomiast budować struktury klastrowe w atmosferze 

ogólnej nieufności. 

Barierą, przez wielu uważaną za tą najistotniejszą, jest bariera rynkowa. Do tej grupy 

przeszkód z pewnością należy włączyć ograniczone środki finansowe oraz uzależnienie od 

środków publicznych. Niskie budżety oraz uzależnienie od zewnętrznego finansowania – 

w skrócie brak pieniędzy, nie są jak się jednak okazuje problemem kluczowym, ponieważ 

ten „brak pieniędzy” nie może być rozumiany w sposób klasyczny. Możemy się o tym prze-

konać, analizując wszelkiego rodzaju dotacje oraz programy pomocowe przeznaczone na ten 

właśnie cel. Sam Program Operacyjny „Innowacyjna gospodarka” przeznacza na cele kla-

strowe około 104 mln euro, natomiast do tej kwoty dokłada się rocznie około 15 mln zł po-

chodzących tym razem z Programu „Rozwój Polski Wschodniej”. Nie brak środków, a ich 

trudna dostępność jest problemem w kontekście finansowania całej inicjatywy. Bariera ta 

niesie za sobą konieczność zwalczenia kolejnej przeszkody, jaką stanowi w Polsce biurokra-

cja. Tylko uproszczenie procedur, wprowadzenie jasnych i przejrzystych kryteriów oceny 

może sprawić, iż przedsiębiorcy chętniej sięgać będą po pomoc, dzięki której możliwe będzie 

realne rozwinięcie tego typu inicjatywy. 

Kolejnym niezwykle istotnym aspektem, bez którego niemożliwe jest powstanie organi-

zmu klastrowego jest poziom innowacyjności gospodarki. W kontekście naszego kraju bar-

dzo ciężko jest mówić o gospodarce innowacyjnej, co spowodowane jest głównie przez pro-

blemy instytucjonalne. Do barier instytucjonalnych zalicza się przede wszystkim niezrefor-

mowany sektor B+R, brak procedur służących komercjalizacji projektów naukowych, pro-

blemy z implementacją technologii oraz ogólne „niedomaganie” administracji samorządowej 

i centralnej. Wspomniane bariery powodują, iż większość przedsiębiorców działa niestety 

w perspektywie bardzo krótko terminowej. Fundusze przeznaczane są w większości na bie-

żące działania, nie natomiast na inwestycje oraz rozwijanie technologii i innowacji. 

 

3. Klastry a rozwój konkurencyjności regionów 

Każdy klaster, oprócz tego, iż sam dla siebie jest instytucją i integralnym organizmem, 

wywiera ogromny wpływ na niemal wszystkie dziedziny życia obszaru, na którym funkcjo-

nuje. Fakt ten powoduje, iż systemy klastrowe stają się coraz częściej głównym narzędziem 

implementującym innowacyjność w regionie oraz głównym instrumentem wspierającym 

rozwój regionów i społeczeństw lokalnych. Rozwój regionalny, podobnie jak „rozwój” 



 

15 

w rzeczy samej, postrzegany jest jako przechodzenie na coraz wyższy, bardziej zróżnico-

wany oraz coraz bardziej złożony poziom. Jest to efekt pozytywnych zmian oraz wzrostu 

ilościowego i jakościowego w systemach społecznych i gospodarczych6. Za wspomniane 

wartości z pewnością możemy uznać rozwój firm oraz przedsiębiorstw, wzrost liczby miejsc 

pracy, wyższe zarobki, postęp technologiczny oraz nowe dobra i usługi7. Wszystkie wspo-

mniane elementy są nieodzownymi konsekwencjami, jakie niesie za sobą rozwój systemów 

klastrowych i wszystkie należy uznać za determinanty konkurencyjności regionu. 

Konkurencyjność jest pojęciem uznawanym za bardzo wieloznaczne. W ogólnym rozu-

mieniu, konkurencyjność, szczególnie zaś konkurencyjność regionów, określana jest, jako 

„zdolność do osiągania sukcesu w gospodarczej rywalizacji”8. Rozwijanie konkurencyjności 

regionalnej rozumiane jest poprzez rozwijanie poszczególnych elementów związanych 

z funkcjonowaniem obszaru. Jedną ze ścieżek, prowadzących do trwałego podniesienia po-

ziomu lokalnej konkurencyjności, jest wspomniana polityka klastrowa. Przytoczona uprzed-

nio definicja konkurencyjności, bardzo duży nacisk kładzie na „sukces w rywalizacji”. Wy-

bierając politykę klastrów, jako sposób na realizację polityki rozwoju, musimy ową rywali-

zację zacząć rozumieć w nieco inny, nowy sposób. Aby region stał się obszarem konkuren-

cyjnie silnym, słowo rywalizacja/konkurencja w tym wypadku musi zostać wyeliminowane 

oraz zastąpione innym: kooperacja/współpraca. Nastawienie to powinno zmienić się w szcze-

gólności w przypadku przedsiębiorców oraz władz lokalnych, jako iż podstawową zasadą 

działania klastra, jest właśnie szeroko pojęta współpraca, a nie bezwzględna, wyniszczająca 

rywalizacja. Oczywiście nie chodzi tutaj o współpracę całkowitą, przedsiębiorstwa mogą, 

a nawet powinny ze sobą stale konkurować, jednocześnie powinny jednak współpracować 

ze sobą w tych obszarach, w których daje to efekty synergiczne wspólnego działania. 

 

4. Inicjatywy klastrowe w województwie małopolskim 

Województwo Małopolskie, którego w większej mierze dotyczyć będzie przedłożone 

opracowanie, postrzegane jest jako region kluczowy w kontekście rozwoju konkurencyjności 

poprzez innowacyjność. Inicjatywy klastrowe są tutaj niejako „wpisane kalendarz”, co zwią-

zane jest przede wszystkim z olbrzymim kapitałem ludzkim oraz jednym z większych sku-

pisk ośrodków akademickich w Polsce. Potencjał samego miasta Krakowa jest ogromny, jed-

nakże kwestia czy jest on właściwie wykorzystywany, pozostawia wiele do życzenia. 

Województwo Małopolskie znajduje się w południowo-wschodniej części Polski grani-

cząc oprócz Podkarpacia, z województwami Śląskim oraz Świętokrzyskim. Region zajmuje 

powierzchnie 15 182 km2 i jest tym samym jednym z mniejszych w kraju, zajmując w ogól-

nokrajowym rankingu dwunastą lokatę. Województwo zamieszkiwane jest przez 3,3 mln 

osób (8% ludności kraju), a znakomita większość mieszkańców osiedla się w miastach, co 

skutkuje wysokim stopniem urbanizacji. Województwo małopolskie postrzegane jest jako 

region niezwykle innowacyjny na tle całej gospodarki krajowej. Związane jest to z faktem, 

że większość przedsiębiorstw zlokalizowanych na jego terenie to przedsiębiorstwa średnie 

łączące się z dużymi firmami i działające w sektorach nowoczesnych. Zaletą współpracy 

z firmami większymi są zdecydowanie lepiej rozwinięte sieci kooperacji z sektorem B+R 

                                                           
6 Z. Strzelecki, Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 13. 
7 A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Warszawa 2011, 

s. 23. 
8 K. Kłosiński, Sektor usług w procesie podnoszenia konkurencyjności gospodarki, Warszawa 2004, cz. 1, s. 19. 
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oraz jednostkami podaży innowacji, jednak tym, co wyróżnia Małopolskę na tle pozostałych 

województw to fakt, iż największy ciężar innowacyjny przenosi się w kierunku firm małych9. 

Małopolska oprócz dobrze rozwiniętego systemu innowacji jest również regionem bardzo 

atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym. Jest to w dużej mierze związane z dostępnością 

komunikacyjno-transportową, rozwiniętym zapleczem infrastrukturalno-technicznym oraz 

rozwiniętym kapitałem ludzkim. Nie sposób w tym miejscu nie zaznaczyć kluczowej roli 

miasta Krakowa, które dzięki swej popularności kulturowo-turystycznej buduje swą markę 

na arenie międzynarodowej, stając się idealnym miejscem do lokowania inwestycji oraz za-

kładania firm w przeróżnych branżach10. 

Na terenie województwa działa obecnie aż piętnaście organizmów klastrowych, które po-

dobnie, jak w pozostałych regionach kraju, w zdecydowanej większości znajdują się na po-

czątkowych etapach rozwoju – wylęgania/inkubacji11. Pomimo że w tej fazie ich działalność 

sprowadza się głównie do zacieśniania współpracy między podmiotowej oraz podejmowania 

pionierskich inicjatyw, swą obecnością już na tym etapie wywarły znaczący wpływ na re-

gion. Klastry działające na terenie Małopolski rozwinęły się tak prężnie głównie dzięki wy-

sokiemu poziomowi innowacyjności województwa. Wskaźniki kapitału niezbędnego do 

opłacania działalności, zachęt do tworzenia innowacyjnych produktów oraz usług oferowa-

nych przez rynek są zdecydowanie wyższe od wielkości cechujących pozostałe regiony. Nie 

bez powodu województwo znajduje się drugim miejscu w rankingu regionów według poten-

cjału powstania klastrów i nie bez powodu istnieje ich aż tyle na jego terenie. W przypadku 

Małopolski mamy do czynienia ze swego rodzaju symbiozą regionu z organizmami klastro-

wymi. Oba podmioty mocno na siebie oddziaływają, biorąc i dając z siebie bardzo wiele. 

 
Rysunek 1. Inicjatywy klastrowe w województwie Małopolskim 

 

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2001. 

 

                                                           
9 A. Świadek, Regionalne systemy innowacji w Polsce, Warszawa 2011, s. 255. 
10 J. Hausner, Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski, Kraków 2008. 
11 A. Nowakowska, Regionalny wymiar procesów innowacji, Łódź 2011. 
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W kontekście rozwoju regionu Małopolski poprzez klastry można by napisać bardzo 

wiele. Fakt, iż istnieje ich w jednym miejscu tak wiele, świadczy o niezwykle dogodnych 

warunkach oraz o tym, że mamy tutaj do czynienia ze swoistym – wzajemnym rozwojem: 

województwa przez klastry i klastrów przez województwo. Zanim region urósł do rangi sto-

licy innowacji, musiał przebyć bardzo długą drogę, która jeszcze nie dobiegła końca. Mało-

polska, słynąca niegdyś z przemysłu oraz budownictwa, staje się powoli inkubatorem nowo-

czesnych technologii, co ma olbrzymi wpływ na sytuację gospodarczą panującą w regionie. 

Działające struktury klastrowe spowodowały rozwój takich dziedzin jak informatyka, tele-

komunikacja, eko-energetyka, life & science oraz technologie medyczne. Rozwinięcie wspo-

mnianych sektorów oznacza w dłuższej perspektywie czasowej dalszy rozwój bazy naukowej 

oraz szkolnictwa, napływ ludności (szczególnie po wiedzę) oraz wzrost zatrudnienia w sek-

torach nowoczesnych. Poza ekonomicznymi aspektami rozwoju regionu należy wspomnieć 

o wizerunku województwa, które postrzegane jest, jako obszar niezwykle kreatywny oraz 

atrakcyjny. 

Struktura branżowa jednostek działających w ramach inicjatyw klastrowych w Małopol-

sce to nie tylko rozwój sektorów inteligentnych. Koniecznie należy zaznaczyć w niej wysoki 

poziom rozwoju branż powiązanych z kulturą, rozrywką i edukacją, które zaraz po branżach 

ICT (Information and Communications Technology) stanowią drugą siłę napędzającą rozwój 

regionu. 

 
Rysunek 2. Struktura branżowa inicjatyw klastrowych w Małopolsce 

 

Źródło: Klastry w województwie małopolskim Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2001. 

 

Rozwój branż związanych z kulturą i rozrywką jest szczególnie istotny dla Małopolski, 

która ma ogromny potencjał w tej dziedzinie. Struktury klastrowe rozwijające ten konkretny 

sektor, widocznie wpłynęły na podniesienie poziomu oferowanych usług, wzrost różnorod-

ności ofert, promocję regionu oraz przede wszystkim protekcję i ochronę istniejącego dzie-

dzictwa. Nie bez powodu stolica regionu – Kraków uznany został, jako pierwsze miasto 

w Polsce, za Europejską Stolicę Kultury 2000. Ponadto z roku na rok rośnie liczba odwie-

dzających Małopolskę turystów oraz koneserów sztuki, podobnie jak rośnie liczba wydarzeń 

kulturalnych o wymiarze międzynarodowym. Kraków oprócz miana stolicy kultury, posiada 

również od pewnego czasu miano stolicy festiwali, co związane jest z faktem, iż corocznie 

odbywa się tutaj ponad 100 festiwali, w tym ok. 50 o charakterze międzynarodowym. Tak 

wielkie ożywienie w sferze kulturalnej związane jest przede wszystkim z rosnącą liczbą 

sponsorów oraz inwestorów, lokujących swoje kapitały właśnie w Małopolsce. 
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Reasumując, od lat 90. XXI wieku, kiedy to zaczęły nieśmiało pojawiać się w regionie 

zalążki struktur klastrowych, Małopolska zmieniła się gospodarczo nie do poznania. Obecnie 

na jej obszarze działa i funkcjonuje piętnaście struktur klastrowych, 55 ośrodków innowacji 

i przedsiębiorczości, trzy parki technologiczne, trzy inkubatory technologiczne, sześć inku-

batorów przedsiębiorczości oraz dziewięć centrów transferu technologii. Przekłada się to po-

średnio na niskie bezrobocie i plasuje pod tym względem region na 4 miejscu w rankingu 

województw, natomiast struktura zatrudnienia informuje, iż ok 60% to angaż w sektorze 

usług. Pośród największych sukcesów należy wspomnieć o czołowej pozycji pod względem 

potencjału badawczo-rozwojowego oraz niezwykle rozwiniętym zapleczu naukowo-tech-

nicznym i edukacyjnym12. 

Oczywiście wszelkie te pozytywne zmiany nie są związane jedynie z pojawieniem się 

w Małopolsce klastrów. Jest to wynik szeregu pozytywnych czynników, z których jednym 

była niewątpliwie inwestycja w politykę klastrową. Pozwalając tym innowacyjnym struktu-

rom na dobre przeniknąć do gospodarczego krajobrazu województwa, dano szanse rozwoju 

sektorom kreatywnym, które w dzisiejszych czasach pozostawiają pozostałe branże daleko 

w tyle. Zatem rozwój klastrów na terenie Małopolski przyczynił się do wykreowania wize-

runku „obszaru innowacyjnego oraz rozwiniętego kulturalnie”, który to wizerunek jest bar-

dzo pożądany na arenie tak europejskiej, jak i międzynarodowej. Na potrzeby działania gron 

rozwinęły się służące też zwykłemu obywatelowi: szpitale, fundacje związane z ochroną 

zdrowia, uniwersytety, firmy konsultingowe, inkubatory przedsiębiorczości, laboratoria, 

uzdrowiska oraz wiele innych instytucji wspierających rozwój regionu. Inwestycja w klastry 

okazała się – inwestycją w zwykłego człowieka oraz region, który korzysta z wszelkich tych 

dobrodziejstw oraz rozwija się prężnie wraz z rozwojem tych struktur, stając się konkuren-

cyjnym i rozpoznawalnym.  

Zastanawiając się głębiej nad istotą klasteringu, nasza uwaga powinna się skupić nie tylko 

na ocenie ich wpływu na region, ale również na wpływie regionu na ich ewolucję. Klastry, 

które w swej istocie dają z siebie tak wiele, powinny być organizmami niezwykle pożąda-

nymi, a celem każdej polityki regionalnej powinno być stworzenie im takich warunków, aby 

bez problemu mogły rozwijać się i wrastać w krajobraz każdego województwa. 

 

5. Sytuacja jednostek komercyjnych oraz B+R w Małopolsce 

To, jakie warunki województwo stwarza klastrom oraz działającym w ich obrębie pod-

miotom, nie napawa już takim optymizmem, jak dane dotyczące pozytywnego oddziaływa-

nia klastra na województwo. Okazuje się, bowiem, iż sytuacja zarówno jednostek komercyj-

nych (firmy, przedsiębiorstwa), jak i jednostek podaży innowacji (uczelnie, jednostki B+R), 

jest w Małopolsce, krótko mówiąc, zła. 

W przeprowadzonym badaniu13 rynku małopolskiego udział wzięło 47 instytucji podaży 

innowacji oraz 37 firm z regionu. W przeważającej części były to jednostki zlokalizowane 

w powiecie krakowskim, jednak w gronie tym znalazło się również kilka podmiotów z po-

wiatu nowosądeckiego, myślenickiego, wadowickiego czy wielickiego. 

Jednostki podaży innowacji są jednym z dwóch rodzajów diagnozowanych podmiotów. 

Składają się na nie małopolskie uczelnie wyższe oraz ich poszczególne jednostki takie jak: 

                                                           
12 Klastry w województwie małopolskim Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2001. 
13 Badanie własne przeprowadzone w ramach seminarium profilowanego/licencjackiego w ramach projektu „Per-

spektywa technologiczna Kraków-Małopolska 2020”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
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katedry, instytuty, laboratoria, małopolskie oddziały Polskiej Akademii Nauk, regionalne in-

stytuty badawcze oraz zakłady i pracownie badawcze, których zadaniem jest przede wszyst-

kim dostarczanie na rynek wiedzy, nowych pomysłów oraz patentów. Jednostki komercyjne 

poddane badaniu to firmy oraz przedsiębiorstwa, działające na obszarze małopolski, które 

zajmują się sprzedażą oraz wprowadzaniem na rynek innowacji, jako produktu. To, jak jed-

nostki te funkcjonują na co dzień, jak wygląda ich współpraca oraz jakie wyniki osiągają, 

świadczy o tym, jak sprawdziłyby się one jako podmioty, potencjalnie mogące tworzyć kla-

ster. 

Koncepcja klastrowa największy nacisk kładzie na kooperację podmiotów, wymianę wie-

dzy oraz działalność w obszarach innowacyjnych, które mogą być realizowane na wiele róż-

nych sposobów. Jednym z nich jest współpraca poprzez zakup gotowych technologii ofero-

wanych przez jednostki B+R, czekających na wprowadzenie na rynek przez jednostki ko-

mercyjne. 

 
Rysunek 3. Zakup nowych gotowych technologii, jako forma kooperacji międzypodmiotowej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań14. 

 

Jak możemy zaobserwować, tak rozumiana kooperacja przedsiębiorstw z jednostkami 

badawczymi niemal nie istnieje. Współpraca w tym obszarze jest nie tylko wymianą kapitału 

pieniężnego na kapitał technologiczny, ale również swoistą dyfuzją wiedzy oraz wymianą 

informacji technologicznych, a więc korzystania z wzajemnych osiągnięć innowacyjnych. 

Rysunek pokazuje, iż takich zakupów w Małopolsce po prostu się nie realizuje. Tylko nie-

wielki odsetek badanej zbiorowości może poszczycić się „sporadycznymi” aktywnościami 

w tym zakresie. Sytuację tę potwierdzają kolejne dane, dotyczące tym razem wspólnych pro-

jektów badawczych prowadzonych przez jednostki B+R z przedsiębiorstwami (rysunek 4). 

 

                                                           
14 Badanie zostało przeprowadzone w ramach seminarium profilowanego – w ramach projektu „Perspektywa tech-

nologiczna Kraków-Małopolska 2020”, UEK 
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Rysunek 4. Zamawiane wspólne projekty badawcze jako forma współpracy z przedsiębiorstwami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 

Kolejną formą współpracy, pożądaną w kontekście budowania wspólnego i mocno kon-

kurencyjnego rynku, jest wymiana pracowników pomiędzy jednostkami podaży innowacji 

a jednostkami komercyjnymi. Kooperacja czysto interpersonalna jest pożądana podobnie, jak 

wymiana wiedzy. Przenikanie pracowników naukowych do firm komercyjnych, porówny-

walne z przenikaniem przedsiębiorców do jednostek badawczych, jest sytuacją niezwykle 

korzystną dla obydwu stron. Pozwala dokładnie zidentyfikować potrzeby obydwu grup 

i w przyszłości działać na wspólnym froncie. Analizując dane po raz kolejny ponosimy po-

rażkę na polu wspólnego porozumienia i wspólnego dążenia do celu. 

 
Rysunek 5. Współpraca pracowników jednostek B+R na dodatkowych etatach jako forma kooperacji z fir-

mami 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 

Kolejnym aspektem obserwowanym w ramach oceny małopolskiego rynku innowacji 

oraz konkurencyjności małopolskiej gospodarki, jest zasięg działalności przedsiębiorstw 

skupionych na tym terenie. Na to, jak kształtuje się obszar aktywności przedsiębiorstwa, 

wpływ ma wiele czynników, począwszy od oferowanych produktów, zapotrzebowania na nie 
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oraz wielkości i struktury produkcji. Jednym słowem, to gdzie dane przedsiębiorstwo działa 

zależy od jego pozycji i siły rynkowej. 

 
Rysunek 6. Zasięg działalności badanych przedsiębiorstw małopolskich 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 

Największy odsetek firm małopolskich prowadzi swą działalność w zasięgu krajowym 

i na tym rynku jest konkurencyjna. Należy jednak zauważyć, iż jednostki oferujące swoje 

produkty na rynku międzynarodowym nie pozostają za nimi daleko w tyle. Sytuacja ta może 

napawać pewnym optymizmem. Osiągnięcie zasięgu krajowego jest pewnego rodzaju awan-

sem z kolejnych poziomów: lokalnego i regionalnego, co świadczy o rozwoju jednostki i jej 

aspiracjach do osiągnięcia rynku międzynarodowego. 

Oceniając rynek małopolski pod – względem bycia clussters friendly – należy zwrócić 

uwagę nie tylko na poziom współpracy pomiędzy podmiotami, ale również na poziom inno-

wacyjności prezentowany przez wszystkie placówki. Kwestia ta dotyczy w szczególności 

jednostek badawczych, które nie przez przypadek określane są jako jednostki podaży inno-

wacji. Idealnym miernikiem kreatywności oraz sprawnego funkcjonowania tych podmiotów, 

są wypracowane patenty. Sytuacja patentowa powinna być zbadana od dwóch stron: liczby 

wypracowanych przez jednostkę patentów oraz liczby patentów, które udało się wdrożyć. 

 
Rysunek 7. Liczba własnych patentów małopolskich jednostek B+R 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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Analiza powyższych danych pokazuje, że większość jednostek nie wypracowuje ani nie 

zgłasza żadnych patentów. Jest to sytuacja bardzo alarmująca, ponieważ to właśnie nowe 

rozwiązania proponowane przez jednostkę stanowią o jej sile i pozycji rynkowej. Problemy 

patentowe wynikają najczęściej z braku funduszy na dokończenie badań, przeprowadzenie 

niezbędnych testów oraz uporanie się z dość restrykcyjnymi przepisami patentowymi. Wspo-

mniane przeszkody są bardzo trudne do przeskoczenia, ponieważ bardzo często jednostki nie 

mają na nie żadnego wpływu. 

Taki stan rzeczy może być w pewnym stopniu powodem do niepokoju, a zarazem sygna-

łem, iż w tym obszarze należy podjąć pewne działania usprawniające. Należy zdawać sobie 

sprawę, że patenty spełnią dziś całkiem inną rolę niż kiedyś. Nie są już wykorzystywane, 

jako motywacja, aby „być pierwszym”. Dziś inwencja jest nagradzana wzrostem konkuren-

cyjności, jaki przypada pierwszemu wynalazcy, co wydaje się znacznie ważniejsze. Nie 

wdrażanie patentów przy prowadzeniu prac badawczych to zagrożenie poniesienia potencjal-

nych strat majątkowych, wynikających z badań i testów, w sytuacji, gdy produkt niezabez-

pieczony prawem patentowym, zostanie skopiowany przez konkurencję.  

 
Rysunek 8. Liczba wdrożonych patentów małopolskich instytucji B+R 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 

Trudno jednoznacznie określić obecną sytuację jednostek podaży innowacji oraz firm 

i przedsiębiorstw na małopolskim rynku innowacji. Gotowość podmiotów do budowy sze-

roko pojętej działalności klastrowej wypada pozytywnie oraz napawa optymizmem, czego 

przykładem jest piętnaście takich organizmów działających na terenie Małopolski. Badania 

szczegółowe wykazały jednak, iż istnieje bardzo wiele zaniedbań, które ograniczają tę formę 

działalności. Niska zdolność patentowa zarówno we wdrażaniu, jak i w samym patentowaniu 

oznacza niestety niski poziom kreatywności w priorytetowych branżach. Brak środków pie-

niężnych, czyli niedofinansowanie kluczowych dla gospodarki działań innowacyjnych spra-

wia, iż potencjał regionu pozostaje w dalszym ciągu niewykorzystany. Istotne braki oraz nie-

prawidłowości odnoszą się szczególnie do współpracy jednostek badawczych z sektorem 

przedsiębiorstw. Taki stan rzeczy pociąga za sobą wiele niekorzystnych następstw, które 

uniemożliwiają jednostkom rozwinięcie się w należyty sposób oraz umocnienie swojej po-

zycji. Oczywiście jednostki te są w pewien sposób związane z tworzącymi się w regionie 

zalążkami rozwiązań klastrowych jednak ich udział w przyspieszeniu procesu „klastryzacji” 

oraz samodzielnego inicjowania podobnych idei jest obecnie bardzo utrudnione. 
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Podsumowanie 

Klastry przemysłowe są obecnie jednymi z najbardziej innowacyjnych systemów organi-

zacyjnych funkcjonujących na rynkach. Ich specyfika powoduje, że są to organizmy niezwy-

kle obiecujące w kontekście uzyskiwania dostępu do zaawansowanych technologii, wiedzy 

technicznej know-how oraz perspektywicznych rynków. 

Działanie klastrów ma znaczenie nie tylko dla zrzeszonych w ich obrębie jednostek, lecz 

również dla obszaru, na którym funkcjonują. Podniesienie konkurencyjności regionu poprzez 

implementację innowacji, wzrost poziomu życia mieszkańców poprzez tworzenie nowych 

miejsc pracy oraz wyższe zarobki, to tylko niektóre z korzyści, jakie wywołują grona w go-

spodarkach lokalnych i regionalnych. 

Sytuacja panującą na małopolskim rynku innowacji może być uznana za sztandarowy 

przykład krótkowzroczności klastrowej polityki regionalnej zwłaszcza w kontekście jedno-

stek podaży innowacji. Ograniczeniami w rozwoju klastrów, które dotyczą obu grup pod-

miotów, są bariery mentalne, brak komunikacji oraz źle interpretowana konkurencyjność – 

najczęściej traktowana jako bezwzględna rywalizacja. Przyczynami takiego stanu rzeczy naj-

częściej są: ogólny deficyt zaufania społecznego, niedostateczna wiedza oraz uzależnienie 

od środków publicznych, które wywołują nerwowość i często sprawiają, że przedsiębiorcy 

działają indywidualnie, starając się konkurować samodzielnie na rynku. 

Zbudowanie drugiej kalifornijskiej Doliny Krzemowej jest zatem możliwe, a co więcej 

jest bardzo pożądane. Jednak mierząc szanse realnie – i biorąc pod uwagę ilość barier, jakie 

wciąż stoją na drodze do takiego sukcesu, możemy co najwyżej nazwać się „Kalafiornią” 

i mieć nadzieję, że kiedyś litera „a” zostanie zastąpiona literą „i”. 
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2. WYBRANE ASPEKTY TRANSFORMACJI  

SPOŁECZNO-POLITYCZNEJ W POLSCE I W NIEMCZECH 
 

 

Wstęp 

Tworzenie prawdziwie zjednoczonej Europy było niemożliwe aż do upadku Żelaznej 

Kurtyny. Efekt „Jesieni Narodów” w 1989 roku pozostawił uniwersalne doświadczenie doj-

rzałej świadomości, wspólnego dążenia narodów do wolności i demokracji. Doświadczenie 

to owocuje wspólną drogą w procesach transformacji. Szczególnym przypadkiem do analizy 

staje się droga Niemiec i Polski, bowiem Niemcy są dla Polski europejskim wzorem dostatku 

i gospodarczego sukcesu. Niniejszy tekst ma na celu wykazanie, że pewne bariery społeczeń-

stwa postkomunistycznego obecne są w obu krajach, bez względu na etap rozwoju gospo-

darczego, czy pozycję w Unii. Śmiało można postawić tezę, że transformacja, jako „zmiana 

systemu”, jest procesem pokoleniowym, wymagającym czasu i przemyślanych działań poli-

tycznych. 

 

1. Proces transformacji –‒ porównanie 

Transformację systemową można zdefiniować, jako przejście od systemu niedemokra-

tycznego do demokratycznego, charakteryzujące się trzema fazami: erozją starego systemu, 

demokratyzacją i instytucjonalizacją systemu pluralistyczno-demokratycznego, oraz konso-

lidacją nowej demokracji1. Wyjątkowy dla transformacji krajów Europy Środkowej był swo-

isty paralelizm zmian, a więc równoczesność w przemianach polityczno-gospodarczych 

i społeczno-kulturowych. W konsekwencji doprowadziło to do pojawienia się, obok bezdy-

skusyjnych sukcesów transformacji, także jej negatywnych skutków: niewystarczającego 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zaostrzenia zjawiska „społeczeństwa nieufności” 

i pogłębienia różnic między regionami, które spowalniają proces konsolidacji demokracji. 

Podjęcie próby wskazania jednej charakterystycznej cechy transformacji wspólnej dla 

Polski i Niemiec wydaje się skazane na porażkę. W przypadku bowiem naszego kraju, oczy-

wistym skojarzeniem dla procesu transformacji wydają się pozbawione dramatycznego 

aspektu, wielomiesięczne przemiany, zwieńczone obradami Okrągłego Stołu, niemiecki zaś 

obraz przemian tworzony jest przez materialny symbol połączenia narodu, w postaci obalenia 

muru berlińskiego. Wyjątkowość transformacji w Niemczech polega na sklejeniu obu naro-

dów. Dzięki temu cały proces społeczno-polityczny opierał się na transferze: elit, funduszy 

i rozwiązań instytucjonalnych. Nie oznaczało to zaniku różnic między landami zachodnimi 

a wschodnimi. Wręcz przeciwnie, są one widoczne do tej pory. W swoim słynnym wystąpie-

niu w dniu jedności niemieckiej z 3 listopada 2011 roku Angela Merkel, jako przykłady róż-

                                                           
* Miejsce 1, VII Konkurs Sympozjalny. 
1 W. Merkel, Systemtransformation. Eine Einfuehrung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung, 

Opladen 1999. 
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nicujące obie części Niemiec, wskazała m.in. różnice w zarobkach, skromniejsze oszczędno-

ści w landach wschodnich i wyższe saldo migracji wśród ludzi młodych2. W Polsce, powo-

łując się na zdanie historyka Antoniego Dudka, zjawisko przemian było chwilowe, porów-

nywalne do krótkiej chwili jednorazowego zrywu, wystarczająco silnego, by skutecznie zbu-

rzyć mury peerelowskiej twierdzy, ale nie na tyle systematycznie zaplanowanego, by utrzy-

mać okres euforii na długie lata, konieczne do mozolnej pracy nad powstaniem wolnego na-

rodu3. Polska stanęła po wyborach w 1989 roku przed czteroma wyzwaniami wzajemnie po-

wiązanymi i uzależnionymi w swojej realizacji od siebie. Zalicza się do nich: transformację 

ustrojową, modernizację, globalizację i integrację europejską. Koszty społeczne towarzy-

szące tym zachodzącym zjawiskom były na tyle duże, że w następstwie ich wystąpienia, po-

jawiło się zjawisko traumy, dotykającej całe społeczeństwo i pojedynczego obywatela, zja-

wisko o tyle niebezpieczne, bo hamujące rozwój wspólnoty społecznej. Występowanie tego 

samego efektu w Niemczech tłumaczone jest błędną polityką wobec złączonego kraju – na 

brak spójności społecznej mają bezpośredni wpływ różnice gospodarcze, wynikające z kolei 

z trzech podstawowych błędów reform transformacyjnych. 

 

2. Transfer elit i zjednoczenie polityczne 

Wspomnianą już, charakterystyczną cechą zjednoczenia Niemiec jest trzypoziomowy 

transfer z Zachodu na Wschód: finansowy, know-how i elit politycznych. Odnosząc się do 

aspektu udziału społeczeństwa w życiu społecznym, najważniejszym elementem wydaje się 

ten ostatni. Po 1990 roku udział polityków pochodzących z zachodnich landów w admini-

stracji i rządzie był dominujący, z reguły tej nie był zwolniony również urząd premiera. Do-

piero po wyborach w 2009 roku na czele nowych krajów związkowych (prócz Meklembur-

gii) stanęli politycy wywodzący się ze wschodnich landów. Nawet jeżeli początek zmian 

systemowych oznaczał dominację polityków zachodnich, to zjawisko to nie powinno nikogo 

dziwić. Co więcej, system federalny przyczynił się do wyłonienia wschodnioniemieckich elit 

politycznych. Proces zdobywania doświadczenia w „poruszaniu się” po nowym systemie po-

litycznym ‒ w Landtagach i organizacjach partyjnych ‒ został pogłębiony i przyspieszony 

poprzez współpracę z zachodnioniemieckimi politykami. 

Co politycznie jednoczy federalny kraj, jakim są Niemcy? Niewątpliwie jest to funkcja 

Kanclerza. Niemieckim ojcem zjednoczenia nazwano Helmuta Kohla, mimo że okres spra-

wowania przez niego urzędu przypadł na czas podziału kraju. Pokaz siły odnaleźć można 

w okresie urzędowania Gerharda Schrödera i SPD (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec), 

a co za tym idzie sprawnych reform monetarnych i rozliczenia starego systemu, odsuwają-

cych polityków komunistycznych od procesu podejmowania decyzji w nowym, zjednoczo-

nym państwie. Obecny Kanclerz, Angela Merkel, to najsilniejsza postać polityczna w Euro-

pie; co ciekawe, wywodząca się ze wschodnioniemieckiej polityki. Jak pokazują wyniki ba-

dań społecznych, pochodzenie Kanzlerin okazuje się ważne tylko dla 5% mieszkańców lan-

dów zachodnich i dla 15% mieszkańców wschodnich krajów związkowych. Sumarycznie 

rzecz ujmując, zdecydowana większość, bo aż 89% respondentów, postrzega ją, jako polityka 

ogólnoniemieckiego, tylko 8% jako wschodniego. Jest to niewątpliwy sukces świadczący 

o jedności politycznej4. 

                                                           
2 Merkel sieht Ost-West schwinden, www.spiegel.de/politik/deutschland/tag-der-deutschen-einheit-merkel-sieht-

ost-west-kluft-schwinden-a-789682.html [dostęp: 08.11.2013]. 
3 A. Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Kraków 2004. 
4 T. Gensicke, T. Olk, D. Reim, J. Schmithlas, H. Dienne, Entwicklung der Zivilgesellschaft in Ostdeutschland 

Quantitive und qualitative Befunde, Berlin 2009. 
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Czy w Polsce wystąpił element scalający naród na tyle silnie, żeby mogła być mowa 

o kontynuacji siły z czasów początków Solidarności? Jednym z głównych haseł tego spo-

łecznego ruchu był pluralizm polityczny, który wprowadził jednak pewien zamęt do myśle-

nia niewykształconego poglądowo narodu. Lata 90. obfitowały w mnogość stronnictw poli-

tycznych i różnorodność punktów widzenia, a społeczeństwo polskie nie wiązało ich z natu-

ralnym procesem kształtowania sceny politycznej w warunkach nieistnienia monopolu partii 

komunistycznej. „Wojna na górze” prowadzona przed pierwszymi wolnymi wyborami przy-

czyniła się do wizerunkowej samo degradacji Solidarności i osłabienia autorytetów jej dzia-

łaczy, opozycjonistów, którzy nie tak dawno cieszyli się poparciem i podziwem prawie ca-

łego narodu5. Polska Jesień Narodów ma, zdaniem ankietowanych Polaków, twarz Lecha 

Wałęsy i Jacka Kuronia. Aż 80% respondentów dostrzega ich mocny i pozytywny wpływ na 

wprowadzone w Polsce zmiany okresu transformacji6. Nie wpływa to jednak na umocnienia 

poczucia jedności całego narodu. 

Ani Polska, ani Wschodnie Niemcy nigdy nie były krajami związku sowieckiego. Trans-

fer elit w Niemczech doprowadził do wzmocnienia poczucia w tym kraju tożsamości euro-

pejskiej. Trudno określić tym samym pojęciem odczucia Polaków. Gdy obywatele nowych 

krajów związkowych musieli tylko przyjąć wypracowane wzorce i szablony państwa demo-

kratycznego płynnie napływające do nich z landów zachodnich, Polacy stanęli przed wyzwa-

niem samodzielnego kształtowania kluczowych pojęć i mechanizmów: aktywności społecz-

nej, udziału politycznego, jedności narodu. Po upadku komunizmu obywatele polscy zostali 

postawieni przed zjawiskami, które stary system tuszował lub marginalizował, musieli nau-

czyć się otwartości społecznej i tolerancji, które są wyznacznikami nowoczesności. Władza 

ludowa uniemożliwiała wypracowanie właściwego odbioru mniejszości narodowych, seksu-

alnych, religijnych, których akceptacja i aktywne włączenie w życie publiczne jest charakte-

rystyczna dla narodów demokratycznych. Dalej niepokoi mała frekwencja wyborcza w wy-

borach zarówno parlamentarnych, jak i samorządowych. Wygląda na to, że dla naszych oby-

wateli nie ma znaczenia, czy mają zadecydować o bliższej, czy dalszej im polityce – jedna 

i druga obarczona jest piętnem nieufności i krytyki.  

 

3. Udział obywateli w życiu publicznym 

Komunistyczna wizja państwa została przyjęta i zakorzeniona w świadomości obywateli 

zarówno PRL, jak i NRD. Z jednej strony postrzegano go przez pryzmat paternalizmu, z dru-

giej pojawiła się nieufność i brak wiary w działania państwa służące wspólnemu dobru. Idea 

współdziałania została prawie całkowicie wykluczona z myślenia przeciętnego obywatela 

funkcjonującego w niedemokratycznym systemie. Odebranie możliwości tworzenia instytu-

cji publicznych i czynnego w nim udziału, uzależniło obywateli od państwa, mającego rze-

komo monopol na rozwiązania wszelkich problemów publicznych. Sfera państwowa została 

pozbawiona łącznika z publiczną, odpowiedzialnego za wykształcenie więzi społecznych 

i poczucia odpowiedzialności, jakim obecnie są stowarzyszenia i organizacje obywatelskie. 

Sprawny rozwój społeczeństwa obywatelskiego zapewniony jest przez funkcjonowanie 

kapitału społecznego. Zarówno w polskiej, jak i w niemieckiej przestrzeni publicznej do-

strzegalny jest jego niedobór. A przecież teoria kapitału społecznego odnosi się do sytuacji, 

                                                           
5 K. Ruchniewicz, Transformacja społeczno-polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane aspekty, [w:] Gemeinsame 

Wege? Transformation in Deutschland und Polen/ Wspólne drogi? Wybrane aspekty transformacji ustrojowej 

w Polsce i w Niemczech, red. E. Bojenko-Izdebska, K. Mazurek, W. Priesmeyer-Tkocz, Kraków 2012. 
6 Kuroń i Wałęsa najbardziej zasłużeni, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/jacekkuron/1,112816,6258625,Ku-

ron_i_Walesa_najbardziej_zasluzeni.html [dostęp: 11.12.2013]. 
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w której ludzie podtrzymują kontakty z innymi, kiedy w regularny i powtarzalny sposób dzia-

łają wspólnie, by realizować wspólne cele7, więc według tej definicji budowanie kapitału 

społecznego nie wydaje się tak trudne. Miejsce nasilonej aktywności to organizacje pozarzą-

dowe i grupy samopomocowe. To szkoła aktywnego obywatela, usprawnienie funkcjonowa-

nia lokalnych instytucji, zapełnienie luk w obszarach życia społecznego, którymi państwo 

się nie zajmuje. Te organizacje kształtują takie cechy obywatelskie, jak: zaufanie, normy 

i zależności ułatwiające koordynacje wspólnych działań. 

W Niemczech zaangażowanie obywatelskie obejmuje ok. 1/3 obywateli. Wyniki badań 

aktywności społecznej z roku 20098 wykazują, że aktywnych mieszkańców landów wschod-

nich jest 31%, w zachodnich 37%, a obszar podejmowanych przez nich działań niewiele się 

różni. Do najważniejszych różnic należy postrzeganie obszarów możliwej aktywności – oby-

watele nowych landów związkowych kojarzą je z praktyką codziennej samopomocy, rezy-

gnując częściowo z członkostwa w politycznych wspólnotach. Ich uwagę skupiają grupy 

i stowarzyszenia o charakterze sportowym, kulturalnym, towarzyskim, edukacji wczesnosz-

kolnej i przedszkolnej, które niestety tracą na znaczeniu ze względu na negatywne trendy 

demograficzne. Ponadto nastąpił tam wzrost zainteresowania instytucjami kościelnymi; 

w okresie 1990-2004 liczba osób w nich działających wzrosła dwukrotnie9. 

Kościół ewangelicki, podobnie jak katolicki w Polsce, był aktywnym centrum opozycyj-

nym w starym systemie, jednak ateizacja społeczeństwa niemieckiego w czasach NRD po-

stępowała tak gwałtownie, że w latach 1946-1989 stracił on 11 mln wyznawców. Z kolei 

inicjatywy obywatelskie w kraju naszych sąsiadów skupiają ok. 20% Niemców, bez względu 

na miejsce zamieszkania; ten odsetek utrzymuje się od lat na mniej więcej tym samym po-

ziomie. Obywatele w byłych Niemczech Wschodnich korzystają czynnie z form demokracji 

bezpośredniej, dostępnych w tych krajach związkowych od 1992 lub od 1994 roku. Fakt 

szybkiego wyłonienia władz nowych landów przyczynił się do wzmocnienia poczucia przy-

należności jej obywateli do zjednoczonego państwa –– zagubieni w świecie nowej państwo-

wości mogli rozszerzać swoją aktywność na poziomie lokalnym, w obszarach znanych im 

jeszcze ze starego systemu, często dotyczących jeszcze działań opozycyjnych, po zjednocze-

niu legalnych i akceptowalnych w państwie demokratycznym (gazety regionalne, wydarze-

nia kulturalne, koła zainteresowań)10. 

To, co kwalifikuje Polskę do niechlubnej czołówki krajów europejskich, to na pewno 

najmniejsza frekwencja wyborcza. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej średni udział 

w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 70%, w Polsce jest on o 20 punktów pro-

centowych niższy11. Okazuje się, że tylko 3% obywateli deklaruje przynależność do instytu-

cji politycznych, co wyraźnie świadczy o naszej narodowej niechęci i braku zaufania do tego 

typu podmiotów. Większą nadzieję na skuteczność i zaangażowanie Polacy widzą w organi-

zacjach pozarządowych – 32% ankietowanych osób włącza się w ich działalność, jednak, 

gdy przychodzi do wskazania konkretnych działań, mniej niż 20% osób charakteryzuje swoją 

aktywność, jako społeczną lub charytatywną12. Wycofanie się z życia publicznego obywateli 

                                                           
7 T. Bary, E.W. Boeckenfoerde, O. Chadwick, Europa i społeczeństwo obywatelskie, Kraków 1994. 
8 T. Gensicke, T. Olk, D. Reim, J. Schmithlas, H. Dienne, op.cit. 
9 Ibidem. 
10 M. Zawilska-Florczuk, A. Ciechanowicz, Jeden kraj, dwa społeczeństwa? Niemcy 20 lat po zjednoczeniu, War-

szawa 2011. 
11 Z. Kinowska, Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, http://orka.sejm.gov.pl/Wy-

dBAS.nsf/0/9789F55A271ABAC6C1257AC9004D8BE0/$file/Infos_136.pdf [dostęp: 11.12.2013]. 
12 Ibidem. 
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po 1989 roku nazwane zostało „traumą wielkiej zmiany”13, a powiązane jest bezpośrednio 

z problemem odnalezienia samego siebie w warunkach cały czas kształtującej się demokracji 

i określonej tradycji narodowej. Śmiało wskazać można pewne piętno, które Polska przyjęła, 

jako kraj umiejący walczyć o wolność, ale tej wolności niedoceniający i w pełni z niej ko-

rzystający. Polacy biorą odpowiedzialność za swój kraj tylko w warunkach braku zagrożenia 

jego suwerenności. Lekarstwem na pobudzenie aktywności Polaków może być walka z po-

czuciem braku zaufania. Okazuje się bowiem, że w działalność społeczną są oni zaangażo-

wani najczęściej poprzez przyjaciół i współpracowników, rzadziej z własnej woli. Dużą rolę 

odgrywa również edukacja pozaszkolna, jednak jej wpływ w kolejnych latach na kształtowa-

nie postaw obywatelskich i prospołecznych będzie prawdopodobnie malał, ze względu na 

braki w dofinansowaniu tego obszaru polityki publicznej, niedostateczne uwzględnienie ich 

w kreowanych programach strategicznych. Najtrwalszym elementem składającym się na toż-

samość Polaków wydaje się być wiara katolicka. Kościół w trakcie trwania systemu komu-

nistycznego urósł do miana jednej z głównych sił opozycyjnych, ale po upadku tego systemu, 

wbrew przewidywaniom, Kościół nie stracił swojej siły, a społeczeństwo polskie nie uległo 

gwałtownym procesom sekularyzacji (chociaż są one dostrzegalne). Przynależność do Ko-

ścioła Katolickiego deklaruje ok. 90% Polaków14. Na tak wysoki wynik wpływa tradycyjny 

charakter wychowania Polaków i historyczna rola Kościoła. Co ciekawe, w obszarze funk-

cjonowania III sektora organizacje katolickie wykazują się dużą aktywnością na licznych 

polach. 

 

4. Młodzież w systemie demokracji postkomunistycznej 

Niewątpliwie przełom lat 1989/1990 wyznacza początek głębokich zmian społecznych. 

Takie zmiany są szczególnie ważne w kontekście ich odbioru przez młode pokolenie (między 

15. a 25. rokiem życia). To ono jest często inicjatorem i kreatorem rewolucji społecznych, 

jest podatne na fale mody dotyczącej zachowań i wzorców, równocześnie wywodząc się ze 

środowisk lokalnych tradycji i istniejących szablonów wychowania. Proces socjalizacji za-

chodzący w gronie rówieśników, pedagogów i animatorów wpływa na wykształcenie wzor-

ców postępowania i poglądów, którymi później kierując się w dorosłym życiu, nie tylko wy-

chowują kolejne pokolenie obywateli, ale również wskazują kierunek rozwoju państwa. 

W przypadku dwóch analizowanych krajów można zaryzykować stwierdzenie, że dotyczy to 

również kreowania przyszłości Europy. Myślenie o przyszłości i rozwoju naszego kraju po-

winno więc odbywać się stosownie do młodzieży. 

Na tle swoich europejskich kolegów, młodzi Polacy są bardziej prorodzinni. Rodzina jest 

najważniejsza dla 63% badanej młodzieży, zdecydowana większość wyraża też pogląd, że 

przyszła idealna rodzina powinna posiadać wiele dzieci15. Mimo takich deklaracji współ-

czynnik dzietności w Polsce jest obecnie bardzo niski. Wynika to z obecnej sytuacji ekono-

micznej Polaków, która zmusza ich do ograniczania planów prokreacyjnych. W 2011 roku 

współczynnik dzietności wynosił 1,316, podczas gdy jeszcze dwadzieścia lat wcześniej ko-

                                                           
13 P. Sztompka, Trauma wielkiej zmiany. Społeczne skutki transformacji, Warszawa 2000. 
14 E. Bliska-Wodecka, Secularization and Sacralization. New polarization of the Polish religious landscape in the 

con-text of globalization and European integration, “Acta Universitatias Caroline, Geographica” 2009, nr 1-2, s. 3 
i nast. 
15 B. Fatyga, K. Górniak, P. Zieliński, Dwie Europy. Młodzi Niemcy i młodzi Polacy na przełomie wieków, t. 1: 

Plemienny wróg – globalny kumpel, Warszawa 2000, s. 49. 
16 Podstawowe informacje o sytuacji demograficznej Polski w 2011 roku, 

www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/l_podst_inf_o_syt_demograficznej_2011.pdf [dostęp: wydruk 26.11.2013]. 
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bieta rodziła średnio dwoje dzieci. Kolejną ważną cechą, charakteryzującą młodzież w kon-

tekście rozwoju państwowości, jest jej identyfikacja narodowa. 60% badanej młodzieży 

uważa się za Polkę/Polaka, równocześnie zdecydowana większość z respondentów uważa 

siebie za ofiarę przemian po 1989 roku lub jako osobę bez przyszłości. Częste jest też spo-

strzeganie siebie, jako Europejczyka, ekologa i patrioty. Głównym czynnikiem rozwoju pań-

stwowości jest i będzie nie tylko rozwój narodowy, w znaczeniu solidaryzmu obywatel-

skiego, ale również europejski – głębokie wejście w struktury i mechanizmy unijne. To, co 

w następnej kolejności charakteryzuje młodych Polaków to bardziej socjalne i egalitarne na-

stawienie niż u Europejczyków Zachodnich. Opowiadają się oni też, o wiele częściej za mo-

delem państwa opiekuńczego. Wygląda na to, że pokolenie „potransformacyjne” przyjazne 

jest gospodarce wolnorynkowej, odnajdując się w jej realiach. Wykorzystanie możliwości 

tkwiących w społeczeństwie obywatelskim jest jednak dla nich nadal problemem – tylko 

37% badanych zgłosiło swoją przynależność do organizacji społecznych17. Rzeczywista par-

tycypacja społeczna została zadeklarowana przez kilkanaście procent młodzieży. Deklaracja 

udziału w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego odnosi się w jej mniemaniu do 

udziału w wyborach. Jest to więc grupa, która prawdopodobnie nie będzie aktywnie rozwijała 

demokracji, ale również nie będzie jej niszczyła. Spojrzenie takie nie wpisuje się w nurt od-

budowy ładu ekonomicznego i politycznego w Europie, który ma opierać się na idei unitary-

zmu i pluralizmu. Bowiem, te (…) rozważania o nowych modelach tożsamości społeczeń-

stwach postkomunistycznych jako o paradygmacie identyfikacyjnym dotyczą nie tylko kwe-

stii, tego, czy przeważa orientacja na zbiorowość, czy na osobę, ale też samej treści tej iden-

tyfikacyjnej, tj. czy jest ona natury totalitarnej/autorytarnej, czy też demokratycznej18. 

Tożsamość młodych Niemców kształtowana jest nieco odmiennie, niż ma to miejsce 

w Polsce. Tylko 37% respondentów w tym kraju wskazuje rodzinę, jako najważniejszą war-

tość19. Nie dziwi więc, niski współczynnik dzietności i poważne demograficzne wyzwania 

u naszych sąsiadów, w tym starzenie się społeczeństwa. Za Niemca/Niemkę uważa się zale-

dwie jedna czwarta badanych, szerszym poparciem cieszy się tożsamość europejska20. Może 

to wynikać z mocnej pozycji tego kraju w strukturach unijnych. W odróżnieniu od Polaków, 

Niemcy podkreślają swoją identyfikację, jako osoby niewierzące i dodatkowo krytycznie na-

stawione do instytucji Kościoła. Ciekawi również fakt budowania ich samoświadomości po-

przez przynależność do grup zawodowych, znaczenie pozycji zawodowej i związanego 

z nimi poziomu wykształcenia. W tym kraju istnieje głęboka świadomość powiązania pracy 

na swój własny rachunek z możliwością osiągnięcia sukcesu życiowego, identyfikowanego 

poprzez pozycję społeczną i materialną. Mieszkańcy landów zachodnich zdecydowanie moc-

niej opowiadają się za gospodarką wolnorynkową, z kolei osoby zamieszkujące landy 

wschodnie zbliżone są w swoich poglądach do Polaków – państwo opiekuńcze, rozwiązujące 

problemy obywateli, jest priorytetem funkcjonowania ustroju. Mocniejszy wpływ na prefe-

rencje polityczne wśród ludzi młodych w potransformacyjnych regionach mają bieżące wy-

darzenia ze sceny politycznej. To, co napawa optymizmem w odniesieniu do ludzi młodych 

                                                           
17 Europejczycy na dwa lata przed wyborami europejskimi w 2014 r. Eurobarometr dla Parlamentu Europejskiego 

(EB/PE 77.4) SYNTEZA ANALITYCZNA Bruksela 20 sierpnia 2012, www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarome-

tre/2012/election_2012/eb77_4_ee2014_synthese_analytique_pl.pdf [dostęp 04.11.2013]. 
18 Z. Golubovic, G.F. McLean, Model of Identities in postcummunist societies, [w:] Cultural Heritage And Contem-

porary Change, Series Iva, red. G.F. McLean, Washington D.C. 1999, s. 28. 
19 Unit F.1, Europan Comission Demography Report 2010 Older, more numerous and diverse Europeans, Direc-
torate – Genral for Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit D.4, Luxemburg 2011, s 28. 
20 Ibidem. 
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w Niemczech to ich zaangażowanie społeczne, prawie dwukrotnie wyższe od tego deklaro-

wanego wśród ich rówieśników w Polsce21. Aktywność ta widoczna jest szczególnie w ob-

szarze sportowym, stowarzyszeń i, co dziwi w perspektywie deklarowanej antyreligijności, 

grup kościelnych. 

 

Podsumowanie 

Mnogość wyzwań, przed którymi stanęły Polska i Niemcy wraz z upadkiem systemu ko-

munistycznego jest determinantą sytuacji, w której znalazły się oba społeczeństwa. Jak 

można zauważyć, o udanym przebiegu transformacji społeczno-politycznej nie decydowało 

przyjęcie wypracowanych szablonów instytucjonalnych państwa demokratycznego. Za-

równo przed Polską, jak i przed byłymi Niemcami Wschodnimi jest jeszcze długa droga do 

stworzenia prężnego społeczeństwa obywatelskiego. Faktem jest, że tempo jego rozwoju 

u naszych sąsiadów jest zdecydowanie wyższe, ale statystyki dla nowych landów poprawiane 

są przez ruchy migracyjne wewnątrz Niemiec i szczególnego rodzaju wyzwanie, jakim jest 

chęć osiągnięcia poziomu rozwoju landów zachodnich. O udanej budowie systemu demo-

kratycznego w Polsce może świadczyć m.in. fakt, że dwukrotna próba powrotu na scenę po-

lityczną partii lewicowej w żaden sposób jemu nie zagroziła. Jej priorytety polityki zagra-

nicznej i gospodarczej nie różniły się znacząco od tych realizowanych przez partie o rodo-

wodzie solidarnościowym. Skuteczność polityki gospodarczej kraju, moim zdaniem, zawsze 

uwarunkowana będzie poczuciem obywatelskiej przynależności i odpowiedzialności za roz-

wój swojego kraju. Transformacja ustrojowa w Europie nadal trwa, a konsolidacja demokra-

cji jest fundamentalną kwestią dla kolejnych pokoleń Niemców i Polaków. 
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3. DESIGN, JAKO NARZĘDZIE EKONOMII SPOŁECZNEJ – 

ANALIZA WZAJEMNYCH KORZYŚCI WSPÓŁPRACY 

POMIĘDZY POLSKIMI PRZEDSIĘBIORCAMI SPOŁECZNYMI 

A PROJEKTANTAMI 
 

 

Wstęp 

Adam Smith, autor klasycznego dzieła „O bogactwie narodów”, siedemnaście lat wcze-

śniej w traktacie „Teoria uczuć moralnych” napisał: Wszyscy członkowie społeczności ludz-

kich potrzebują wzajemnej pomocy. (…) Społeczeństwo nie może (…) istnieć, łącząc ludzi, 

którzy są zawsze gotowi szkodzić i zadawać krzywdę innym. Sprawiedliwość jest główną ko-

lumną, która podtrzymuje gmach36. Myśl pochodząca z połowy XVIII wieku nabiera w ostat-

nich latach nowego znaczenia. Szybkość zmian, globalizacja, uprzemysłowienie, nastawie-

nie na zysk sprawiły, że świat, w którym żyjemy, nie ma kształtu, o jakim można by było 

marzyć. Pogłębianie się różnic między ludźmi przestało być tylko niesprawiedliwe, zaczęło 

być kosztowne. Dyskusja o efektywności prowadzonych polityk społecznych w poszczegól-

nych krajach punktuje słabość systemu państwowego w rozwiązywaniu problemów społecz-

nych. Centralne wprowadzanie mechanizmów i rozwiązań nie uwzględnia często specyfiki 

danego regionu interwencji, uwarunkowań społecznych, jest opieszałe i mało elastyczne na 

zmiany. Ingerencja państwa w niektórych obszarach sprowadza się do polityki caritas, co 

nie tylko nie wpływa pozytywnie na grupę jej odbiorców, a może nawet doprowadzić do 

pogłębienia istniejącego problemu37. W aktywności ekonomicznej człowieka pojawia się po-

stulat aktywności społecznej, jako naturalnej jego odpowiedzialności za otaczający go świat. 

Stąd wiele sektorów uwrażliwia się na działalność społeczną, a obok nich pojawia się nowo 

definiowany, na styku obszarów gospodarki rynkowej, społeczeństwa obywatelskiego i pań-

stwa demokratycznego, sektor ekonomii społecznej38. 

Generowanie większego zysku społecznego i ekonomicznego odnoszę w pracy do współ-

pracy międzysektorowej, zestawiając sektor designu z przedsiębiorstwami społecznymi, pró-

bując wykazać, że współpraca taka jest nie tylko możliwa, ale opiera się na obopólnych ko-

rzyściach, zasadzie win-win. W pierwszych dwóch rozdziałach odpowiadam na pytanie, jaką 

korzyść wynosi przedsiębiorstwo społeczne ze współpracy z designerami, oraz co projektan-

tom daje ingerencja w obszar działalności podmiotów ekonomii społecznej, definiuję oba 

sektory, przedstawiając równocześnie z jednej strony bariery ekonomizacji organizacji III 

sektora w Polsce, jako impulsu do poszukiwania pewnych możliwości samo utrzymania się 

na rynku, z drugiej zaś odwołuję się do designu społecznego, czyli projektowania opartego 

                                                           
* Miejsce 1., IX Konkurs Sympozjalny. 
36 za A. Byrt Is greed good? Czy chciwość jest dobra? Wartości a sprawnie funkcjonująca gospodarka rynkowa, 

Wykład Inauguracyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu X 2012, http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/o-
uczelni,c28/wyklady-inauguracyjne,c173/wyklad-inauguracyjny-z-2012-roku,a738.html, [dostęp: 22.11.2014]. 
37 J.G. Dess, Taking Social enterpreneurship seriously, “Transaction and Society. Social Science and Model“, New 

Jersey 2007 
38 J. Hausner, Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju, [w:] Ekonomia społeczna a rozwój, red. J. Hausner, 

Kraków 2007, nr 1, s. 11-13. 
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na odpowiedzialności jego twórcy za odgrywaną rolę w społeczeństwie. W trzeciej części 

punktowane są cechy wspólne przedsiębiorstw społecznych oraz designu na podstawie kre-

owania przez nich innowacji, które w ostatnim rozdziale poparte są przykładem funkcjono-

wania tej kooperacji w inicjatywie WellDone. 

 

1. Ekonomia społeczna 

Słabość państwa w rozwiązywaniu problemów społecznych w naturalny sposób dopro-

wadziła do zinstytucjonalizowania się inicjatyw oddolnych, obywatelskich, w ramach dzia-

łalności organizacji pozarządowych stanowiących trzeci, obok państwowego i prywatnego, 

sektor gospodarczy. To on odgrywa wielką rolę w zakresie wprowadzania projektów wyma-

gających poszukiwań nowych pomysłów i przedsiębiorczości39. Organizacje pozarządowe 

podejmują w swojej działalności obok misji społecznej działania o charakterze rynkowym 

przez co w naturalny sposób stają się podmiotami ekonomii społecznej, definiowanej, jako 

obszar przenikania się trzech sektorów. 

Paradoksalnie, rynek generujący nierówności i problemy społeczne jest również miej-

scem najskuteczniejszego ich rozwiązywania, bo stwarza możliwość szybkiej weryfikacji 

wprowadzanych rozwiązań i wprowadza realną konkurencyjność pomiędzy podmiotami ge-

nerującymi zysk społeczny, na poziomie, który ani dla państwa, ani dla organizacji nieryn-

kowych nie jest dostępny40. Powołując się na definicję Josepha Schumpetera, podmiotem 

najszybszej reakcji wobec zmian jest przedsiębiorstwo, jako mechanizm wprowadzający in-

nowacyjność, wytwarzające w obszarze innowacyjności dobra i usługi. Jeżeli dobra i usługi 

rynkowe zamienimy na społeczne, przedsiębiorstwo poprzez swoją umiejętność funkcjono-

wania w obszarze zmian, staje się podmiotem, który może rozwiązywać powstałe w społe-

czeństwie problemy oraz wpływać na wyrównywanie różnic między jego członkami. Wynika 

z tego, że ekonomizacja organizacji pozarządowych w Polsce może znacznie przyczynić się 

do rozwiązywania niektórych kwestii społecznych oraz pobudzić gospodarkę. 

Ekonomizacja podmiotów III sektora w Polsce jest jednak skomplikowanym procesem. 

Do zagrożeń rozwoju organizacji pozarządowych w badaniach Szkoły Głównej Handlowej 

(SGH) respondenci zaliczyli poza zagrożeniami finansowymi m.in. zbyt małą liczbę etato-

wych wysoko wykwalifikowanych pracowników, konformizm członków organizacji poza-

rządowych, którzy nie chcą uczyć się nowych, odmiennych sposobów finansowania ich dzia-

łalności przez administrację rządową oraz wzrost liczby organizacji pozarządowych, co 

utrudnia im pozyskanie środków na swoją działalność41. Z kolei z badań przeprowadzonych 

w 2011 roku przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w roku 2011 o organizacjach trzeciego sek-

tora w Polsce wynika, że 61% organizacji odczuwa problemy związane z brakiem funduszy 

lub sprzętu, a mimo tego nie komercjalizuje swojej działalności, a przychód opiera w 59% 

organizacji na składkach członkowskich, 47% środkach samorządowych i 28% na darowi-

znach42. Przy rozważaniu wyniku tych badań należy pamiętać, że nie każda organizacja po-

zarządowa będzie miała ambicję i potrzebę starania się o samodzielność finansową, a nie-

które będą odrzucały taką ideę, jako niezgodną z wizją organizacji. 

                                                           
39 J. Sachs, Nasze wspólne bogactwo. Ekonomia dla przeludnionej planety, Warszawa 2009, s. 313. 
40 G.J. Dess, op.cit. 
41 M. Janoś-Kresło, Organizacje pozarządowe na rynku usług społecznych w Polsce, Warszawa 2013, s. 222. 
42 Ibidem, s. 55-58. 
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Organizacje, które podjęły się ryzyka ekonomicznego i taki zysk generują w ramach swo-

jej działalności społecznej, zdefiniowane są jako przedsiębiorstwa społeczne. Wobec róż-

nych możliwości rozumienia przedsiębiorstwa społecznego posługuję się jego charaktery-

styką wprowadzoną przez Emergence of Social Enterprises in Europe. Definicja ta ujmuje 

dualistyczny charakter podmiotów sektora pozarządowego, przy zachowaniu znaczenia jego 

społecznej myśli. Jest to organizacja spełniająca kryteria ekonomiczne takie jak: działanie 

w sposób ciągły z użyciem zasad i instrumentów rynkowych, niezależność od instytucji pań-

stwowych, ponoszenie ryzyka ekonomicznego wkalkulowanego w strategię działalności or-

ganizacji, zatrudnienie płatnego personelu; oraz społeczne: koncentracja na wypełnianiu mi-

sji społecznej – celu społecznego, inicjatywa o charakterze obywatelskim, oddolnym, cha-

rakteryzująca się demokratycznym modelem zarządzania, wspólnotową formą działania 

i ograniczoną dystrybucją zysków43. Taka definicja przedstawia przedsiębiorstwo społeczne, 

jako organizację, której celem jest wypracowanie zysku społecznego, jednak nie wyklucza 

powstawania zysku ekonomicznego, z zastrzeżeniem potrzeby reinwestowania go w podsta-

wową działalność przedsiębiorstwa. Ryzyko ekonomiczne, które takie przedsiębiorstwo po-

dejmuje sprawia, że musi ono charakteryzować się myśleniem biznesowym, z pełną świado-

mością spełniania misji społecznej i działaniem na rzecz dobra publicznego44. Hybrydowa 

działalność przedsiębiorstwa społecznego postrzegana z perspektywy finansowej wskazuje 

na możliwość połączenia różnych źródeł finansowania działalności podmiotu, przy czym 

świadomość posiadania swoich własnych dochodów wytworzonych na rynku wprowadza do 

organizacji element stabilności, a w przypadku misji społecznych odnoszących się do rynku 

pracy, może wydawać się działaniem zupełnie niemożliwym do przeprowadzenia poza nim. 

 

2. Design 

Wskazanie w tej pracy designu, jako potencjalnie bliskiego partnera scharakteryzowa-

nego wcześniej sektora ekonomii społecznej w Polsce, uzasadnione jest już od momentu zde-

finiowania go nie poprzez sztukę użytkową lub wzornictwo przemysłowe, ale metodę roz-

wiązywania problemów i innowacyjne zaspakajanie potrzeb, gdyż dobry design to czasow-

nik, a nie rzeczownik. To sekwencja kroków, która pomaga zdefiniować problemy, odkryć 

możliwe sposoby ich rozwiązania i sprawić, żeby stały się rzeczywistością45. Rola projektanta 

w życiu społecznym zmieniała się na przestrzeni lat, a na chwilę obecną postrzegany jest on 

jako świadomy i odpowiedzialny członek globalnej wspólnoty, który dzięki swoim umiejęt-

nościom potrafi reagować na negatywne zmiany społeczne, łagodząc ich skutki. Globaliza-

cja, urbanizacja, starzenie się społeczeństwa, zagrożenia stwarzane przez gospodarkę dla śro-

dowiska naturalnego są dla designu przestrzenią tworzenia. Problemy są dla projektantów 

wyzwaniami impulsami, które prowadzą ich do poszukiwania i tworzenia nowych rozwiązań. 

Interpretują je w specyficzny dla swojej profesji sposób i starają się dążyć do tak zwanej 

pozytywnej zmiany46. Równocześnie w literaturze łatwo jest znaleźć przywołanie zaniedba-

                                                           
43 Co to jest ekonomia społeczna?, www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433225 [dostęp: 07.12.2014]. 
44 Pacut A. Kontynentalny model ekonomii społecznej, [w:] Wokół ekonomii społecznej, red. M Frączek, J. Hausner, 

S. Mazur, MSAP, Kraków 2012, s. 84. 
45 Good design is a verb, not just a noun. It is a sequence of steps that defines problems, discovers solutions and 
makes them real, Design Council (2008) The Good Design Plan. National design strategy and Design Council 

delivery plan 2008-11, s. 9; www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/The-Good-Design-Plan_designcoun-

cil.pdf, [dostęp: 22.11.2014]. 
46 M. Kochanowska, wykład „ZAWÓD PROJEKTANT – świadomość i działanie”, Galeria Wozownia, Toruń 2014, 

www.wozownia.pl [dostęp: 22.11.2014]. 
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nych obszarów projektowania takich jak design dla Trzeciego Świata lub dla osób niepełno-

sprawnych. Jak dużym odejściem od idei designu jako zajęcia społecznie użytecznego jest 

sprowadzenie go do projektowania „ładnych rzeczy”, pokazuje metafora użyta przez Victora 

Papanka. Porównuje on dotychczasowe działania projektantów do sytuacji, która zapanowa-

łaby w służbie zdrowia gdyby wszyscy lekarze rezygnowali z praktykowania medycyny ogól-

nej i chirurgii na rzecz zajmowania się wyłącznie dermatologią, chirurgią plastyczną i ko-

smetologią47. 

Design odpowiedzialny społecznie, czyli czerpiący z sektora ekonomii społecznej pewne 

wzorce jest zjawiskiem szerokiej dyskusji. Do takiego zaliczać będziemy pewnego rodzaju 

sekwencję kroków i działań, podejmowanych przez projektanta, który mimo nastawienia na 

zysk w swojej twórczości wykazuje, jak wcześniej zauważono, szczególną wrażliwość spo-

łeczną. Odpowiedzialność za projektowanie charakteryzowana jest przede wszystkim na 

polu mikrospołecznym. W szerszej perspektywie, ciężko jest intuicyjnie wymagać od twórcy 

wyobraźni, która obejmowałaby nie tylko etap projektowania, ale również użycia, sprzedaży 

i utylizacji produktu. Jednak to właśnie na tym etapie, projektant musi myśleć o konsekwen-

cjach swojej pracy wobec społeczeństwa48. Projektant, zanim zacznie projektować musi so-

bie zadać pytanie, czy projekt zasługuje na jego uwagę, czy znajdzie się po stronie społecz-

nego dobra, czy też nie. Design sam w sobie służy efektywności, a zjawisko dobrego projek-

towania jest narzędziem konkurencyjności i zadowolenia człowieka, zadowolenia, które uza-

leżnione jest jego sytuacją i potrzebą społeczną. W tym kontekście należy przywołać odpo-

wiedź jednego z rozmówców Moniki Rosińskiej, w ramach przeprowadzonych przez nią ba-

dań poczucia odpowiedzialności za produkt wśród projektantów, który na pytanie, o źródło 

potrzeby tworzenia designu społecznego, stwierdził, że po to właśnie jest projektowanie, 

żeby służyć innym49. 

Design dla produktu samego w sobie jest tylko narzędziem, potrzebnym zabiegiem gene-

rującym wartość dodaną dla konsumenta poprzez wartość estetyczną, ergonomiczną i wa-

runki eksploatacyjne, który równocześnie wpływa na pojawienie się emocjonalnego sto-

sunku do nabytego dobra, co skutkuje zwiększoną chęcią do konserwacji i ewentualnych 

napraw nabytych produktów. Dobro opatrzone metką designu jest też możliwością manifestu 

statutu materialnego konsumenta. W przypadku producenta wprowadzenie designu w proces 

wytwarzania pozytywnie wpływa na jego przebieg, zmniejsza koszty produkcji i podnosi 

wartość sprzedawanych dóbr i usług, czyli zwiększa dochód ze sprzedaży50. W swojej pracy 

badawczej Łukasz Mamica z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zalicza cechy 

ważne i bardzo ważne dla konsumenta pod względem znaczenia wzornictwa przemysłowego 

wobec produkcji i sprzedaży produktu: jakość produktu, jakość materiału, niezawodność, 

cenę, funkcjonalność, wygląd/design, oraz łatwość użytkowania. Wymienione parametry 

produktów w dużej mierze są zależne od pierwotnego projektu – konstrukcji tworzonej jesz-

cze przed rozpoczęciem produkcji. Ankietowane firmy postrzegały rolę designu przede 

wszystkim poprzez zwiększenie zadowolenia klientów, wzmocnienia wizerunku firmy i jej 

konkurencyjności. To, co ważne dla analizowanego sektora, to fakt, że 38% badanych firm 

jako pozytywny aspekt wprowadzenia designu do funkcjonowania przedsiębiorstwa wska-

zało wzrost zysków i komunikację z klientem.  

                                                           
47 V. Papanek, Dizajn dla realnego świata. Środowisko człowieka i zmiana społeczna, Łódź 2012, s. 237. 
48 M. Rosińska, Przemyśleć użycie. Projektanci przedmioty życie społeczne, Warszawa 2010, s. 141-144. 
49 Ibidem, s. 145 i dalsze. 
50 Ł. Mamica, Wpływ wzornictwa przemysłowego na konkurencyjność polskich firm, [w:] „Zarządzanie Publiczne”, 

2001 nr 1, s. 61-63. 
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Wobec takiego ujęcia roli designu na rynku trudno się dziwić zjawisku pewnego rodzaju 

dehumanizacji projektanta. Jego praca, postrzegana jedynie jako narzędzie zwiększania zy-

sków i zmniejszenia kosztów, przestaje być sednem ludzkiej kreatywności. Projektowanie 

odpowiedzialne jest rozwinięciem nurtu projektowania ekologicznego, uniwersalnego, spo-

łecznego i odpowiedzialnego, którego centrum nie stanowi rynek, a człowiek i jego potrzeby 

i problemy51. W takim kontekście projektant staje się wartościowym graczem kwestii spo-

łecznych, a one dla niego podstawą do pracy. 

 

3. Innowacje – wspólny element 

W wypełnianiu kryteriów ekonomicznych oraz społecznych ważną rolę odgrywa inno-

wacyjność i innowacje w sposobie podejmowania misji społecznej i produkcji dóbr oraz 

usług społecznych, jak również komercyjnych, ale służących wypełnianiu misji społecznej. 

Jest to element, który w sposób najbardziej oczywisty będzie scalał design z przedsiębior-

stwem społecznym rozgrywający się na dwóch płaszczyznach. 

Design, jak już zostało to opisane, jest narzędziem przewagi rynkowej, potrzebnej orga-

nizacjom non-profit do podjęcia wyzwania ekonomizacji. Upodobnienie organizacji poza-

rządowej do organizacji for profit następuje właśnie poprzez skłonność do wprowadzenia 

innowacji w swojej działalności w celu utrzymania się na rynku. Wskazuje się, że organizacje 

pozarządowe, jako mniej zbiurokratyzowane są bardziej skłonne do podejmowania ryzyka 

w zakresie eksperymentowania z nowymi rozwiązaniami w różnych obszarach działania or-

ganizacji52. Wpływa to na pozycjonowanie organizacji pozarządowych na rynku poprzez od-

krycie w ich ofercie cech pożądanych przez klientów, a tym samym zwiększenie ich konku-

rencyjności53. Biorąc pod uwagę te dwa aspekty, włączenie designu w sferę produkcji ryn-

kowej przedsiębiorstw społecznych jest wielką możliwością wzmocnienia ich samodzielno-

ści. Przedsiębiorcy działający na rynku starają się stworzyć nowe, odmienne wartości, nowe 

i odmienne sposoby zaspakajania potrzeb (…) połączyć istniejące zasoby w nową bardziej 

efektywną konfigurację54. Innowacje są, więc odpowiedzią przedsiębiorstwa na dynamikę 

zmian zachodzącą w ich otoczeniu, zarówno w sferze ekonomicznej, jak i społecznej, inno-

wacje generowane właśnie poprzez projektowanie. Naturalnie w takim znaczeniu design 

staje się dla podmiotów ekonomii społecznej jednym z narzędzi utrzymania się na rynku, 

przy czym w tej pierwszej korelacji zetknięcie się tych dwóch sektorów nie będzie się różniło 

od zwykłego wykorzystania designu w ramach przedsiębiorstw nastawionych na zysk eko-

nomiczny. 

Nie można zapominać, że projektowanie rozumiemy jednak za bardziej wpływowe, bo 

jako działalność uznawaną za ważną z technicznego, ekonomicznego społecznego i kulturo-

wego punktu widzenia wnoszącą określone wartości i implementującą innowacje, a zatem 

inspirującą przemiany społeczne55. Generowanie tych przemian, jest główną rolą przedsię-

biorstwa społecznego, ponieważ wytwarza ono innowację społeczną, czyli działa mając na 

                                                           
51 M. Bielak, Suistanble design — projektowanie odpowiedzialne, wystąpienie w trakcie Konferencji 2.0.11. PRZE-
MYSŁY KREATYWNE, Kraków, 14.10.2011. 
52 M. Janoś-Kresło, Organizacje pozarządowe na rynku usług społecznych w Polsce, Warszawa 2013, s. 217-219. 
53 Ibidem, s. 230. 
54 P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość, Warszawa 1992, s. 43-44. 
55 M. Rosińska, op.cit., s. 21. 
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celu poprawę warunków życia społecznego czy ekonomicznego w społeczeństwie, bez krę-

powania się ograniczeniami formalno-instytucjonalnymi56. W tej misji przedsiębiorstwo spo-

łeczne dostarcza z jednej strony innowacje społeczne, z drugiej innowacje usługowe, jakimi 

jest proces podejmowania w swojej działalności kwestii społecznych. Klasycznie rozumiana 

innowacyjność usługowa to: nowa koncepcja usługowa, nowa płaszczyzna współpracy 

z klientem, nowy system wartości lub partnerzy biznesowi, nowy model przychodów, nowy 

system organizacyjny lub techniczny dostarczania usług57. Zastosowanie modelu, w którym 

usługi społeczne dostarczane są w sposób innowacyjny, służy rozwiązywaniu problemów 

społecznych. W tym zakresie design okazuje się także idealnym narzędziem, jako metoda 

angażująca ludzi w proces rozwiązywania ich problemów i wdrążania tych rozwiązań58. 

 

4. Inicjatywa WellDone 

W Polsce najlepszym dowodem na efektywną współpracę designu i przedsiębiorstwa 

społecznego jest marka WellDone, która powstała na bazie współpracy Fundacji Rozwoju 

Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” oraz młodych projektantów z warszawskiej 

Akademii Sztuk Pięknych. Fundacja działa od 2007 roku i wspiera podmioty nastawione na 

generowanie zysku społecznego, tym samym walcząc z marginalizacją zawodową osób grup 

wykluczenia społecznego. Nawiązanie przez Fundację w 2009 roku współpracy z ASP 

w Warszawie, Holon Institute of Technology z Izraela oraz Zamkiem Cieszyn w ramach 

wspieranego przez Instytut Adama Mickiewicza projektu „Od idei do obiektu, od obiektu do 

produktu” było pierwszym krokiem do łączenia designu z przedsiębiorczością społeczną59. 

Młodzi projektanci swoje pomysły na produkty musieli dostosować do potrzeb i możliwości 

produkcyjnych Fundacji „Być Razem”, uwzględniając m.in. niskie koszty wytworzenia 

i specyfikę zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych. Kolejnym krokiem było opracowa-

nie koncepcji marki WellDone i opakowań, oraz poprawa wizerunku Fundacji60. Idea ta uzy-

skała wsparcie UNDP oraz formalne partnerstwo pomiędzy Fundacją „Być Razem”, Zam-

kiem Cieszyn, ASP w Warszawie oraz UNDP, którzy razem dążą do rozwoju Centrum De-

signu Społecznego, jako ośrodka promocji rozwiązań stosowania designu w przedsiębior-

stwach i organizacjach społecznych. Docenienie forum współpracy pomiędzy tymi podmio-

tami zauważalne jest m.in. poprzez dołączenie go do grona projektów finansowanych po-

przez „Zintegrowany System wsparcia Ekonomii Społecznej” (do grudnia 2013)61. 

Marka WellDone stała się promocją idei połączenia designu i ekonomii społecznej w wi-

zualnej formie Dobrego, pod względem projektowym i społecznym produktu. Formuła kon-

kursu wymusza na zgłaszających się młodych projektantach stosowanie designu społecznego 

i odpowiedzialnego – obok funkcjonalności i estetyki projektu wysoko punktowane jest ra-

cjonalne zastosowanie w produkcji prostych materiałów użytkowych. Produkty WellDone 

sprzedawane są w salonach Paged Meble S.A. w Warszawie i Szczytnie, na targach branżo-

wych, oraz przez Internet. W przypadku ukształtowania marki mamy do czynienia z typową 

                                                           
56 J. Duraj, M. Papiernik-Wojdera, Przedsiębiorczość i innowacyjność, Warszawa 2010, s. 68. 
57 P. Hertog, Managing Service Innovation: Firm Level dynamic Capabilities and Policy Options, Utrecht 2010, 

s. 17. 
58 Design pomaga! Manifest Designu, www.zamekcieszyn.pl/files/1360078291-68manifest-4_02.pdf [dostęp: 
22.11.2014], s. 7. 
59 Fundacja Być Razem, www.welldone.co/pl/sklep.html [dostęp: 22.11.2014]. 
60 Pierwsza polska marka łącząca design i ekonomię społeczną, www.kampaniespoleczne.pl/wydarze-

nia,4090,pierwsza_polska_marka_laczaca_design_i_ekonomie_spoleczna [dostęp: 22.11.2014]. 
61 Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej, http://isp.org.pl/site.php?id=581 [dostęp: 22.11.2012]. 
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współpracą międzysektorową: przedsiębiorstwo społeczne zyskało dobry produkt pozwala-

jący mu generować zysk ekonomiczny i z sukcesem wprowadzać innowacje na rynek ogól-

nopolski, a design promocję swoich rozwiązań i młodych twórców oraz kształtowanie wcze-

śniej opisanej w tej pracy postawy projektowania zaangażowanego społecznie. Na marce zy-

skuje również środowisko lokalne – Cieszyn pojawia się w dyskusji jako wzór włączania 

designu w różne sfery życia człowieka. Jak się okazuje, odpowiednio przedstawiona wartość 

społeczna produktu może być również wartością dodaną, generującą możliwości konkuren-

cyjne. Konsument zaczyna poszukiwać przedmiotów unikalnych, niepowtarzalnych, dają-

cych poczucie wyjątkowości i satysfakcji z posiadania. Marka WellDone® dobre rzeczy zo-

stała przygotowana z myślą o świadomym odbiorcy, dla którego ważne jest, aby o wartości 

posiadanej rzeczy – oprócz cech wizualnych i użytkowych – świadczyła autentyczność jej 

źródła. W tym przypadku są nim ludzie powracający na rynek pracy62. Współpraca ta stała 

się również okazją do wprowadzenia innowacji społecznej, otworzyła nowe możliwości po-

strzegania łączenia różnych zagadnień i potrzeb międzysektorowych.  

 

Podsumowanie 

Design jest narzędziem przedsiębiorstwa, może również być partnerem ekonomii spo-

łecznej. Oba sektory charakteryzuje tworzenie innowacji opartej na wrażliwości dostrzegania 

i szybkiej reakcji na problemy społeczne i ludzkie potrzeby. Wprowadzanie projektów 

w oparciu o cztery kroki: zbieranie informacji, proponowanie rozwiązań, ciągłe analizowanie 

i ulepszanie, czyli tzw. design thinking wydaje się najprostszą drogą do wprowadzania inno-

wacji produktowej, usługowej i społecznej. Design jest jedną z możliwości wzmocnienia po-

zycji rynkowej przedsiębiorstwa społecznego, ale również zmiany stylu jego zarządzania 

i otwartości na różne narzędzia, w tym marketingowe. Jest również czymś więcej – podob-

nym sposobem myślenia i postrzegania braków w społeczeństwie jako możliwości rozwoju 

i działalności produkcyjnej. Ekonomia społeczna daje nowy impuls w sektorze designu, po-

przez nacisk na odpowiedzialność projektanta i jego rolę społeczną. Kwestia wrażliwości 

obu podmiotów na wyzwania XXI wieku sprawia, że współpraca omówiona przy okazji Fun-

dacji „Być Razem” i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie jest potrzebnym punktem od-

niesienia do kontynuacji tego typu atlasu dobrych praktyk. W końcu projektowanie jest ele-

mentem towarzyszącym każdej działalności człowieka. 
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4. UDZIAŁ ŚRODOWISKA KRAKOWSKIEGO DESIGNU W ROZ-

WOJU EDUKACJI I INSTYTUCJI PROPAGUJĄCYCH WZOR-

NICTWO W POLSCE 
 

 

Wprowadzenie 

Przeciętny odbiorca w Polsce słowo design kojarzy z gadżetami, modnymi akcesoriami, 

meblami, a przecież design ma wiele różnych nurtów – mówi Andrzej Śmiałek, projektant, 

współzałożyciel studia Ergo Design, wykładowca krakowskiej uczelni oraz kurator jubileu-

szowej wystawy z okazji 50-lecia Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych 

im. J. Matejki w Krakowie. Według definicji pomysłodawczyni Instytutu Wzornictwa Prze-

mysłowego Wandy Telakowskiej to całokształt działalności prowadzonej dla określenia tych 

cech wyrobów przemysłowych, które odpowiadają rozwojowi kulturalnemu społeczeństwa 

i warunkom użytkowania tych wyrobów, uwzględniając przy tym możliwości ekonomiczne 

i postęp techniczny63. Ostatnimi czasy zaobserwowano w naszym kraju wzrost zainteresowa-

nia wzornictwem i jego stosowaniem. Mimo tego, iż gości na naszych ziemiach już ponad 

100 lat, to coraz częściej producenci dostrzegają w nim użyteczne narzędzie służące podno-

szeniu jakości, a poprzez nią konkurencyjności produktów. Celem tego artykułu jest określe-

nie, jak środowisko krakowskiego designu przyczyniło się do rozwoju instytucji mających 

na celu propagowanie wzornictwa oraz ośrodków kształcących z zakresu tej dziedziny. Na 

początku pracy zostanie przedstawiona jego historia w Polsce na przestrzeni lat. Autorka 

nakreśli początki nauczania sztuki użytkowej oraz jego obecną formę. Następnie zostaną 

ukazane obecnie działające organizacje oraz planowane projekty, których celem jest promo-

cja designu, wzmocnienie zakresu i jakości jego wykorzystania w firmach oraz uświadomie-

nie jego wpływu na rozwój gospodarczy kraju. 

 

1. Pojawienie się wzornictwa w Polsce 

Pod koniec XIX wieku do Polski dotarły idee Ruchu Odrodzenia Sztuk i Rzemiosł. Miały 

one na celu poza twórczością artystyczną obronę tożsamości narodowej w społeczeństwie 

pozbawionym od kilku pokoleń możliwości swobodnego kształtowania własnej kultury. Ini-

cjatorem poszukiwań tzw. stylu narodowego przez odwołanie się do tradycji ludowej był 

malarz i krytyk Stanisław Witkiewicz, który odnalazł inspirację w zdobnictwie górali z Tatr, 

tworząc styl zakopiański. W zamyśle twórcy było, aby styl ten stał się kierunkiem ogólno-

polskim, politycznie skierowanym przeciwko państwom zaborczym, a kulturowo wspierają-

cym dążenia całego narodu do manifestacji własnej tradycji. Pomimo wzniosłych idei styl 

ten stał się zjawiskiem regionalnym, jednak zainicjował proces adaptacji do polskich warun-

ków idei Ruchu Odrodzenia Sztuk i Rzemiosł. 

                                                           
* IX Konkurs Sympozjalny, Miejsce 2. 
63 W. Telakowska, T. Reindl, Problemy wzornictwa przemysłowego, Warszawa 1966, s. 9. 
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W pierwszej dekadzie XX wieku w Polsce nastąpił rozkwit sztuki użytkowej: grafiki, 

architektury wnętrz, meblarstwa, tkactwa, metaloplastyki. Nie bez powodu jego kolebką zo-

stał Kraków, leżący w zaborze austriackim, który zapewniał najwięcej swobód64. Najwybit-

niejszym reprezentantem krakowskiego środowiska designu był Stanisław Wyspiański. Jego 

prace w dziedzinie sztuki stosowanej powstałe w Krakowie cechuje nowatorstwo, oryginal-

ność, doskonałość kompozycji i wykonania, wśród nich są m.in. witraże i polichromie w go-

tyckim kościele franciszkanów65. 

W 1901 roku w Krakowie powstało Towarzystwo Polskiej Sztuki Stosowanej (TPSS) 

mające na celu rozwój twórczości opartej na tradycji i sztuce ludowej. Organizowało wy-

stawy, konkursy oraz wydawało czasopismo „Polska Sztuka Stosowana”. Dziesięć lat póź-

niej powstał Związek Architektury Rzeźby Malarstwa Rzemiosła (Związek ARMR), który 

głosił program zrównania różnych sztuk., Jego działalność trwała jednak tylko przez rok. 

W 1912 roku Towarzystwo „Polska Sztuka Stosowana” zorganizowało Wystawę Architek-

tury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowym. Była to największa na terenach Polski prezentacja 

osiągnięć techniczno-budowlanych, która zawierała przykłady kilku domów wystawionych 

wraz z otoczeniem. Wydarzenie to było wielkim sukcesem i przyczyniło się do kształtowania 

przez lata gustów (części przynajmniej) oświeconej publiczności. Stało się też podsumowa-

niem aktywności TPSS i podbudową do powstałych później Warsztatów Krakowskich i wiel-

kiego ich sukcesu na wystawie paryskiej w 1925 roku. Projekty te miały zostać przeznaczone 

do produkcji masowej, jednak wybuch I wojny światowej przeszkodził w realizacji tych pla-

nów. Kontynuując ideę Związku ARMRw 1913 roku zostały założone Warsztaty Krakow-

skie, które posiadały liczne pracownie mebli, tkactwa, wyrobów z metalu, batiku i farbiar-

stwa, hafciarstwa, dekoracji ściennej, ceramiki, introligatorstwa, grafiki, zabawkarstwa, ga-

lanterii skórzanej, rzeźby w kamieniu i drewnie, kierowane przez wybitnych twórców Karola 

Homolacsa, Wojciecha Jastrzębowskiego, Zofię Stryjeńską. Celem tego ugrupowania było 

podniesienie artystycznej jakości produkcji rzemieślniczej poprzez m.in. korzystanie z ist-

niejącego już jej dorobku w postaci stylistycznych form, ornamentów czy nawet konstrukcji. 

Korzystano z oryginalnych materiałów, metod produkcji oraz narzędzi i prostych urządzeń 

technicznych takich jak krosna czy wiejskie warsztaty tkackie. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Warsztaty Krakowskie spajały okres przed- 

i powojenny. Siedem lat po tym wydarzeniu odniosły niebotyczny sukces składający się 

z 189 wyróżnień za prace podczas Międzynarodowej Wystawy Sztuk Dekoracyjnych i No-

woczesnego Przemysłu w Paryżu. Wyróżnienie to było również triumfem idei reprezentowa-

nych niegdyś przez TPSS. Pomimo osiągnięć zakończyły swą działalność w 1926 roku. Ich 

kontynuatorem stała się powołana w tym samym roku Spółdzielnia Artystów „Ład” w War-

szawie, gdzie po 1918 roku przeprowadziła się większość artystów. Od lat 30. XX wieku 

w Warszawie powstawały instytucje oraz działania związane z propagowaniem wzornic-

twa66. 

Niemniej jednak na początku XX wieku Kraków po raz kolejny zapisał się na kartach 

historii, wspierając rozwój wzornictwa. Dzięki krakowskiej Fundacji „Rzecz Piękna” już od 

ponad trzynastu lat możemy zakupić profesjonalne polskie czasopismo – kwartalnik 

                                                           
64 J.A. Mrozek, Polskie wzornictwo XX wieku, http://culture.pl/pl/artykul/polskie-wzornictwo-xx-wieku# [dostęp: 

09.11.2014]. 
65Autor ma na myśli Kościół św. Franciszka z Asyżu w Krakowie. 
66 A. Lipka, Wzornictwo przemysłowe – sztuka współczesnej kreacji, http://polskiedzieje.pl/pozostale-arty-

kuly/wzornictwo-przemyslowe-sztuka-wspolczesnej-kreacji.html [dostęp: 29.10.2014]. 
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„2+3D”67. Cechuje go wysoki poziom edytorski i merytoryczny, czyniąc go najlepszym 

w Polsce źródłem informacji o designie oraz elementem jego promocji. Stanowi również 

przestrzeń wymiany myśli o projektowaniu. 

 

2. Edukacja 

Pionierem kształcenia z zakresu tej dziedziny był Kraków. W roku akademickim 

1961/1962 z inicjatywy Zbigniewa Chudzikiewicza i Andrzeja Pawłowskiego przy Wydziale 

Architektury Wnętrz utworzono trzyletnie Studium Form Przemysłowych. Trzy lata później 

-powstał pierwszy w Polsce wydział, na którym można było studiować wzornictwo – Wy-

dział Form Przemysłowych na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, którego pierwszym 

dziekanem był Andrzej Pawłowski. Jego siedzibą było założone z inicjatywy dra Adriana 

Baranieckiego w 1863 roku Muzeum Techniczno-Przemysłowe na ul. Smoleńsk 9, które gro-

madziło eksponaty oraz prowadziło działalność wydawniczą. Przez kolejne lata możliwość 

zdobycia wykształcenia związanego z designem była utrudniona, ponieważ kształcenie na 

tym kierunku można było podjąć tylko na Akademiach Sztuk Pięknych. Dziś możemy wy-

bierać spośród ponad piętnastu uczelni wyższych, wśród nich są uczelnie artystyczne, tech-

niczne oraz uniwersytety. W ciągu ostatnich kilkunastu lat w Polsce widoczne było zachwia-

nie proporcji pomiędzy absolwentami kierunków humanistycznych a osobami z wykształce-

niem technicznym i matematyczno-przyrodniczym. Odpowiedzią na ten problem było pod-

jęcie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) działań koniecznych do 

podniesienia popularności kształcenia na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i tech-

nicznych. Tak powstał projekt kierunków zamawianych, którego celem jest zamawianie stu-

dentów istotnych dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Działanie to realizowane jest w ra-

mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe, Poddzia-

łanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospo-

darki”68. Od samego początku projektu wzornictwo znalazło się na liście tych kierunków69. 

W roku akademickim 2014/2015 – było ono kierunkiem zamawianym na Politechnice Ko-

szalińskiej, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz na Politechnice Łódzkiej. 

Jakość nauczania w Polsce nie odbiega od solidnego średniego poziomu światowego. 

Studenci i absolwenci tych wydziałów często -wyróżniani i nagradzani są w międzynarodo-

wych konkursach, np. w 2005 roku do ścisłego finału największego światowego konkursu 

wzorniczego „Index” w Kopenhadze został zakwalifikowany projekt dyplomowy wykonany 

na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie. Akademie Sztuk Pięknych 

mogą pochwalić się współpracą ze światowymi firmami np. Alessi, IKEA, Hans Grohe, No-

kia, Volkswagen, które doceniają ich wysoki poziom kształcenia70. 

Brak popularności sztuki użytkowej wśród producentów skutkował tym, iż tylko nie-

liczna część absolwentów podejmowała pracę w swoim zawodzie. Obecnie młodzi polscy 

projektanci biorą udział w prestiżowych europejskich festiwalach, gromadzą doświadczenie 

w zagranicznych studiach projektowych, by następnie, jako doświadczeni profesjonaliści 

pracować dla światowych marek. Ich kreatywność i rzetelny warsztat jest doceniany przez 

                                                           
67 K. Łuczak-Surówka, Historia polskiego wzornictwa, www.iwp.com.pl/design_w_polsce_historia#Historia_XIX 
[dostęp: 10.11.2014]. 
68 www.funduszeeuropejskie.gov.pl/poradnikbeneficjenta/pokl/strony/4_1_2_zwiekszenie_liczby_absolwen-

tow_kierunkow_o_kluczowym_znaczeniu_dla_gospodarki_opartej_na_wiedzy.aspx [dostęp: 26.11.2014]. 
69 Autorka ma na myśli listę kierunków zamawianych. 
70 M. Stefanowski, Wzornictwo w Polsce dzisiaj, Warszawa 2007, s. 14. 
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międzynarodowe środowisko, dzięki czemu stają się pracownikami międzynarodowych kon-

cernów. Wystawa pt. „Wzornictwo z Krakowa” zorganizowana z okazji 50-lecia Wydziału 

Form Przemysłowych na krakowskiej -Akademii Sztuk Pięknych – była okazją do zaprezen-

towania sukcesów studentów i absolwentów tej uczelni. Wśród eksponatów znalazło się 

m.in. wnętrze limitowanej wersji Volkswagena Beetle zaprojektowane przez Aleksandrę Sła-

dek-Zapletal, która aktualnie pracuje dla Škody; nagradzany fotel Comma autorstwa specja-

listki od mebli tapicerowanych – Renaty Kalarus; sprzedające się w 99% na rynkach zagra-

nicznych okulary Massada autorstwa Katarzyny Łupińskiej; wózek dziecięcy X-lander (proj. 

Ergo Design) i lotniskowy wóz strażacki Agnieszki Fujak. Pośród eksponatów najbardziej 

intrygującym okazał się zaprojektowany przez Michała Kracika, podczas stypendium na MIT 

w Bostonie, przy współudziale NASA, hełm do skafandra kosmicznego BioSuit, który ma 

szansę znaleźć się na wyposażeniu członków amerykańskiej misji na Marsa71. 

Polska może pochwalić się również projektami -absolwentów innych uczelni, którzy pra-

cują na- międzynarodowym rynku, są to -m.in. Tomasz A. Rudkiewicz, współpracujący 

z Nokią; Janusz Kaniewski pracujący dla takich marek jak Alfa Romeo, Honda, Fiat, Ferrari, 

Rossignol-Lange, Fila; Tadeusz Jelec, stylista wnętrz samochodowych Jaguara i Lotusa; Ju-

styn Norek – generalny projektant w I.DE.A Institute w Turynie (firmie projektującej samo-

chody dla Alfa Romeo, BMW, Chryslera, Ferrari, Volvo itd.); Tomasz Rygalik pracownik 

naukowy londyńskiej Royal College of Art, prowadzi także własne studio projektowe w Lon-

dynie, gdzie projektuje m.in. dla firm Moroso, Artek i Heal’s72.Wydziały wzornictwa prze-

mysłowego są jednak niewystarczająco dofinansowane przez państwo. Skutkiem tego jest 

brak odpowiedniego sprzętu i wykorzystywania nowoczesnych technologii, co może spowo-

dować powstanie przepaści między poziomem nauczania w Polsce i zagranicą. Elementem 

niezwykle istotnym jest stworzenie możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego pod-

czas licznych praktyk i staży zawodowych odbywanych w przemyśle i w profesjonalnych 

firmach projektowych. Rozwój tej dziedziny powinien się opierać na współpracy szkół uczą-

cych wzornictwa z politechnikami i uczelniami ekonomicznymi, ponieważ studenci wydzia-

łów wzornictwa potrzebują więcej wiedzy z zakresu techniki i rynku, a studenci wydziałów 

technicznych i ekonomicznych potrzebują wiedzy o wzornictwie i wprowadzaniu produktów 

na rynek. Potwierdzają to słowa Andrzeja Śmiałka, U nas, w Ergo Design, są osoby po psy-

chologii, po wzornictwie i po politechnice. Fajne w tym zawodzie jest to, że za każdym razem 

wymyśla się coś innego. Czasem projektuje się zwykłą łopatę do śniegu i wtedy trzeba umieć 

spojrzeć na świat oczyma człowieka, który odśnieża chodnik. A za chwilę, tworząc jacht, 

trzeba być jachtmenem. Żeby coś dobrze zaprojektować, trzeba się wcielić w rolę użytkow-

nika, zrozumieć go73. W Polsce nie ma spójnego, odgórnego działania systemowego w tym 

zakresie. Wbrew temu istnieje taka współpraca w Warszawie pomiędzy Wydziałem Wzor-

nictwa ASP i Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych (SIMR) tamtejszej politechniki. 

 

                                                           
71 A. Sańczuk, Design spod Wawelu. Czy nowe ikony polskiego wzornictwa powstaną w Krakowie?, http://week-
end.gazeta.pl/weekend/1,138262,16778166,Design_spod_Wawelu_Czy_nowe_ikony_polskiego_wzornictwa.html 

[dostęp: 26.11.2014]. 
72 B. Bochińska, I. Palczewska, Diagnoza stanu wzornictwa, Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2008. 
73 A. Sańczuk, Design spod Wawelu, dz. cyt. 
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3. Popularyzacja wzornictwa 

Z biegiem lat wzornictwo staje się coraz bardziej popularne za sprawą instytucji, organi-

zacji pozarządowych, firm, a nawet miast i regionów zajmujących się jego wdrażaniem pro-

mocją. 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Polsce to powstała w 1950 roku instytucja pań-

stwowa, która zajmują się upowszechnianiem wzornictwa, prowadzeniem interdyscyplinar-

nych badań naukowych, rozwojowych i projektowych oraz świadczeniem usług eksperckich 

i doradczych dla przedsiębiorstw i administracji. Twórczynią idei Instytutu jako wyspecjali-

zowanej placówki artystyczno-badawczej była profesor Wanda Telakowska74. Jednostka ta 

realizuje badania naukowe z dziedziny ergonomii, biomechaniki oraz zarządzania designer. 

W szczególności ich przedmiotem jest stopień wykorzystania wzornictwa w tworzeniu no-

wego, innowacyjnego produktu, rozwój nowego produktu trendy na rynku, a także korzyści, 

jakie mogą uzyskać przedsiębiorstwa, wprowadzając do produkcji wyrobów o atrakcyjnym 

designie (wzrost sprzedaży i zysków, poprawa konkurencyjności, poszerzenie rynków zbytu, 

umocnienie wizerunku firmy na rynku). 

Instytut dysponuje jedną z największych w Europie bibliotek poświęconych wzornictwu, 

zbiory te są stopniowo digitalizowane i udostępniane on-line. Centrum Design opracowuje 

i wydaje publikacje, w tym e-Biuletyn, oraz prowadzi serwis internetowy www.iwp.com.pl. 

Wdraża również działalność edukacyjną dla projektantów oraz przedsiębiorców z zakresu 

zarządzania i wprowadzania nowego produktu wzorniczego na rynek. Od 2008 roku można 

uczestniczyć w studiach podyplomowych, które są prowadzone przy współpracy ze Szkołą 

Główną Handlową – kierunek design management adresowany jest do managerów produktu 

i projektantów75. 

Sztandarowymi działaniami Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w obszarze upowszech-

niania wzornictwa są: 

1. Prowadzony od 1992 r. program monitoringu wzornictwa i wystawa „Dobry Wzór”. 

2. Wyróżnienie najlepszego produktu godłami Dobry Wzór i Wzór Roku, w kategoriach 

produktów dla domu, do miejsca pracy i sfery publicznej. 

3. Gdynia Design Days, cykl wydarzeń promujących od 2008 roku współczesne wzornictwo 

krajów regionu Morza Bałtyckiego, kolejna edycja odbyła się w 2009 r. 

4. Fortis Young Design – wystawa osiągnięć młodych projektantów oraz stypendium 

im. Wandy Telakowskiej (kontynuacja wystaw „Design Młodych”). 

5. Publikacja Słownika Projektantów Polskich, zawierającego biogramy i fotograficzną ilu-

strację osiągnięć projektantów działających w okresie powojennym. 

 

Pozarządową organizacją społeczną zrzeszającą czynnie działających projektantów i pro-

mująca wzornictwo na arenie międzynarodowej jest Stowarzyszenie Projektantów Form 

Przemysłowych. Obecnie należy do niej około 90 projektantów, ale liczba ta stale rośnie. 

Przedstawiciele reprezentują Polskę na spotkaniach przedstawicieli wzornictwa z Europy 

Centralnej i Wschodniej „Regional Meetings on Design Support”. W 2006 roku współorga-

nizowało międzynarodową konferencję Stowarzyszenia Cumulus w Warszawie i towarzy-

szącą jej wystawę „Design PL”. W tym samym roku opracowano dokument pt. „Strategia 

                                                           
74 M. Stefanowski, op.cit., s. 10. 
75 Analiza aplikacji i wzornictwa przemysłowego w polskich przedsiębiorstwach, Ministerstwo Gospodarki, War-

szawa 2007, s. 174. 
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rozwoju wzornictwa w Polsce na lata 2007-2020”, który został doręczony władzom regio-

nalnym i centralnym. Nasze rodzime wzornictwo w 1979 roku doczekało się posiadającego 

unikatowe i niezwykle cenne kolekcje polskich projektów, głównie z okresu wczesnej dzia-

łalności Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego Mu-

zeum Narodowego w Warszawie. Jednak kolekcja muzealna rzadko jest udostępniana pu-

bliczności, a w jej zbiorach nie przybywa nowych eksponatów. 

Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku stworzyło możliwości pozyskania do-

finansowania inicjatyw regionalnych, których celem była popularyzacja wzornictwa. Jednym 

z podmiotów, który skorzystał z tego wsparcia, był sfinansowany w 75% z funduszu PHARE 

ESC 2001 Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości. Inicjatywa ta została stworzona m.in. 

w celu rozwoju gospodarczego Śląska. Podmiot ten organizuje od 2006 roku konkurs „Śląska 

Rzecz” promujący najlepsze produkty i realizacje graficzne wykonane przez firmy mające 

siedzibę na Śląsku. Kolejnym przedsięwzięciem jest powstałe z inicjatywy władz niemiec-

kiego landu Hesja Wielkopolskie Centrum Designu w Poznaniu76. 

Inicjatywa tworzenia lokalnych ośrodków wzornictwa będzie realizowana również 

w Krakowie. Z wyników badań przeprowadzonych w 2007 roku – w ramach europejskiego 

projektu InnoRegioMałopolska, którego celem była pomoc we wdrażaniu Skutecznej Strate-

gii Innowacji Województwa Małopolskiego w ramach 6. Programu Ramowego UE77, wśród 

właścicieli 177 firm działających w Małopolsce oraz 345 studentów wyższych uczelni wska-

zują na potrzebę powstania Centrum Kreatywności i Designu w Krakowie78. Podczas konfe-

rencji prasowej79 marszałek Marek Sowa poinformował, że konsorcjum tworzyć będą cztery 

krakowskie uczelnie: Uniwersytet Ekonomiczny (koordynator projektu), Akademia Górni-

czo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki oraz Po-

litechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki a inicjatorem powstania centrum jest prof. 

Jerzy Hauser i jego współpracownicy80. Centrum ma stać się wizytówką Małopolski, jako 

regionu kreatywnego, która przyczyni się do rozwoju potencjału Krakowa, jako ogólnopol-

skiego centrum kształcenia projektantów wzornictwa przemysłowego. Ma być również od-

powiedzią na niski popyt przedsiębiorstw na usługi z tego sektora. 

Celem przedsięwzięcia jest wzrost konkurencyjności małopolskiej gospodarki poprzez 

rozwój wiedzy dotyczącej kreatywności oraz wzmocnienie zakresu i jakości wykorzystania 

designu w firmach. Jak czytamy w Strategii Rozwoju, do zadań Centrum Kreatywności i Di-

zajnu należeć będzie promocja wzornictwa i jego gospodarczego znaczenia m.in. poprzez 

organizowanie sympozjów, konferencji, spotkań, wystaw, warsztatów oraz innych działań. 

Centrum będzie organizatorem corocznego konkursu promującego małopolskie wzornictwo. 

Planowane jest również przygotowywanie cyklicznych wystaw promujących dziedzictwo 

i współczesne osiągnięcia małopolskich projektantów. Centrum Kreatywności i Dizajnu zaj-

mie się również wspieraniem dobrych praktyk w zakresie kształtowania przestrzeni publicz-

nej, w tym zwłaszcza dotyczących tzw. małej architektury81. Jak powiedział marszałek Ma-

rek Sowa Powstanie centrum jest ważne nie tylko ze względów wizualnych, estetycznych, ale 

                                                           
76 M. Stefanowski, op.cit., s. 12. 
77 Ł. Mamica, Wzornictwo Przemysłowe w Małopolsce – oczekiwania firm i studentów, Kraków 2007, s. 4. 
78 www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,400242,w-krakowie-powstanie-centrum-kreatywnosci-i-di-
zajnu.html [dostęp: 26.11.2014]. 
79 Konferencja odbyła się 6 maja 2014 r. 
80 www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,400242,w-krakowie-powstanie-centrum-kreatywnosci-i-di-

zajnu.html [dostęp: 26.11.2014]. 
81 Program Strategiczny Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego. 
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również ekonomiczny. Wobec kultury i przemysłów kreatywnych zostały skierowane kon-

kretne oczekiwania związane ze wzmacnianiem innowacyjności i potencjału gospodarczego 

regionu oraz budowaniem kapitału społecznego. Działania centrum z pewnością przyczynią 

się do rozwoju małopolskiej gospodarki oraz pozytywnie wpłyną na jej konkurencyjność82. 

Rektor uczelni będącej koordynatorem projektu, prof. Andrzej Chochoł podczas konferencji 

podkreślił, iż współpraca uczelni technicznych, ekonomicznej i artystycznej daje gwarancję 

jakości przedsięwzięcia. Tego typu przedsięwzięcie umożliwi realizację pomysłów nie tylko 

studentów, ale też przedsiębiorców, którzy już funkcjonują na rynku. Cóż może być lepszego 

niż współpraca takich uczelni, jak dwie techniczne, ekonomiczna i artystyczna? Jestem prze-

konany, że projekt ten będzie pozytywnie oddziaływał na rozwój makro- i mikroregionu83. 

 

Podsumowanie 

Nie ma wątpliwości, że udział środowiska krakowskiego designu w popularyzacji wzor-

nictwa jest znaczący. Stał się on kolebką polskiego wzornictwa dzięki powstających na po-

czątku XX wieku instytucjom, które zapoczątkowały działalność z zakresu sztuki użytkowej. 

Warsztaty Krakowskie w 1925 roku sprawiły, że polskie wzornictwo przeżywało złote czasy, 

czego zasługą było m.in. wyróżnienie na rynku światowym. Może dzięki temu kształcenie 

na krakowskim wydziale wzornictwa cały czas przenika duch dawnych Warsztatów Krakow-

skich. To była ciekawa i mocno oddziałująca na polską kulturę i estetykę formacja, która 

odcisnęła m.in. piętno na projektach, które odniosły ogromny sukces na wystawie światowej 

w Paryżu w 1925 roku. Ideą nadrzędną Warsztatów było łączenie wysokiej jakości rzemiosła 

z walorami estetycznymi. I to połączenie technologii z wyczuciem proporcji, piękna nadal 

jest tu żywe – mówi Andrzej Śmiałek. 

Środowisko krakowskiego designu nie tylko zainicjowało rozwój wzornictwa w Polsce 

poprzez liczne działania trwające od końca XIX wieku, ale aktywnie działa, czego przykła-

dem są plany na stworzenie Centrum Kreatywności i Dizajnu, którego pomysłodawcą jest 

prof. Jerzy Hauser. Krakowskie środowisko designu organizuje również od pierwszej połowy 

lat 90. XX wieku ogólnopolskie konkursy pod nazwą Biennale Sztuki Projektowania, które 

stwarzają szansę zaprezentowania projektów niekoniecznie zamówionych przez przemysł 

poprzez stworzenie nowych rozwiązań starych tematów, jak krzesło, zegar, lampa czy za-

bawka. Są to wydarzenia ważne, ponieważ pozwalają na przypomnienie, iż nawet w gospo-

darce rynkowej wzornictwo może wykraczać poza komercję. 

Projektanci zaczynają dostrzegać coś, co można wręcz nazwać „krakowską szkołą de-

signu”. Styl „wzornictwa z Krakowa” to bardzo naturalny, spokojny, z dużym upodobaniem 

do drewna i prostoty, z inspiracjami rodem ze świata sztuki – mówi Katarzyna Łupińska. 

 

 

  

                                                           
2013-2020, www.malopolska.pl/biznes/gospodarka/inteligentne-specjalizacje-regionu/regionalna-strategia-inno-

wacji [dostęp: 26.11.2014] 
82 www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,400242,w-krakowie-powstanie-centrum-kreatywnosci-i-di-

zajnu.html [dostęp: 26.11.2014] 
83 Ibidem. 
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5. NARODOWE SIŁY REZERWOWE – REFORMA, 

OCZEKIWANIA, WYZWANIA 
 

 

Wprowadzenie 

Polskie Siły Zbrojne w dzisiejszych czasach stoją przed wieloma wyzwaniami. Położenie 

geopolityczne Polski sprawia, że bez silnej, dobrze wyposażonej i sprawnie dowodzonej ar-

mii kraj zdaję się na łaskę wrogów. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie dobitnie podkreśliły, 

w jakich niespokojnych czasach żyjemy i unaoczniły, że wojna wybuchnąć również w na-

szym najbliższym otoczeniu. Właśnie ta niespotykana do tej pory eskalacja konfliktu na 

Ukrainie stawia pod znakiem zapytania gotowość oraz przygotowanie naszej armii do ewen-

tualnej skutecznej obrony naszego kraju. Obrony, która może mieć zupełnie inny wymiar niż 

wojny, jakie znamy do tej pory; wojny, która będzie się toczyć na terenie naszego kraju, ale 

bez oficjalnego udziału sił agresora. Na takie wyzwanie musi być przygotowana nie tylko 

polska armia, ale również polskie społeczeństwo, zarówno pod względem odpowiedniego 

szkolenia, – jak i właściwego poziomu świadomości obronnej oraz patriotycznej. Co intere-

sujące, samo społeczeństwo wychodzi z takimi inicjatywami pod wpływem doniesień zza 

wschodniej granicy. Zrzeszanie się obywateli w ochotnicze formacje paramilitarne nie może 

zostać pominięte przez Siły Zbrojne, ponieważ jest to niesamowity potencjał, który z pew-

nością przełoży się na poprawę obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Sama polska armia 

przechodzi obecnie gruntowny proces mobilizacji. Podwyższone wydatki na zbrojenia, jakie 

można zaobserwować w ciągu ostatnich lat, tylko potwierdzają łacińskie przysłowie si vis 

pacem, para bellum. Jednocześnie nie należy zapominać o tym, że poprzez sprawną armię 

należy rozumieć nie tylko główne siły, ale także szeroko pojęte jednostki rezerwy. Jest to 

o tyle istotne, że w 2010 roku nastąpiła jedna z największych reform w historii polskich sił 

zbrojnych. Odejście od systemu poborowego w kierunku pełnego uzawodowienia armii, 

mimo oczywistych plusów, takich jak, na przykład, pełna profesjonalizacja żołnierzy, przy-

niosło również wiele nowych wyzwań. Jednym z najważniejszych była kwestia takiego prze-

szkolenia obywateli, aby byli gotowi do udzielenia pomocy militarnej głównym siłom zbroj-

nym. 

Potrzebę stworzenia sprawnej formacji wojskowej, która umożliwi szkolenie oraz udział 

obywateli w obronności państwa potwierdziły badania, według których aż 37% badanych 

wyraziło zainteresowanie członkostwem w ochotniczej jednostce obronnej. Co ciekawe, 

w grupie badanych poniżej 25. roku życia ten odsetek wynosił ponad 60%84. Powodem tego, 

może być wzrost zagrożenia odczuwanego przez społeczeństwo w związku z działaniami 

zbrojnymi rozgrywającymi się na terenie Ukrainy i niepewność o zdolność obronną polskiej 

armii. Ponadto warto zauważyć, że polskie społeczeństwo nie jest przygotowane na konflikt 

zbrojny rozgrywający się na terenie kraju, ponieważ tylko 22% Polaków kiedykolwiek brało 

                                                           
* IX Konkurs Sympozjalny, Miejsce 3. 
84Centrum Badania Opinii Społecznej, O polskiej armii i przygotowaniu obywateli na wypadek powszechnego za-

grożenia, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_125_14.PDF [dostęp: 14.12.2014]. 

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_125_14.PDF
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udział w szkoleniu wojskowym. Dlatego tak istotne jest umożliwienie tym ochotnikom moż-

liwości udziału w szkoleniach. 

Powstanie Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) w ramach „Programu profesjonalizacji 

Sił Zbrojnych RP na lata 2008-2010”, było próbą odpowiedzi na problem braku odpowied-

niego przygotowania i wykorzystania rezerw osobistych85. Stworzenie Narodowych Sił Re-

zerwowych było nowatorskim, ale jednocześnie naturalnym efektem zawieszenia systemu 

poborowego. W założeniach Narodowe Siły Rezerwowe miały być nierozerwalnym uzupeł-

nieniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedzialnym za zabezpieczenie tery-

torium Polski, ale jednocześnie mogący brać udział w operacjach za granicami kraju. Nato-

miast, poprzez umożliwienie obywatelom ochotniczego szkolenia chciano zwiększyć świa-

domość obronną oraz szeroko pojęty patriotyzm wśród mieszkańców. Głównym zadaniem 

Narodowych Sił Rezerwowych, jako części Sił Zbrojnych RP, jest stanie na straży suweren-

ności oraz niepodległości Polski. Jednocześnie mogą brać udział m.in. w zwalczaniu efektów 

klęsk żywiołowych, operacjach antyterrorystycznych, akcjach poszukiwawczych, a także 

wykonywać zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W przypadku ogłoszenia mobili-

zacji oraz w czasie wojny, żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych stają się z mocy prawa 

żołnierzami w czynnej służbie wojskowej86. O ich powołaniu decyduje ocena zagrożeń i sy-

tuacji kryzysowych. 

Służba w Narodowych Siłach Rezerwowych jest zaadresowana do żołnierzy rezerwy, 

którzy są przeszkoleni, ale jednocześnie mają kwalifikacje szczególnie przydatne Siłom 

Zbrojnym, np.: lekarzy, tłumaczy, prawników, czy inżynierów. Drugą grupą osób, do których 

kierowano ofertę, są ochotnicy, którzy nie pełnili wcześniej czynnej służby wojskowej. Z po-

wodu braku obowiązkowej służby wojskowej, ta grupa będzie się systematycznie powięk-

szać87. 

W założeniach Narodowe Siły Rezerwowe pod koniec 2010 roku powinny liczyć 20 tys. 

żołnierzy, przy 120 tys. żołnierzy ogółem Sił Zbrojnych RP. Jednak powolność rekrutacji 

oraz nieskuteczny system motywacyjny spowodowały zmniejszenie do 10 tys. przewidywa-

nej liczby etatów. Niestety, w drugiej połowie 2010 roku Narodowe Siły Rezerwowe liczyły 

tylko 2 997 żołnierzy, co stanowiło 30% przyjętego planu, a do 31 grudnia 2011 roku, ta 

liczba wzrosła do 13 395 osób, czyli 67% planowanych stanowisk88. Inną wątpliwością po 

powstaniu Narodowych Sił Rezerwowych była ich niska przydatność dla reszty Sił Zbroj-

nych, co było efektem rozproszenia żołnierzy NSR wśród jednostek zawodowych, konse-

kwencją tego staje się uniemożliwienie wykorzystania rezerwistów zgodniez ich przeznacze-

niem. Kolejnym problemem wynikłym z takiego działania jest mniejsza efektywność szko-

lenia oraz brak możliwości natychmiastowego użycia żołnierzy NSR w sytuacjach kryzyso-

wych. Krytycy zwracali również uwagę na niską atrakcyjność służby w Narodowych Siłach 

Rezerwowych. Głównym aspektem małego zainteresowania był nierozbudowany system za-

chęt, ochotnicy rezygnowali z powodu obaw o utratę pracy oraz z powodu niskiej pensji, jaką 

mogli otrzymać będąc żołnierzami Narodowych Sił Rezerwowych. Potwierdza to niestety 

                                                           
85 Reforma Narodowych Sił Rezerwowych. Utworzenie Armii Krajowej, www.obronanarodowa.pl/download/re-

forma-nsr-aon.pdf [dostęp: 14.12.2014]. 
86 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, art. 3 ust. 1 i 2. 
87 Cz. Juźwiek, K. Sobczyk, Ocena funkcjonowania przyjętej koncepcji Narodowych Sił Rezerwowych, „Bezpie-

czeństwo Narodowe” 2013, nr 25. 
88 Naczelna Izba Kontroli, Stan profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na przykładzie wybranych jednostek, 

www.nik.gov.pl/plik/id,3650,vp,4648.pdf [dostęp: 14.12.2014]. 
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tezę, że troska o kondycję państwa oraz o bezpieczeństwo narodowe przegrywa z argumen-

tami finansowymi. 

Za wzór do naśladowania dla Narodowych Sił Rezerwowych stawiano amerykańską 

Gwardię Narodową, jako formację skuteczną i stanowiącą podstawę sił zbrojnych Stanów 

Zjednoczonych. Jednakże należy pamiętać o tym, jak bardzo głęboko zakorzeniona w historii 

oraz w świadomości amerykanów jest ta jednostka. Druga poprawka do Konstytucji Stanów 

Zjednoczonych mówi, że dobrze zorganizowana milicja jest niezbędna dla bezpieczeństwa 

wolnego stanu89, świadczy to o tym, jak bardzo ważna w obronie demokracji oraz suweren-

ności państwa jest ta formacja milicyjna. Ciekawym aspektem Gwardii jest jej podwójny 

charakter funkcjonowania, a jej nadrzędnym zadaniem jest obrona przed zagrożeniami, za-

równo wewnątrz, jak i na zewnątrz kraju. Obecnie Gwardia Narodowa jest bezpośrednią czę-

ścią sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i podlega Prezydentowi USA. Jako jednostki re-

gularnej armii mogą być wysyłane za granice państwa do udziału w misjach bojowych. Na-

tomiast na szczeblu stanowym jej zwierzchnikiem jest gubernator, a ich zadaniami są m.in. 

likwidowanie skutków klęsk żywiołowych, zapewnienie bezpieczeństwa, likwidowaniem 

zamieszek oraz szeroko pojętym wspieraniem władz w sytuacjach zagrożenia. Każdy z pięć-

dziesięciu stanów posiada swoją jednostkę Gwardii Narodowej podległej gubernatorowi. 

Służba w niej jest ochotnicza i trwa trzy, sześć, albo osiem lat. Po szkoleniu trwającym dzie-

sięć tygodni kandydat staje przed wyborem jednego spośród ok. 150 zawodów oferowanych 

przez jednostkę. Odbywają się również okresowe szkolenia, prowadzone raz w miesiącu 

w miejscu zamieszkania ochotnika. Do Gwardii Narodowej przyjmowane są osoby pomię-

dzy 17. a 35. rokiem życia, jednakże możliwe są wyjątki w postaci żołnierzy mających za 

sobą czynną służbę wojskową oraz posiadający specjalne umiejętności. Należy zwrócić 

uwagę na wysoką efektywność sił Gwardii Narodowych w porównaniu do kosztów, jakie 

pochłania. Koszty poniesione na jednego gwardzistę są przeszło trzy razy mniejsze, niż 

w przypadku żołnierza liniowego, odpowiednio 35 000 do 146 000 dolarów90. 

 

                                                           
89 Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/usa.html [dostęp: 

14.12.2014]. 
90 A.M. Siarkowska, Wykorzystanie doświadczeń amerykańskiej Gwardii Narodowej w tworzeniu bezpieczeństwa 
Polski w XXI wieku, http://obronanarodowa.pl/artykuly/display/wykorzystanie-doswiadczen-amerykanskiej-gwar-

dii-narodowej-w-tworzeniu-bezpieczenstwa-polski-w-xxi-wieku [dostęp: 14.12.2014]. 
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Rysunek 9. Struktura dowodzenia Gwardii Narodowej USA 

 

Źródło: www.arng.army.mil/aboutus/Pages/O [dostęp: 14.12.2014]. 

 

Jak łatwo zauważyć, nazywanie Narodowych Sił Rezerwowych „polską Gwardią Naro-

dową” jest delikatnym nadużyciem. Należy zastanowić się, jakie amerykańskie rozwiązania 

można przenieść na polski grunt. Głównym powodem popularności Gwardii Narodowej jest 

jej prestiż, gwardziści są szanowani w społeczeństwie, warto również podkreślić, że aż sie-

demnastu prezydentów Stanów Zjednoczonych, m.in. Abraham Lincoln, Theodore Roo-

sevelt, czy George W. Bush, było członkami Gwardii. Nie należy zapominać o przywilejach, 

jakimi cieszą się gwardziści w Stanach. Z racji tego, że żołnierze Gwardii są objęci Federal-

nym Planem Emerytalnym to mogą liczyć na emeryturę do łącznej kwoty niemal 288 000 

dolarów po skończeniu 60 roku życia. Warto wspomnieć również o innych rodzajach świad-

czeń, na przykład darmowych lotach na pokładzie samolotów wojskowych, czy zniżkach 

w sklepach oraz różnorakich rabatach91. Aktywny żołnierz Gwardii może również liczyć na 

zapłaty związane z wykonywaniem obowiązków, szkoleniami i posiadanymi kwalifikacjami. 

Należy również pamiętać o tym, że wojska Gwardii Narodowej zdobywają doświadczenie 

                                                           
91 A.M. Siarkowska, op.cit. 
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na misjach zagranicznych, w Iraku stanowili ponad 50% ogólnych sił Stanów Zjednoczonych 

skierowanych do walki92. Dzięki temu, po powrocie żołnierze są doskonale przygotowani do 

każdych warunków i mogą bez problemu zapewniać bezpieczeństwo na terytorium kraju. 

 
Rysunek 10. Zasady wykorzystania Sił NSR (komponent operacyjny) i TOS NSR 

 

Źródło: Reforma Narodowych Sił Rezerwowych. Utworzenie Armii Krajowej…, www.obronanarodowa.pl/dow-
nload/reforma-nsr-aon.pdf [dostęp: 14.12.2015.]. 

 

Po czterech latach funkcjonowania w Polsce Narodowych Sił Rezerwowych i zaobser-

wowaniu wad i błędów, jakie poniosło za sobą wdrażanie tak nowatorskiego projektu. Obec-

nie przygotowywany jest projekt reformy, który ma za zadanie usprawnić funkcjonowanie 

Narodowych Sił Rezerwowych oraz powołać do życia nową jednostkę – Terytorialne Od-

działy/Pododdziały NSR/Armii Krajowej (TO/NSR/AK), która ma reagować na kryzysowe 

wydarzenia na terenie województw oraz chronić miejscową ludność cywilną93. Głównym 

kierunkiem zmian Narodowych Sił Rezerwowych ma być utworzenie ich zwartych podod-

działów spośród żołnierzy obecnie rozproszonych w innych jednostkach, co umożliwi lepsze 

funkcjonowanie oraz zwiększy efektywność. Pozwoli to na wsparcie władz lokalnych, na 

przykład w likwidacji skutków klęsk żywiołowych, ale również wsparcie organizacji pro 

obronnych poprzez szkolenia mające na celu poszerzenie wiedzy obywateli na temat bezpie-

czeństwa międzynarodowego, a także zachętę do wyboru NSR, jako alternatywy dla armii 

zawodowej. Natomiast w czasie wojny, zwarte oddziały NSR będą mogły wspierać główne 

siły poprzez działania o charakterze specjalnym na terenie województw, a także będą mogły 

brać udział w działaniach specjalnych w ugrupowaniu przeciwnika. Dzięki takim zmianom 

liczebność Sił Zbrojnych RP zwiększy się ze 120 tys. do 130 tys., w tym 30 tys. przeznaczone 

dla żołnierzy NSR i TO. Na przeszkodzie takiego rozwiązania może jednak stanąć niska 

atrakcyjność oferty oraz mała liczba zgłoszeń kandydatów do jednostek. Zmiany nastąpią 

również w kwestii szkoleń. Nacisk zostanie położony na przygotowanie do działań bojo-

                                                           
92 A. Potocki, Chcesz pokoju? Szykuj gwardię narodową, „W Sieci” 2014, nr 45, s. 21. 
93 Reforma Narodowych Sił Rezerwowych. Utworzenie Armii Krajowej..., www.obronanarodowa.pl/download/re-

forma-nsr-aon.pdf [dostęp: 14.12.2014]. 
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wych, w szczególności do prowadzenia działań nieregularnych oraz na współdziałanie z jed-

nostkami sojuszniczymi. Nie należy zapominać o klasach mundurowych i o organizacjach 

pro obronnych. W ciągu poprzedniego roku, z racji eskalacji konfliktu na Ukrainie, coraz 

większą popularność zyskały ochotnicze stowarzyszenia, które zajęły się organizacją szkoleń 

z obrony czy strzelectwa. Dlatego ważne jest, aby wykorzystać ich potencjał i stworzyć sys-

tem szkoleń, dzięki którym mogliby rozwijać swoje umiejętności. Takimi szkoleniami mo-

głoby być objętych ok. 10 tys. młodzieży rocznie. Najważniejszą zmianą jest jednak zmiana 

w systemie motywacyjnym, objawiająca się zwiększonymi zarobkami oraz ułatwieniami dla 

ochotników podejmujących się służby w Narodowych Siłach Rezerwowych. Mała liczba 

zgłoszeń od 2010 roku dobitnie pokazała, że ludzie nie są zainteresowani służbą w NSR na 

obecnych warunkach. Zbyt wielkim kosztem jest dla nich poświęcenie pracy, czy czasu spę-

dzanego z rodziną. Dlatego też należy rozbudować system zachęt i oprzeć go przede wszyst-

kim o aspekt finansowy. Reforma proponuje wprowadzenie świadczenia z tytułu wykony-

wanych obowiązków podczas niepełnienia służby wojskowej. Zaproponowano, aby stawka 

wynosiła 20% uposażenia żołnierza zawodowego. Proponowane zmiany w systemie moty-

wacyjnym kształtowałyby się w skali roku w granicach 157 mln złotych (77 mln pochodzą-

cych z TO NSR/AK)94. Kolejnym bardzo istotnym aspektem reformy NSR jest współpraca 

wojska z pracodawcami. Należy również zachęcić przedsiębiorców do większego wyrażania 

zgody na uczestnictwo ich pracowników w jednostkach Narodowych Sił Rezerwowych. 

Trzeba ustalać terminy szkoleń, które nie kolidowałyby z procesami produkcyjnymi. Należy 

umożliwić zrzeszanie się przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy rezerwy w związki, co 

ułatwiłoby komunikacje pomiędzy stronami oraz przyniosłoby korzyści dla pracodawców. 

Pracodawcy powinni również mieć możliwość odpisania kosztów uzyskania przychodów 

w momencie, gdy ich pracownik przebywałby na szkoleniu w ramach służby w NSR. Taki 

rodzaj zachęty byłby bardzo mocno oddziaływający i na pewno zwiększyłby popularność 

zatrudnienia żołnierzy NSR przez przedsiębiorców. Kolejnym czynnikiem motywującym do 

wstąpienia w szeregi Narodowych Sił Rezerwowych będzie ciągłe podnoszenie swoich kwa-

lifikacji, przydatnych zarówno podczas służby, jak i podczas normalnego życia. Należy rów-

nież zaznaczyć, że żołnierze NSR powinni mieć gwarancję zatrudnienia w pierwszej kolej-

ności na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem95. Dzięki takim usprawnieniom moż-

liwe staje się powstanie sprawnej formacji, która będzie przydatna zarówno podczas wojny, 

jak i w czasach pokoju. Same założenia reformy spotkały się jednak z głosami polemiki. Naj-

bardziej przebijała się krytyka potencjalnej liczebności TO NSR/AK, 10 tys. przeznaczonych 

etatów to za mało, aby móc na bezpieczne zabezpieczenie infrastruktury w sytuacji kryzyso-

wej oraz mogące wystąpić problemy z zabezpieczeniem skutków klęsk żywiołowych, czy 

podczas pomocy służbom cywilnym. Dlatego pojawiają się głosy, że należy powiększyć Na-

rodowe Siły Rezerwowe, aż do pułapu 50 tys. żołnierzy, co umożliwi sprawne oraz skuteczne 

wykonywanie zadań96. Jednakże z takim działaniem wiążą się zwiększone koszty utrzyma-

nia, na które polski budżet nie może sobie pozwolić. 

 

 

                                                           
94 Ibidem, s. 22-25. 
95 Ibidem, s. 28. 
96 Opinia Stowarzyszenia Obronanarodowa.pl […] dotycząca Koncepcji funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwo-

wych opracowanej na Akademii Obrony Narodowej, http://obronanarodowa.pl/artykuly/display/opinia-stowarzy-

szenia-obronanarodowapl-dotyczaca-koncepcji-funkcjonowania-narodowych-sil-rezerwowych-opracowanej-na-

aon [dostęp: 14.12.2014]. 
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Tabela 1. Przykładowe zestawienie rocznych kosztów świadczeń dla żołnierzy TO NSR/AK 

w trakcie pozostawiania na przydziale kryzysowym 

TO NSR/AK  

Korpusy osobowe Świadczenie brutto 

miesięczne w zł 

Ilość Świadczenie brutto rocznie 

w zł 

Oficer (podporucznik) 820 24 236 160 

Podoficer (kapral) 648 53 412 128 

Szeregowy 560 620 4 166 400 

Razem 697 4 814 688 

16 TO NSR/AK 

Świadczenie brutto rocznie w zł 4 814 688 16 77 035 000 

 

Podsumowując, jednostki obrony terytorialnej powinny być integralną częścią sił zbroj-

nych każdego kraju. Dzięki odpowiedniemu przeszkoleniu takich żołnierzy możliwe jest – 

odpowiednie zabezpieczenie bezpieczeństwa kraju. Struktura funkcjonowania Narodowych 

Sił Rezerwowych, po swoim powstaniu w 2010 roku, poniosła porażkę. Jako twór całkowicie 

nowy oraz pionierski, podatny był na błędy w tworzeniu wynikające z braku doświadczenia 

twórców. Jednak po czterech latach obecności Narodowych Sił Rezerwowych w strukturze 

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej unaoczniły się zarówno problemy, jak i możliwe 

rozwiązania, które mogą poprawić działanie tej formacji wojskowej. Wraz ze wzrostem chęci 

zaangażowania obywateli w życie wojskowe oraz z pojawianiem się coraz to nowych stowa-

rzyszeń propagujących idee patriotyczne najważniejsze staje się wykorzystanie przez nowo 

zreformowane jednostki potencjału obywatelskiego, który może przysłużyć się polepszeniu 

bezpieczeństwa narodowego. Poprzez odpowiednie czerpanie ze wzorców takich jak Gwar-

dia Narodowa Stanów Zjednoczonych, z ich doświadczeń, zwycięstw oraz porażek możliwe 

staje się stworzenie takiego systemu obrony terytorialnej, który skutecznie będzie odstraszać 

potencjalnego agresora, a jednocześnie, poprzez stanowienie zwartych oddziałów regularnej 

armii, będzie wartościową i efektywną siłą, mogącą przechylić szalę zwycięstwa na naszą 

korzyść. Nie należy zapominać o innych, nie tylko militarnych wyzwaniach, przed jakimi 

stoją formacje ochotnicze. Walczenie z klęskami żywiołowymi, zwalczanie ich skutków, za-

pewnianie szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego, to tylko niektóre z zadań, jakim 

muszą sprostać jednostki ochotnicze. Bycie członkiem Narodowych Sił Rezerwowych po-

winno wiązać się z wieloma korzyściami, zwłaszcza materialnymi, z racji tego, że dla zwy-

kłego obywatela bardziej liczy się aspekt materialny oraz godziwe życie, niż etos patrio-

tyczny. Dlatego poprzez większą atrakcyjność finansową służby oraz szereg zapomóg i przy-

wilejów będzie można odnieść sukces i dopiero zacząć mówić o „polskiej gwardii narodo-

wej”. 
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6. MUZEUM W OBLICZU WYZWAŃ 

WSPÓŁCZESNOŚCI 

 

 

Wprowadzenie 

Polski twórca Waldemar Łysiak, z wykształcenia historyk sztuki i architekt, w swoich 

esejach pisał: Muzeum jest pełne napięć. Z jednej strony jest to świątynia, do której wchodzi 

się na chwilę kontemplacji. Rodzą się tam pewne więzy, uzmysławiające zupełnie coś innego 

niż rzeczy przypadkowe, rzeczy do kupienia. Z drugiej strony – na dzieło wystawione w mu-

zeum patrzy się trochę tak, jakby znajdowało się ono na cmentarzu97. Na podstawie przyto-

czonych słów można w pierwszej kolejności stwierdzić, iż w muzeach tkwi wyjątkowy po-

tencjał do wywoływania emocji i wzbudzania refleksji wśród odbiorców. W dążeniu do peł-

nego wykorzystania tej zdolności dzisiejsze instytucje kultury muszą stawiać czoła szere-

gowi wyzwań. Sytuacja ta znajduje uzasadnienie w fakcie, iż wraz z przeobrażeniami doko-

nującymi się we współczesnym świecie – dynamicznym rozwojem technologii i telekomu-

nikacji oraz postępującą globalizacją gospodarczą i społeczno-kulturową – zmianie ulegają 

również wymagania widza. Tradycyjny obraz muzeum, jako – wspomnianej przez Łysiaka 

– świeckiej świątyni w tych realiach traci na aktualności i atrakcyjności, ustępując miejsca 

nowoczesnej formule muzeum „żywego”, otwartego na dialog i interakcję. 

Punktem wyjścia do próby diagnozy miejsca i roli muzeum we współczesnym świecie 

powinno stanowić nakreślenie definicji tegoż pojęcia. Według „Słownika Mitów i Tradycji 

Kultury” Władysława Kopalińskiego muzeum (z gr. mouseion – „świątynia muz”) jest insty-

tucją, która gromadzi zbiory z różnorodnych dziedzin sztuki, kultury, nauki lub techniki98. 

Podobne ujęcie prezentuje „Słownik Języka Polskiego PWN”, poszerzając tę definicję o za-

dania przyświecające działalności muzealnej, takie jak przechowywanie i konserwacja zbio-

rów, a także udostępnianie je publiczności w formie wystaw stałych, czasowych, objazdo-

wych99. Powołując się na polską ustawę o muzeach, muzeum jest jednostką organizacyjną, 

nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest sprawowanie opieki nad zabytkami, in-

formowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawo-

wych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości 

poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami100. W myśl przepisów rea-

lizacja wskazanych założeń odbywa się m.in. poprzez gromadzenie zbiorów, przechowywa-

nie ich w warunkach gwarantujących odpowiedni stan zachowania oraz bezpieczeństwo, ka-

talogowanie muzealiów, przygotowywanie wystaw, prowadzenie działalności edukacyjnej 

i wydawniczej, a także zapewnienie stosownych warunków zwiedzania i korzystania z za-

bytków101. Za najbardziej rozpowszechnioną i najczęściej przytaczaną definicję uznaje się 

stanowisko przyjęte przez Międzynarodową Radę Muzeów ICOM. Zgodnie z jej brzmieniem 

                                                           
* X Konkurs Sympozjalny, Miejsce 1. 
97 http://lubimyczytac.pl/cytat/16241 [dostęp: 20.03.2015]. 
98 W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Kraków 1993, s. 720. 
99 Słownik Wyrazów Obcych, red. M. Szymczak, Warszawa 1994, s. 583. 
100 Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, Dz.U. 1997 nr 5 poz. 24. 
101 Ibidem. 



 

 

muzeum określa się, jako dostępną publicznie trwałą instytucją o charakterze niedochodo-

wym, służącą społeczeństwu, jego rozwojowi i rozrywce, która organizuje badania nad ma-

terialnymi wytworami działalności ludzi oraz ich otoczenia, gromadzi je, konserwuje oraz 

zabezpiecza, a także wystawia i udostępnia102. 

Wszystkie cytowane powyżej definicje są dziełem muzeologii XX wieku i w pełni oddają 

charakter ówczesnego postrzegania jednostek muzealnych. Dzisiejsze podejście do muzeal-

nictwa intensywnie nabiera odmiennego kształtu. Choć fundamentalne założenia funkcjono-

wania muzeów nie utraciły ważności, w wyniku przemian ostatniej dekady powstała koniecz-

ność podjęcia refleksji nad nowoczesną koncepcją tych instytucji. Zaktualizowaną wersję 

pojęcia „muzeum”, zaadaptowaną do realiów współczesnego świata, sformułowała prof. 

dr hab. Danuta Folga-Januszewska, przewodnicząca polskiego komitetu ICOM – Muzeum 

współczesne bywa stale jeszcze instytucją trwałą, musi przynosić dochody, aby przetrwać, 

służy społeczeństwom i ich polityce określania tożsamości i wartości, jest dostępne publicznie 

także przez Internet, prowadzi badania nad świadectwami działalności człowieka i jego oto-

czenia, gromadzi, konserwuje i zabezpiecza zbiory lub nośniki, na których są one zapisane, 

udostępnia je i prezentuje, tworzy nowe rzeczywistości i wartości edukacyjne i fikcyjne, służy 

rozrywce103. Skonstruowana na podstawie klasycznej definicji nowa formuła przeredagowuje 

nieodłączne cechy i funkcje muzeów w kontekście realiów, w których dziś przychodzi im 

istnieć. Wszystkie nowo wprowadzone elementy są konsekwencją przemian cywilizacyjnych 

współczesnego świata i wyrażają odpowiedź instytucji muzeów na stawiane przed nimi wy-

zwania. Niniejsza praca ma na celu bliższe przyjrzenie się przeobrażeniom, jakim na prze-

strzeni lat uległy muzea, nowoczesnym trendom, a także najpopularniejszym kierunkom roz-

wojowym. 

 

1. Widz, konsument, współtwórca 

Dynamiczne tempo zmian zachodzących w świecie nauki i techniki oraz rozwój nowo-

czesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych spowodował między innymi wzrost 

wymagań nowej publiczności względem oferty muzealnej. Dzisiejszy widz, przyzwyczajony 

do powszechnego dostępu do multimediów i Internetu, a także poznawania poprzez doświad-

czanie, oczekuje interesującej i urozmaiconej formy kontaktu ze sztuką. Zatem kluczowe do 

zaproponowania atrakcyjnej oferty staje się właściwe rozpoznanie potrzeb wymagającego 

klienta XXI wieku. Ma to o tyle istotne znaczenie, iż współczesne muzea zostają postawione 

w sytuacji, w której muszą coraz mocniej zabiegać o zainteresowanie i zaangażowanie od-

biorców. Tak silna orientacja muzeum na wymagania klientów i dostosowywanie się do nich 

w pewnym stopniu koliduje z tradycyjnym poglądem, iż to zadaniem muzeum jest kreowanie 

standardów piękna, wartości, wiedzy. Jednakże, aby sprostać zagrożeniom związanym ze 

wzrostem konkurencji i znaczącą rywalizacją na rynku czasu wolnego, instytucje kultury 

spotykają się z koniecznością brania pod uwagę oczekiwań i wyobrażeń zwiedzających. We-

                                                           
102 D. Folga-Januszewska, Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj?, [w:] „Muzealnictwo” 2008, 

nr 49, s. 200. 
103 D. Folga-Januszewska, Muzea w Polsce 1989-2008. Stan, zachodzące zmiany i kierunki rozwoju muzeów w Eu-
ropie oraz rekomendacje dla polskich muzealników, www.kongreskultury.pl/library/File/RaportMuzea/muzea_ra-

port_w.pelna(1).pdf, s. 54, [dostęp: 26.03.2015]. 
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dług Andrzeja Rottermunda sprawą pierwszoplanową jest stosunek muzeów do własnej pu-

bliczności104. W dążeniu do skutecznego dotarcia do zwiedzających i zachęcenia ich do wi-

zyty w muzeum na znaczeniu przybiera umiejętne wykorzystania świadomie wybranych me-

tod i narzędzi marketingowych. Powołując się na Andrzeja Stasiaka, pierwszym krokiem do 

podjęcia tego typu działań jest ustalenie produktu konkretnej placówki105. W dalszej kolej-

ności powinno nastąpić jego konsekwentne rozwijanie i ulepszanie. W ramach każdego pro-

duktu wyszczególnia się cztery podstawowe grupy komponentów, jakimi są: siedziba, 

zbiory, ekspozycja i działalność106. Dzięki wymienionym elementom możliwe jest oddziały-

wanie na emocje widzów i, tym samym, zaspokajanie ich potrzeb, dlatego też wymagają 

ciągłego udoskonalania i unowocześniania. Na podstawie zaprezentowanego modelu, obej-

mującego konkurowanie muzeów o czas wolny społeczeństwa, a także nasilony proces do-

pasowania się placówek do oczekiwań publiczności, można wysnuć wniosek, iż współcze-

śnie zwiedzającym przypisywane są cechy konsumenta usługi. Co więcej, konsument ten nie 

chce przyjmować roli pasywnego odbiorcy, któremu narzuca się określony punkt widzenia. 

Pragnie on aktywnego uczestnictwa w zwiedzaniu, chce wchodzić w indywidualne i grupowe 

interakcje z treścią ekspozycji i mieć możliwość komentowania, jest otwarty na konfrontację 

z tematami trudnymi i kontrowersyjnymi i przełamywanie stereotypów. W tym świetle celem 

muzeum przestaje być udostępnianie gotowych interpretacji, a staje się tworzenie według 

wystawy platformy komunikacji107. Instytucja ta przybiera charakter ośrodka kreowania toż-

samości i wartości nie na zasadzie pouczania, lecz inspirowania i pobudzania do samodziel-

nego, niezależnego myślenia. Z tego powodu przytaczana wcześniej uaktualniona definicja 

muzeum uwzględnia nowy, istotny jej wyróżnik – rolę określania tożsamości społeczeństwa. 

Realizuje się ona poprzez otwarcie przed widzem przestrzeni spotkania, wymiany doświad-

czeń i dyskusji, a także umożliwienie poszukiwania własnych interpretacji i wniosków na 

temat prezentowanych treści. Można stwierdzić, iż współczesność implikuje nieodzowność 

budowania przez muzeum „partnerskich” relacji z publicznością. Instytucja ta staje w obliczu 

potrzeby otwarcia się na nowe formy aktywności, angażujące widza nie tylko w charakterze 

obserwatora sztuki, ale przede wszystkim współuczestnika w jej kreowaniu. Zdaniem Ry-

szarda W. Kluszczyńskiego partycypacyjna forma organizacji relacji widza z prezentowa-

nymi na wystawie pracami wydaje się być jedynym słusznym rozwiązaniem108. 

 

2. Muzeum partycypacyjne 

W wydanej w 2010 roku publikacji „Participatory Museum” Nina Simon postawiła py-

tanie: jak współczesne instytucje kultury mogą odnowić kontakt z publicznością i być warto-

ściowymi i istotnymi uczestnikami życia społecznego?109 W odpowiedzi autorka wskazała na 

dążenie do pogłębiania aktywności zwiedzających, którego istotą jest angażowanie publicz-

ności w charakterze współtwórców treści muzealnych. Ukierunkowanie na uruchamianie 

partycypacji widzów wpisuje się w szersze zjawisko, jakim jest demokratyzacja uczestnictwa 

                                                           
104 A. Rottermund, Nowy kształt instytucji muzealnej, [w:] Rocznik lubuski, red. A. Toczewski, Zielona Góra 2005, 

t. 31, cz. 1. 
105 A. Stasiak, O potrzebie rewolucji w polskim muzealnictwie XXI wieku, [w:] Kultura i turystyka – razem czy 

oddzielnie?, red. A. Stasiak, Łódź 2007, s. 124. 
106 Ibidem. 
107 P. Idziak, „My” w muzeum, czyli promocja muzeum i partycypacja, http://muzeoblog.org/2009/03/25 [dostęp: 

30.03.2015]. 
108 R.W. Kluszczyński, Nowe media w przestrzeniach muzeum, [w:] Muzeum sztuki. Od Louvru do Bilbao, red. 

M. Popczyk, Katowice 2006, s. 62-66. 
109 N. Simon, The Participatory Museum, www.participatorymuseum.org/preface [dostęp: 27.03.2015]. 



 

 

w kulturze. Upowszechnianie czynnego i kreatywnego udziału w życiu kulturalnym postrze-

gane jest współcześnie, jako warunek rozwoju społeczeństwa. Partycypacyjne muzeum Nina 

Simon definiuje, jako miejsce, w którym zwiedzający mogą tworzyć treści, dzielić się nimi 

i łączyć się – wchodzić w interakcje między sobą – wokół tych treści110. W tym kontekście 

mamy do czynienia z rewolucyjną zmianą w postrzeganiu instytucji muzealnej, która zrywa 

z dotychczasowym autorytarnym wizerunkiem i podejmuje dialog z odbiorcami. Wyraźny 

przejaw partycypacji stanowi odejście od strategii przekazywania widzom ujednoliconych 

treści na rzecz zróżnicowanych narracji. Nowa tendencja zakłada oferowanie spersonalizo-

wanych wizyt muzealnych, a więc takich, na których przebieg duży wpływ ma sam zwiedza-

jący. Zgodnie z ideą muzeum partycypacyjnego uczestnik ma możliwość samodzielnej inter-

pretacji, komentowania, przetwarzania, kształtowania, współtworzenia twórczych działań111. 

Podczas gdy w tradycyjnym modelu rola odwiedzających ograniczała się jedynie do biernych 

obserwatorów eksponatów, nowoczesne ujęcie wiąże się z zaangażowaniem wielu zmysłów 

odbiorców i włączaniem ich w różnorodne inicjatywy. W zależności od stopnia aktywności 

zwiedzających wyróżnia się kilka typów projektów partycypacyjnych (patrz tabela 2). Po-

przez ich realizację muzeum przeobraża się w przestrzeń spotkania, interakcji, wymiany wie-

dzy i doświadczeń. Można na tej podstawie stwierdzić, iż współczesną tendencją w muzeal-

nictwie jest „oddanie głosu” publiczności i zaproszenie jej do twórczego dialogu, a także 

stwarzanie warunków do poznawania przez tworzenie. 

 
Tabela 2. Typy projektów partycypacyjnych i ich charakterystyka 

Typ projektu Charakterystyka 

„wkład” (contri-

butory project) 

instytucja prosi zwiedzających o dostarczenie określonych przedmiotów lub 

podjęcie konkretnych działań w ramach zdefiniowanych i realizowanych przez 

siebie projektów 

„współpraca” 

(collaboration 

project) 

instytucja zaprasza zwiedzających do podjęcia partnerskiej współpracy w celu 

tworzenia projektu, który jest przez nią inicjowany i nadzorowany 

„współtworze-

nie” (co-cre-

ative project) 

zwiedzający współpracują z personelem muzealnym od początku projektu, defi-

niując jego cele, tworząc program/wystawę odpowiadającą ich zainteresowa-

niom 

„gospodarz” 

(host) 

instytucja przekazuje konkretną część swoich zasobów w celu przygotowania 

programu przez określoną grupę osób lub też przypadkowe audytorium 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: N. Simon, The Participatory Museum, www.participatorymu-
seum.org/chapter5 [dostęp: 27.03.2015]. 

 

                                                           
110 Ibidem. 
111 A. Janus, Jak rozpoznać projekt partycypacyjny kiedy się go widzi?, http://innemuzeum.pl/2012/04/jak-rozpo-

znac-projekt-partycypacyjny [dostęp: 29.03.2015]. 
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3. Muzeum „otwarte” 

Obecnie muzea ze wzmożoną intensywnością podejmują również działania mieszczące 

się w ramach koncepcji „muzeum otwartego”112. W pełnym kontraście do tradycyjnego uję-

cia muzeum, jako stałego zespołu sal wystawowych o ściśle ustalonym układzie, współcze-

sne muzealnictwo koncentruje się na aranżowaniu przestrzeni, której zwiedzanie może prze-

biegać w różnorodnych konfiguracjach w zależności od preferencji widzów. W myśl tej idei 

zaprojektowane jest między innymi Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, gromadzące 

liczne eksponaty związane z życiem i twórczością polskiego kompozytora i pianisty. Zało-

żenie „muzeum otwartego” urzeczywistnia się poprzez możliwość indywidualnego kształto-

wania ścieżki zwiedzania a także doboru poziomu eksploracji spośród czterech wersji narra-

cji: podstawowego, zaawansowanego, dla dzieci, dla osób niedowidzących113. Dzięki temu 

zróżnicowaniu oferta muzeum staje się atrakcyjna dla szerszego grona odbiorców – każdy 

zwiedzający, bez względu na wiek i przygotowanie merytoryczne, odnajdzie w niej dopaso-

wane do swoich potrzeb treści. Inną drogą rozwoju, odwołującą się do koncepcji „muzeum 

otwartego”, jest wychodzenie z działaniami muzealnymi poza granice budynku w przestrzeń 

publiczną. Przykład realizacji tego postulatu stanowi m.in. projekt Centrum Sztuki Współ-

czesnej na Zamku Ujazdowskim w Warszawie nazwany „Muzeum bez ścian”. W ramach 

tego programu, wykorzystując teren parku znajdującego się przed Zamkiem, artyści związani 

z muzeum przygotowali piętnaście otwartych działań artystyczno-edukacyjnych, których 

wspólną cechą była aktywna partycypacja społeczności w procesie tworzenia i odbioru 

sztuki114. Opuszczenie gmachu muzeum i wyjście w otwartą przestrzeń zostało potrakto-

wane, jako metoda poszerzania kręgu odbiorców, którymi mogli się stać wszyscy niezależnie 

od wieku, poziomu wykształcenia, posiadanych zdolności czy statusu społecznego. Z kolei 

interaktywny charakter akcji zapewnił twórczą aktywizację wszystkich jej uczestników. 

Dzięki tego typu działaniom redukuje się dystans, który może powstawać pomiędzy instytu-

cją muzealną a odbiorcami sztuki. Projekt „Muzeum bez ścian” dowodzi, iż dzisiejsze mu-

zeum kładzie silny akcent na zwiększanie dostępności do zbiorów dla całego społeczeństwa. 

W tym celu „otwiera się” zarówno na nowe środowiska, jak i nowe doświadczenia. 

 

4. Muzeum wirtualne 

W dobie dynamicznie postępującej rewolucji cyfrowej naturalnym rozwinięciem idei mu-

zeów „otwartych” jest tendencja do upowszechniania zasobów w przestrzeni wirtualnej. Co-

raz popularniejszym terminem staje się digitalizacja, rozumiana, jako uzyskanie jak najbar-

dziej wiernego, cyfrowego odwzorowania obiektów muzealnych115. Przystępując do procesu 

digitalizacji i udostępniania zasobów dziedzictwa kulturowego w sieci, instytucje zainicjo-

wały nowoczesną formę muzealnictwa nazywaną cybermuzeologią116. Muzea wirtualne 

mogą przyjmować dwie formy: uzupełnienia muzeum tradycyjnego (np. strona internetowa 

placówki) lub też muzeum w pełni cyfrowego – niezależnej jednostki, pozbawionej fizycznej 

                                                           
112 ABC Muzealnika, http://witrynawiejska.org.pl/data/ABC%20muzealnika.pdf [dostęp: 28.03.2015]. 
113 A. Nijakowska-Iwanicka, Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-fryde-

ryka-chopina-w-warszawie [dostęp: 30.03.2015]. 
114 P. Jastrzębska, www.obieg.pl/prezentacje/22215 [dostęp: 30.03.2015]. 
115 Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie, Zespół ekspertów po-

wołany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, red. Anna Kuśmidrowicz-Król, Warszawa 

2011, s. 9. 
116 Kongres Muzealników Polskich, http://kongresmuzealnikow.pl/abstrakty-i-zalozenia-programowe [dostęp: 

09.04.2015]. 



 

 

siedziby, istniejącej wyłącznie w cyberprzestrzeni117. Wirtualne muzeum stanowiące część 

uzupełniającą muzeum rzeczywistego niesie ze sobą wiele korzyści dla odwiedzających. 

Dzięki wykorzystaniu technik informatycznych i audiowizualnych instytucje muzealne ofe-

rują internautom m.in. wirtualne spacery po wystawach. Narzędzie to pozwala z jednej strony 

odświeżyć wrażenia z już odbytej wizyty, z drugiej natomiast umożliwia zwiedzanie tym 

odbiorcom, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie przybyć do muzeum osobiście. Po-

nadto muzeum elektroniczne daje sposobność wzbogacania wystaw o elementy, które 

z uwagi na niematerialny charakter nie mogły zostać zaprezentowane w ramach „namacal-

nej” ekspozycji118. W związku z tym za pośrednictwem witryn internetowych często udo-

stępniane są poszerzone, bardziej zaawansowane wersje muzealnych kolekcji, pozwalające 

na ich pełniejszy odbiór. Pierwszą polską instytucją kulturalną, która uruchomiła możliwość 

wirtualnego zwiedzania, było Muzeum Powstania Warszawskiego. Interaktywny spacer dał 

internautom okazję do zapoznania się z ekspozycją, uzyskania szczegółowych informacji 

o eksponatach, zgłębienia historii powstania dzięki takim archiwaliom jak: zdjęcia, biografie, 

dokumenty, nagrania czy pliki muzyczne z piosenkami żołnierskimi. Za pośrednictwem wi-

tryny otwarto także fora przeznaczone do dyskusji na temat wystawy, rozpowszechniono 

niepublikowane dotąd wywiady z uczestnikami powstania, a także stworzono encyklopedię 

powstańczą119. Obecnie, podążając za trendem e-muzeum, coraz więcej instytucji tworzy 

swoje wirtualne odpowiedniki i udostępnia online cyfrowe reprezentacje zasobów. Repozy-

toria wirtualne stanowią bogate źródło informacji o gromadzonych obiektach, są dostępne 

dla szerokiego grona odbiorców oraz służą celom archiwizacyjnym i konserwatorskim120. 

Reprodukcje, czy też cyfrowe zapisy muzealiów nie są w stanie w pełni oddać wrażeń, które 

dostarcza obcowanie z oryginałem, jednak poprzez swoją powszechną dostępność znacznie 

ułatwiają kontakt ze sztuką. Dodatkowo w zjawisku cyfryzacji dostrzega się potencjał w za-

kresie ochrony i zapewnienia ciągłości przekazu niematerialnego dziedzictwa kulturo-

wego121. Z powyższych przyczyn muzea coraz częściej skłaniają się ku projektom digitaliza-

cji zbiorów, pomimo konieczności poniesienia znacznych nakładów finansowych oraz pod-

jęcia dużego wysiłku organizacyjnego. 

Warto zaznaczyć, iż na bazie digitalizacji dziedzictwa kulturowego powstają liczne 

usługi cyfrowe, przyczyniające się do rozwijania widowni muzealnej. Przykładów w tym 

zakresie dostarczają najbardziej znane światowe muzea, takie jak np. nowojorskie Museum 

of Modern Art, amsterdamskie Rijksmuseum, czy też londyńskie Tate Modern. Ostatnia 

z wymienionych instytucji oferuje użytkownikom urządzeń mobilnych między innymi apli-

kację Magic Tate Ball. Aplikacja uruchamiana jest wraz z potrząśnięciem telefonem, czyli 

tytułową kulą (ang. ball). Na podstawie położenia użytkownika, aktualnych warunków po-

godowych, dnia tygodnia, godziny, a także dźwięków, które usłyszy aplikacja, dopasowuje 

ona dzieło sztuki, podaje jego krótki opis oraz uzasadnienie wyboru. Jest to przykład niezwy-

kle ciekawego i inspirującego zastosowania zdigitalizowanych zbiorów, które zarówno do-

starcza użytkownikom rozrywki, jak i niesie ze sobą cenny walor edukacyjny. 

                                                           
117 T. Jędrysiak, Turystyka muzealna, [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, red. K. Buczkowska, A. Mikos 
v. Rohrscheidt, Poznań 2013, s. 55. 
118 A. Gondek, Muzeum: analog czy cyfra?, http://popmoderna.pl/muzeum-analog-czy-cyfra [dostęp 02.04.2015]. 
119 M. Kamel, M. Stefanik, Muzea i wystawy interaktywne w Polsce – współczesna atrakcja turystyczna, [w:] „Tu-
rystyka Kulturowa” 2013, nr 8, s. 12-13. 
120 A. Kuśmidrowicz-Król, Rola Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w rozwijaniu digitalizacji 

w muzeach, [w:] „Muzealnictwo” 2013, nr 54, s. 155. 
121 A. Góral, E-dziedzictwo – potencjał cyfryzacji w zakresie zachowania ciągłości przekazu niematerialnego dzie-

dzictwa kulturowego, [w:] „Zarządzanie w Kulturze”, red. E. Kocój, E. Orzechowski, 2012, nr 13, s. 88-89. 
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Z muzeum wirtualnym ściśle związany jest aspekt prawny digitalizacji. Digitalizację 

zbiorów w muzeach należy realizować z uwzględnieniem istotnych dla tego zagadnienia 

prawnych regulacji, w tym w szczególności tych, które dotyczą ochrony praw autorskich do 

utworów podlegających procesowi cyfryzacji. Ważnym krokiem na drodze do digitalizacji 

obiektów jest uporządkowanie ich stanu prawnego. Prawidłowa weryfikacja stanu prawnego 

muzealiów stanowi, bowiem zasadniczą kwestię przesądzającą o możliwości digitalizacji 

i udostępnienia zbiorów w postaci cyfrowej. Konieczne w tym zakresie staje się ustalenie: 

a) czy muzealia są utworami w rozumieniu prawa autorskiego, 

b) czy są one chronione prawem autorskim, 

c) kto dysponuje prawami do utworu, 

d) czy prawa autorskie majątkowe zostały przeniesione na muzeum oraz w jakim zakresie. 

 

Należy podkreślić, iż w tej kwestii wyraźnie zaznacza się uprzywilejowanie muzealiów 

znajdujących się w domenie publicznej. Muzealia te mogą być swobodnie udostępniane 

w formie online, ponieważ wygasły do nich autorskie prawa majątkowe. 

 

5. Nowe technologie w muzeach 

Znaczący wpływ na dokonującą się zmianę wizerunku muzeów należy przypisać rosnącej 

popularyzacji nowoczesnych rozwiązań multimedialnych i technik mobilnych we współcze-

snym świecie. Rozwijające się w zawrotnym tempie technologie ujawniają konieczność 

wprowadzenia w instytucjach muzealnych innych form prezentowanych treści i korzystania 

z opracowanych w odmienny sposób metod wizualno-sensorycznych. Z myślą o potrzebach 

nowych użytkowników, otoczonych ze wszech stron dobrodziejstwami nowych technologii, 

muzea podejmują kroki zmierzające do uatrakcyjniania oferty muzealnej za pomocą nowo-

czesnych środków audiowizualnych. Nie podlega wątpliwości, iż muzea „szklanych gablot” 

przeszły już do historii122. Wśród narzędzi wykorzystywanych obecnie w muzeach można 

wskazać m.in. na: ekrany dotykowe, tablice interaktywne, fotokody (kody QR – quick re-

sponse), prezentacje multimedialne, pokazy i inscenizacje, interaktywne gry, projekcje lase-

rowe, komputerowe sterowanie oświetleniem, trójwymiarowe filmy i wizualizacje czy holo-

gramy123. Silny akcent jest kładziony na wykorzystanie ze smartfonów, tabletów i innych 

urządzeń przenośnych, w których posiadaniu znajduje się zdecydowana większość zwiedza-

jących. W bardziej szczegółowym ujęciu zaprezentowane zostaną rozwiązania mobilne: roz-

szerzona rzeczywistość, beacons oraz technologia CHESS. 

 

Rozszerzona rzeczywistość (ang. augmented reality) 

Nowoczesne koncepcje budowania ekspozycji muzealnej zmierzają w stronę łączenia 

świata realnego z elementami wirtualnej rzeczywistości. Rozszerzona rzeczywistość (AR) 

jest systemem, który umożliwia nakładanie na obraz rzeczywisty widziany z perspektywy 

obserwującego dodatkowych informacji w formie opisowej, graficznej, video, audio czy 

obiektów 3D. Technologia ta pozwala wzbogacić (rozszerzyć) odbiór wystawy o generowane 

                                                           
122 K. Ziółkowska-Weiss, Ewolucja tradycyjnych funkcji muzeum w narracyjne muzea multimedialne na przykładzie 

muzeum Fabryka Emalia Oskara Schindlera, [w:] Przedsiębiorczość-Edukacja, red. T Rachwał, Z. Zioło, Kraków 

2013, nr 9, s. 166-167. 
123 Ibidem. 



 

 

cyfrowo obiekty dzięki zastosowaniu pobranej z Internetu aplikacji mobilnej124. W praktyce 

muzealnej nanoszenie obrazu wirtualnego na rzeczywiste otoczenie jest uruchamiane na trzy 

sposoby: wywołanie przez marker lub skaning tekstu, wywoływanie obiektowe oraz lokali-

zacyjne125. Pierwsza metoda polega na skierowaniu kamery urządzenia mobilnego na powią-

zany z aplikacją napis lub kod graficzny. Wywoływanie poprzez obiekt wymaga odczytania 

przez oprogramowanie odpowiedniego kształtu. Ostatni ze sposobów – wywoływanie po-

przez lokalizację – funkcjonuje na podstawie identyfikowania przez program konkretnego 

położenia geograficznego. Zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości w przestrzeni muzeum 

daje instytucji szereg korzyści. Technologia AR stwarza m.in. możliwość wyświetlania do-

datkowych informacji na temat eksponatów, wizualizacji obiektów w trójwymiarze czy też 

stworzenia wirtualnej rekonstrukcji ruin budynków lub symulacji militarnej126. Wzajemne 

przenikanie się sfery realnej i wirtualnej w ramach wystawy muzealnej wzmacnia siłę prze-

kazu eksponatów oraz pogłębia wrażenia i doświadczenia zwiedzających. Pierwszym mu-

zeum w Polsce, które wdrożyło technologię rozszerzonej rzeczywistości, było Muzeum Na-

rodowe w Krakowie w ramach projektu „Nowe Sukiennice”. Aplikacja mobilna pozwoliła 

na oglądanie trójwymiarowego modelu Sukiennic oraz filmów video, nawiązujących do naj-

ciekawszych obrazów zaprezentowanych na wystawie127. Z kolei dzięki użyciu AR w Mu-

zeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie zwiedzający mieli okazję zobaczyć i po-

równać, jak wyglądała stolica przed II wojną światową i w jej trakcie128. 

 

Beacons  

Innym narzędziem rewolucjonizującym przebieg zwiedzania są beacony – mikrokompu-

tery, które poprzez korzystanie z technologii Bluetooth Low Energy komunikują się z użyt-

kownikami odpowiedniej aplikacji mobilnej129. Te niewielkich rozmiarów elektroniczne 

urządzenia pełnią funkcję wydajnych i zarazem wygodnych nadajników. Emitują one sy-

gnały radiowe, które są rozpoznawane przez kompatybilne telefony, smartfony czy tablety. 

Zbliżenie się użytkowników do czujnika powoduje automatyczne przesłanie dedykowanych 

treści czy też aktywowanie określonych funkcji. Umieszczanie beaconów w przestrzeni mu-

zealnej stało się nowoczesną metodą budowania przewodników po ekspozycjach130. Umoż-

liwiają one wyświetlanie dodatkowych informacji o eksponatach w momencie, w którym 

zwiedzający znajdują się w zasięgu nadajnika. Beacony kryją w sobie ogromny potencjał 

twórczych rozwiązań ułatwiających poruszanie się po salach muzealnych oraz wzbogacają-

cych odbiorców o wiedzę i nowe doświadczenia. Na ich wykorzystanie zdecydowało się 

m.in. Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie. Przygotowana na potrzeby mu-

zeum aplikacja mobilna pełni rolę nowoczesnego przewodnika – nawiguje po obiekcie za 

pomocą interaktywnej mapy, gromadzi prezentowane na wystawie prace, a także dostarcza 

zwiedzającym dodatkowych wiadomości na ich temat. Ponadto za jej pomocą użytkownik 

może sprawdzić godziny otwarcia muzeum, cennik biletów, czy też dowiedzieć się o nad-

                                                           
124 J. Brzostek-Pawłowska, Między Web 2.0 i 3.0: Mobilne system informacyjne z rozszerzoną rzeczywistością, [w:] 

„Elektronika” 2010, nr 11, s. 81. 
125 Rzeczywistość rozszerzona w praktyce muzealnej, http://bip.muzeum-niepodleglosci.pl/wp-content/uplo-

ads/2012/10/rzeczywistość-rozszerzona.pdf [dostęp: 02.04.2015]. 
126 A. Dejnaka, Rzeczywistość rozszerzona i jej zastosowanie w edukacji, „E-Mentor” 2012, nr 2/2012. 
127 Nowe Sukiennice, www.k2.pl/konkurs/sukiennice [dostęp: 02.04.2015]. 
128 Smart Muzeum, www.rozwiazaniamobilne.info/trendy-w-mobilnoci/smart-muzeum [dostęp: 04.04.2015]. 
129 P. Okopień, Beacony, czyli przyszłość internetu rzeczy, a także polskiej myśli technologicznej, www.spider-

sweb.pl/2014/09/beacon-przyszlosc-technologii.html [dostęp: 04.04.2015]. 
130 www.moiseum.com/misje-specjalne [dostęp: 01.04.2015]. 
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chodzących wydarzeniach. Warunkiem technicznym otrzymywania wysyłanych przez bea-

cony powiadomień jest posiadanie urządzenia przenośnego z systemem iOS lub Android oraz 

pobranie darmowej aplikacji. Pierwszą wystawą, którą można było obejrzeć i przeżyć w ten 

sposób w MOCAKu była Zbrodnia w sztuce (2014)131. 

 

Chess Experience 

Wielkim krokiem w stronę przełomowych zmian w zwiedzaniu muzeów jest aplikacja 

CHESS (Cultural-Heritage-Experiences through Socio-personal interactions and Storytel-

ling). Technologia ta, opracowana w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską, 

obejmuje specjalne narzędzia, które koncentrują się na tworzeniu spersonalizowanych spo-

sobów odkrywania muzealnych zbiorów. Pierwszym z nich jest „CHESS visitor survey”, 

który, za pomocą ankiet jedno- lub wielokrotnego wyboru, tworzy profil zainteresowań zwie-

dzającego. Następnie, za sprawą „CHESS authoring tool” na podstawie zebranych danych 

kuratorzy i inni pracownicy obiektów kulturalnych otrzymują możliwość kreowania wielo-

wątkowych i dynamicznych opowieści przy wykorzystaniu multimediów. Finalnie, moduł 

„Storytelling engine” odtwarza opracowaną historię w trakcie zwiedzania oraz na bieżąco 

dokłada nowe elementy – stosownie do wyborów uczestnika. Projekt CHESS ukierunkowany 

jest na wzbogacanie i indywidualizację wizyty w muzeum, dlatego – w przeciwieństwie do 

tradycyjnego przewodnika – każdemu z gości prezentuje inną opowieść, dostosowaną do 

jego osobistych preferencji. To nowoczesne rozwiązanie korzysta zarówno z technologii mo-

bilnych, geolokalizacji, efektów 3D, jak i rozszerzonej rzeczywistości. Przemienia zwiedza-

nie w interaktywne doświadczenie, włączając publiczność w aktywne poznawanie dziedzic-

twa kulturowego. Rozwiązanie CHESS było testowane m.in. w Muzeum Akropolu w Ate-

nach, gdzie spotkało się z pozytywnym przyjęciem ze strony zwiedzających. Niewykluczone, 

iż w perspektywie najbliższych lat – z uwagi na swój wysoce innowacyjny charakter – znaj-

dzie szersze zastosowanie wśród obiektów kulturalnych na całym świecie.  

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż zastosowanie nowoczesnych technologii w przestrzeni 

muzealnej wiąże się z pewnymi zagrożeniami, których nie należy bagatelizować. Niewła-

ściwe wykorzystanie technologii, jako strategii unowocześniania muzeum, może okazać się 

źródłem negatywnych konsekwencji w postaci m.in. obniżenia jakości prezentacji zbiorów. 

Decydując się na wykorzystanie nowych technologii, istotne jest postawienie konkretnych 

celów, jakie powinny one realizować oraz opracowanie jasnej, przemyślanej strategii. Należy 

wziąć pod uwagę wyzwania związane z koniecznością zapewnienia wysokiej jakości sprzętu 

o odpowiednich parametrach, z czym często związane jest poniesienie znacznych nakładów 

finansowych. Brak zrozumiałej instrukcji dotyczącej obsługi danych urządzeń, czy też wszel-

kiego rodzaju awarie techniczne to tylko nieliczne przykłady aspektów, które mogą ujemnie 

wpływać na postrzeganie instytucji kulturalnych przez widzów. Ważna jest również świado-

mość, iż nowoczesne technologie nie znajdują zastosowania w każdym rodzaju wystawy. 

Z różnych względów ich obecność w przestrzeni muzealnej może okazać się negatywnie po-

strzegana przez użytkowników. Warto podkreślić, iż w dalszym ciągu silną pozycję wśród 

placówek muzealnych przejawiają instytucje, które konsekwentnie nie ulegają naciskom fa-

nów nowych technologii i świadomie rezygnują z wprowadzania tego typu rozwiązań. Są to 

instytucje globalnie rozpoznawalne, posiadające duże grono widzów, w których możliwa jest 

                                                           
131 Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, Innowacyjna aplikacja mobilna dla zwiedzających, www.mo-

cak.pl/innowacyjna-aplikacja-mobilna-dla-zwiedzajacych [dostęp: 03.04.2015]. 



 

 

spokojna, niezakłócona nowinkami technologicznymi kontemplacja sztuki. Przykładem ta-

kiego muzeum może być między innymi Zamek Królewski na Wawelu, czy Muzeum Prado. 

Nieuzasadnione byłoby stwierdzenie, iż ograniczając dostęp do ich murów nowym techno-

logiom, czy też wprowadzając zakaz fotografowania, muzea te tracą na atrakcyjności, czy 

konkurencyjności. Każda placówka, uwzględniając specyfikę swojej działalności, powinna 

indywidualnie rozpatrzyć szanse i możliwości, lecz także zagrożenia, które nierozerwalnie 

związane są z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii. 

 

Zakończenie 

Współczesne muzea bezsprzecznie stają w obliczu szeregu wyzwań, które niesie za sobą 

dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość. Nie ulega wątpliwości, iż tradycyjny model mu-

zeum, jako pełnej patosu świeckiej świątyni, narzucającej jedyny słuszny obraz rzeczywisto-

ści i gotową, uniwersalną interpretację, przeszedł do historii. W świecie swobodnego prze-

pływu informacji, wolnego rynku mediów i konkurencji ze strony kultury masowej instytucje 

muzealne zmuszone są poszukiwać nowej, oryginalnej i atrakcyjnej dla szerokiego grona 

odbiorców formuły funkcjonowania. 

W dzisiejszych realiach na popularności zyskują nowoczesne koncepcje muzeum otwar-

tego, partycypacyjnego oraz wirtualnego. Wspólnym mianownikiem wymienionych podejść 

do muzealnictwa jest dążenie do upowszechniania dostępu do dóbr kultury dla szerokiego 

audytorium. Ponadto na znaczeniu intensywnie przybiera angażowanie publiczności w twór-

czą aktywność i traktowanie zwiedzających, jako współautorów muzealnych treści. Realiza-

cji powyższych postulatów może służyć wykorzystanie potencjału tkwiącego w nowocze-

snych technologiach. Ich obecność w przestrzeni muzealnej pozwala na wzbogacanie do-

świadczeń odbiorców poprzez oferowanie im urozmaiconych, interaktywnych oraz, przede 

wszystkim, spersonalizowanych sposobów zwiedzania. Ważne jest jednak, by dobór metod 

i technologii budujących nowoczesny wizerunek muzeum oprzeć na jasno sprecyzowanej, 

kompleksowej strategii i wyraźnie określić, czemu oraz w jaki sposób mają służyć. Bez-

myślna pogoń za nowoczesnością nie przyniesie pozytywnych rezultatów. 

Biorąc pod uwagę szanse i zagrożenia, jakie towarzyszą funkcjonowaniu współczesnych 

instytucji kultury, zadania muzeów nie są łatwe. Z jednej strony muszą one dbać, aby nie 

zachodził dysonans pomiędzy ofertą, jaką proponują, a potrzebami i oczekiwaniami maso-

wych widzów, z drugiej natomiast nie powinny dopuścić do „spłycenia” swojej kulturalnej 

misji. Jaki kształt przyjmują, zatem muzea na miarę XXI wieku? Praktyka pokazuje, iż przy 

wsparciu nowych technologii przeobrażają się one w platformę spotkania i dialogu, źródło 

inspiracji i wielokulturowych perspektyw, a także przestrzeń autorską zarówno dla artystów, 

jak i publiczności. Taka forma stanowi najlepszą odpowiedź na wyzwania współczesności. 
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7. NARZĘDZIA AUDIENCE DEVELOPMENT STOSOWANE 

W MUZEACH SZANSĄ NA POPRAWĘ UCZESTNICTWA 

POLAKÓW W KULTURZE NA PRZYKŁADZIE MUZEUM 

SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W KRAKOWIE 
 

 

Na sam widok muzeum nogi są już zmęczone. 

Nicolae Iorga 

 

 

Wstęp 

Celem niniejszego artykułu jest omówienie nowego podejścia do budowania relacji po-

między instytucją kultury a odbiorcą, jaką jest audience development. Dynamicznie zmienia-

jąca się rola kultury we współczesnym świecie, a także dostrzeganie i podkreślanie coraz 

większego znaczenia kultury dla rozwoju społeczno-gospodarczego i aktywności kulturalnej 

jako narzędzia budowania kapitału ludzkiego sprawiają, że kontakt pomiędzy instytucją kul-

tury a klientem nabiera coraz większego znaczenia. Współczesne instytucje dla budowania 

i wzmacniania tych relacji poszukują nowych dróg i metod, wykorzystując w coraz więk-

szym wymiarze technologie informacyjno-komunikacyjne. W niniejszym artykule podjęto 

próbę analizy potrzeb w tym zakresie, a także przedstawiono stosowane praktyki, posługując 

się przykładem krakowskiego Muzeum Sztuki Współczesnej. 

W części pierwszej artykułu przedstawiono definicję kultury i aktywności kulturalnej. 

Wskazano współczesne dylematy badania uczestnictwa w kulturze, konieczności rozbudo-

wania badań nad jakością kontaktów z kulturą i zaprzestania badania zjawiska jedynie w ka-

tegoriach ilościowych. Wprowadzono pojęcie kompetencji kulturowych, które muszą być 

kształcone, aby uczestnictwo w kulturze przynosiło pozytywne efekty. Część druga jest pod-

jęciem próby redefinicji muzeum. Zaprezentowano ogólny kierunek zmian w postrzeganiu 

tej instytucji ze szczególnym uwzględnieniem roli edukacji muzealnej, która jest jednym ze 

sposobów rozwijania uczestnictwa w kulturze. Podniesiono także temat technologicznej re-

wolucji, która w muzeach przybiera formę cyfryzacji ich funkcjonowania, ze wskazaniem 

korzyści i zagrożeń, które z tej rewolucji płyną. Część trzecia dotycząca koncepcji audience 

development przybliża jej podstawowe założenia, wpisuje tę koncepcję w zmiany zachodzące 

wśród instytucji kultury i odbiorców, wskazuje na korzyści płynące z jej wdrażania. 

W czwartej części podjęto próbę analizy działań Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie 

MOCAK. Starano się uzyskać odpowiedź na pytanie, czy MOCAK stosuje narzędzia rozwi-

jające uczestnictwo w kulturze proponowane przez tę koncepcję. Ostatnia część pracy oma-

wia wnioski płynące z przeprowadzonej analizy, jest także prezentacją ogólnych rekomenda-

cji dotyczących wprowadzania aktywnego rozwoju publiczności w działalność muzeum. 

 

                                                           
* X Konkurs Sympozjalny, Miejsce 2. 



 

76 

1. Uczestnictwo w kulturze. Pomiędzy ilością a jakością 

W pojęciu kultury mieszczą się wszystkie działania człowieka podejmowane w aspekcie 

intelektualnym, moralnym i artystycznym jego funkcjonowania. Działania te wymagają od 

człowieka kreatywności, zdolności przekazywania znaczeń symbolicznych oraz stają się 

formą własności intelektualnej jednostki bądź zbiorowości, która przyczyniła się do wytwo-

rzenia wartości dodanej w danym obszarze132. Na potrzeby artykułu kultura będzie definio-

wana właśnie w taki funkcjonalny sposób, nie należy jednak zapominać o antropologicznym 

ujęciu kultury133. 

Społeczeństwo wytwarzając kulturę i uczestnicząc w niej, otrzymuje korzyść w postaci 

rozwoju. Uważa się wręcz, że nawet dziedziny takie jak ekonomia są integralne z kulturą, 

choć nie jest to temat rozważań np. klasycznej szkoły ekonomii134. Czym więc, na podstawie 

przyjętych definicji, jest uczestnictwo w kulturze i jak się je mierzy? 

W ekonomicznym ujęciu problemów badania kultury szczególną uwagę zwraca się na 

stymulowanie szybkiego wzrostu gospodarczego przez przemysły kultury135. Prowadzone 

m.in. przez GUS badania opierają się na wypracowanych standaryzowanych procedurach 

zbierania i przetwarzania informacji ilościowych. Współcześnie statystyki obejmują 

m.in. dane na temat podaży sztuki i dziedzictwa kulturowego, liczby osób odwiedzających 

instytucje kultury, poziomu zróżnicowania dostępnych dóbr kultury itp. Statystyki dotyczące 

gospodarki kreatywnej badają także wielkość sektora kultury, zatrudnienie w nim i powiąza-

nych gałęziach oraz sumy wydatków na kulturę. Podkreśla się znaczenie analizowania da-

nych w czasie i porównywania ich w różnych okresach136. 

W badaniach GUS dotyczących uczestnictwa Polaków w kulturze istotną wartością są 

wydatki gospodarstw domowych na kulturę. Pomiędzy 2012 i 2013 rokiem zmieniła się kla-

syfikacja tych wydatków, dlatego wartości trudno odnieść do zmiany w czasie. Porówny-

walne są natomiast dane ilości uczestników kultury w wybranych grupach instytucji. W ciągu 

roku tylko nieznacznie spadła liczba aktywnie wypożyczających książki (z 6,5 mln do 

6,4 mln.) Zwiększyła się liczba wizyt w muzeach – w 2013 roku było to 29 mln, o 8,7% 

więcej niż w roku poprzednim. Wzrost liczby widzów odnotowały także teatry i instytucje 

prowadzące działalność sceniczną oraz kina. Mniej osób wzięło udział w imprezach maso-

wych – spadek o 4% do roku poprzedniego137. 

Statystyka publiczna wydaje się jednak nie uwzględniać zmian, jakie przechodzą współ-

czesne podmioty kultury. Jak dowodzi prof. Marek Krajewski, współczesne „liczenie” kul-

tury jest nieadekwatne do aktualnych możliwości i trendów związanych z powstawaniem 

i działalnością różnych organizacji dostarczających ofertę kulturalną. Powodem tego stanu 

rzeczy jest to, że „bardzo wiele z tego typu badań opiera się na koncepcjach uczestnictwa 

w kulturze i samej kultury, powstałych w znacznie odmiennym od współczesnego kontekście 

                                                           
132 D. Thorsby, Ekonomia i kultura, Warszawa 2010, s. 20-21. 
133 Por. A. Karwińska, Kultura, [w:] Kultura i Rozwój, red. J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla, Warszawa 2013, 

s. 57. 
134 J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla, Kultura i Rozwój, Warszawa 2013, s. 490. 
135 R. Towse, Ekonomia kultury Kompendium, Warszawa 2011, s. 61. 
136 Ibidem, s. 63-66. 
137 Kultura w 2013 r. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/kultura-w-2013-r-

,2,11.html [dostęp:10.04.2015], s. 84-91. 
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cywilizacyjnym, co skutkuje produkowaniem danych odnoszących się do rzeczywistości ar-

tefaktycznej, stworzonej na potrzeby samych badań”138. 

Wychodząc z założenia, że istotą praktyk kulturalnych nie jest emitowanie i dekodowanie 

znaczeń w podziale na aktywnych – twórców i artystów, oraz biernych – widzów, należy 

zwrócić uwagę na aksjologiczny wymiar uczestniczenia w kulturze, włączyć do obserwacji 

czynniki takie jak emocje, zmysły i inne doświadczenia, którym ulega każdy człowiek w mo-

mencie spotkania z kulturą. Konieczne jest wyjście z modelu uwzględniającego jedynie kon-

takty z kulturą zinstytucjonalizowaną, formalną rozumiane jako ilość wizyt w instytucji lub 

wydane w tym celu pieniądze, a uwzględnienie w analizach kategorii jakości, które to będą 

mówiły o głębokości relacji człowieka i kultury w ramach uczestniczenia139. W takim ujęciu 

ważną zmienną wpływająca na postrzeganie uczestniczenia w kulturze są kompetencje kul-

turowe rozumiane jako wiedza i umiejętności oraz normy i wartości, które stymulują uczest-

niczenie w kulturze poza utartymi schematami i rolami życia takimi jak praca czy rodzina. 

To właśnie od tych kompetencji zależy jakość kontaktów z kulturą i wielkość dystansu, jaki 

pojawia się między jednostką uczestniczącą a instytucją kultury140. Ważne jest także wyjście 

poza tradycyjne ramy instytucji, gdyż dziś teatry, galerie, muzea i kina to często znacznie 

więcej, niż liczba miejsc na widowni czy liczba odwiedzających. 

Ponowne pojawienie się sformułowania instytucja kultury nie jest przypadkowe. Warto 

zauważyć, że wedle aktualnych badań partycypacja Polaków w kulturze nadal, często wpi-

suje się w tradycyjne pojmowanie tych kategorii, odwołuje się do ważności i kanoniczności 

kultury artystycznej, oraz przeżywania jej w klasycznych instytucjach kultury141. Choć 

współczesne pojmowanie uczestnictwa w kulturze wydaje się szeroko wykraczać poza kul-

turę instytucjonalną (podaż dóbr i usług kultury wypływa coraz częściej ze strony organizacji 

pozarządowych, grup nieformalnych, a także podmiotów prywatnych), tradycyjnie rozu-

miane instytucje kultury wciąż stanowią trzon polityki kulturalnej państwa i władz samorzą-

dowych. Znajdują się więc one w sytuacji, w której z jednej strony wymaga się od nich funk-

cjonowania w ramach istniejącego do tej pory modelu, a z drugiej strony wyraźnie widać 

szeroko zakrojony dyskurs na temat nowych ról instytucji kultury, poszerzania spektrum ich 

działalności oraz poprawy jakości ich relacji z odbiorcami. Tradycyjne instytucje kultury 

muszą zatem zmieniać się, aby być atrakcyjnymi dla widza poszukującego nowych doświad-

czeń, ale zarazem nie mogą oderwać się od tradycyjnie przypisywanych im cech i ról w ra-

mach funkcjonowania kultury. 

 

2. Muzeum i jego współczesna rola 

Mając na uwadze wnioski przedstawione w poprzednim rozdziale w dalszej analizie po-

służono się jedną z najbardziej klasycznych instytucji kultury, jaką jest muzeum. Polski usta-

wodawca definiuje muzeum, jako instytucję, której celem jest” gromadzenie i trwała ochrona 

dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niemate-

rialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie 

                                                           
138 M. Krajewski, W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze, „Kultura i Społeczeństwo” 2013, nr 1. 
139 M. Krajewski, Uczestnictwo w kulturze, [w:] Praktyki Kulturalne Polaków, red. R. Drozdowski, B. Fatyga, M. Fi-

liciak, M. Krajewski, T. Szlendak, Toruń 2014, s. 12. 
140 A. Bachórz i inni, Raport „Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa, www.repozyto-

rium.ikm.gda.pl/items/show/108 [dostęp: 10.04.2015], s. 81. 
141 Ibidem, s. 45-46. 

http://www.repozytorium.ikm.gda.pl/items/show/108
http://www.repozytorium.ikm.gda.pl/items/show/108
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podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wraż-

liwości poznawczej i estetycznej, umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów”142. 

Te cele wynikają bezpośrednio z historycznego rozwoju instytucji muzeów, ewolucji od 

formy magazynu rzeczy cennych, unikatowych, interesujących, aż do pomocniczej instytucji 

edukacji masowej społeczeństwa143. 

Wymienione cechy muzeum wpisują się w globalny dyskurs o tym, czym są, czym po-

winny być i po co są muzea. Dekadę temu zakończył się okres nazywany renesansem mu-

zeów. Koniec lat 80. XX wieku zmienił postrzeganie tych instytucji, a także wyznaczył nowe 

kierunki ich rozwoju. Przestano postrzegać muzea jako pasywne zbiory wytworów kultury 

człowieka, a dostrzeżono i zaczęto od nich wymagać funkcji kreatywnych. Muzeum ma 

w swoim otoczeniu odgrywać ważną rolę stymulatora nauki i kultury. Fizyczna przestrzeń 

muzeum i jego działalność ma łączyć edukację i rozrywkę144. 

Edukacyjna rola muzeów wydaje się jedną z najlepiej realizowanych spośród innych wy-

mienianych w ustawie. Jakość inicjatyw podejmowanych w tym zakresie jest zazwyczaj po-

zytywnie oceniana. Zwraca się uwagę na kilka wartościowych aspektów działań edukacyj-

nych. Programy obejmują różne grupy wiekowe, w tym osoby starsze i dzieci. Zróżnicowana 

jest treść prowadzonych zajęć, a część z nich przybiera formę aktywnego udziału uczestni-

ków – przybiera formą aktywnego udziału uczestników głównie w zajęciach warsztatowych 

z dziećmi. Muzea są często jedynymi instytucjami edukującymi w zakresie kultury wysokiej, 

takiej roli o dziwo nie spełniają np. domy kultury145. Rozwój edukacyjnej roli muzeów do-

prowadził wręcz do wyodrębnienia nowego, „paramuzealnego” rodzaju podmiotu, jakim jest 

--Centrum Nauki Kopernik. Biorąc pod uwagę angażowanie różnych grup wiekowych i sze-

roki zakres oferowanych treści, edukacja muzealna staje się nośnikiem koncepcji uczenia się 

przez całe życie (lifelong learning)146. 

Zmiany widoczne są nie tylko w sferze celów i podejmowanych działań, ale także w po-

strzeganiu muzeów jako obiektów. Zdecydowanie zmieniła się forma prezentowania zbio-

rów. Muzea to już nie tylko zabytkowe gmachy, ale często przystosowane do potrzeb budynki 

postindustrialne. W takich miejscach muzea przyczyniają się do rekultywacji przestrzeni 

miejskiej 147. Do przykładów można zaliczyć Fabrykę Emalii Oskara Schindlera – oddział 

Muzeum Historycznego Miasta Krakowa czy sąsiadujący MOCAK, który zarazem jest przy-

kładem kolejnego nurtu, czyli gmachów muzeów sztuki współczesnej, które całkowicie nie 

przystają swoimi potrzebami do tradycyjnego budynku muzealnego. Warto także zwrócić 

uwagę na nowo wybudowane muzea w Polsce takie jak Europejskie Centrum Solidarności 

w Gdańsku, warszawskie Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” czy krakowskie Mu-

zeum Tadeusza Kantora „Cricoteka”. 

Muzea weszły także w erę cyfryzacji. Coraz częściej wykorzystywane są techniki multi-

medialnej prezentacji treści, które stanowią dopełnienie bądź „łącznik” pomiędzy nowym 

                                                           
142 Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o muzeach, art. 1 (Dz.U. 2007 nr 136 poz. 956). 
143 M. Syriusz-Wolska, R. Traba, Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci. Warszawa 2014, s. 246-247. 
144 K. Message, New Museums and the Making of Culture, Oxford, New York 2006, s. 28-33. 

hwww.academia.edu/4951145/Message_K_2006_New_Museums_and_the_Making_of_Culture_Berg_Pu-

blishers_Oxford_U.K._and_New_York_USA [dostęp: 10.04.2015]. 
145 D. Folga-Januszewska, Muzea w Polsce 1989-2008 Stan, zachodzące zmiany i kierunki rozwoju muzeów w Eu-

ropie oraz rekomendacje dla muzeów polskich, Warszawa 2008, s. 28. 
146 R. Pater, Muzeum w przestrzeni edukacji otwartej, Biuletyn Programowy NIMOZ nr 5, s. 18-24. 
147 E. Barker, The Changing Museum, [w:] E. Barker, Contemporary Cultures on Display, Yale University Press, 

London, s. 23. 

http://www.academia.edu/4951145/Message_K_2006_New_Museums_and_the_Making_of_Culture_Berg_Publishers_Oxford_U.K._and_New_York_USA
http://www.academia.edu/4951145/Message_K_2006_New_Museums_and_the_Making_of_Culture_Berg_Publishers_Oxford_U.K._and_New_York_USA
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widzem i tradycyjnym eksponatem148. Skokowy rozwój technologii i współczesne procesy 

społeczne w zakresie aktywności ludzi w świecie wirtualnym powodują, że zmiany idą jesz-

cze dalej. Pojawia się cyfryzacja zbiorów i w konsekwencji idea muzeum wirtualnego, czyli 

cyfrowych obrazów eksponatów pokazanych w określonej cyberprzestrzeni149. Podnoszone 

są jednak głosy, że opieranie funkcjonowania muzeum i jego atrakcyjności na błyskawicznie 

zmieniającej się technologii, bez uwzględnienia wyróżniającej wartości obiektów material-

nych, jest ryzykowne. To, co dziś jest dla widza nowe, wspaniałe i interaktywne w krótkim 

czasie może stać się przeżytkiem150. 

 

3. Audience Development 

Wskazane zmiany społeczne zmuszają do poszukiwania nowych dróg dotarcia do poten-

cjalnego odbiorcy oraz budowania relacji z odbiorcami, którzy już zetknęli się z instytucją. 

Konieczność pogłębiania relacji z widzem stała się tym samym przyczynkiem do zwrócenia 

jeszcze większej uwagi osób zarządzających podmiotami kultury na dość specyficzną grupę 

ich klientów. Całokształt tej problematyki zawiera w sobie koncepcja audience development 

– tłumaczona najczęściej jako rozwój publiczności, czy też rozwój widowni. 

Pozornie pomysł ten związany jest z marketingiem kultury, ale swoim znaczeniem zde-

cydowanie wykracza poza jego ramy. Klasyczny marketing kultury można postrzegać jako 

działania doraźne skupione na pozyskaniu nowych widzów lub przekazanie im informacji 

o konkretnym działaniu instytucji, audience development jest strategicznym budowaniem re-

lacji z widzem, oczywiście zawiera w sobie konieczność pozyskania nowego widza, ale bar-

dzo duży nacisk kładzie na utrwalenie relacji, która nawiązuje się między nim a instytucją. 

Audience development porzuca więc typowo marketingowe myślenie o „sprzedaży” kultury, 

w której instytucja i odbiorca są rozdzieleni, a jedynym punktem styczności tych dwóch ob-

szarów jest moment odbioru produktu. Istotą rzeczy jest bowiem tworzenie i rozwijanie przez 

instytucję relacji z odbiorcą, pogłębianie zainteresowania widza prezentowaną treścią. 

Skupienie się na odbiorcy, a nie na produkcie, promowanie relacji z widzem, a nie tylko 

reklamowanie samego produktu oraz aktywizowanie społeczności będącej otoczeniem insty-

tucji są głównymi zasadami rozwoju publiczności. -Nawiązując do tego zauważalne jest, że 

audience development przesuwa środek ciężkości pomiędzy tworzeniem sztuki samej w so-

bie, a tworzeniem sztuki dla odbiorcy w kierunku tego drugiego zjawiska. Myślenie takie 

wywodzi się ze stwierdzenia, że sztuka potrzebuje odbiorcy ze względów ekonomicznych, 

z drugiej strony odbiorca przez kontakt ze sztuką ma szanse poprawić jakość życia. Takie 

wzajemne oddziaływanie na siebie implikuje konieczność poszukiwania porozumienia po-

między wartościami artystycznymi, społecznymi i ekonomicznymi. 

Działalność kulturalna powinna zatem poszukiwać i odpowiadać na zainteresowania pu-

bliczności, ale przede wszystkim stymulować widza w rozwoju jego zainteresowań kultural-

nych151. Biorąc pod uwagę konieczność poszukiwania porozumienia pomiędzy wcześniej 

                                                           
148 D. Folga-Januszewska, Muzea w Polsce 1989-2008, dz. cyt., s. 45. 
149 A. Rondek, Muzeum: Analog czy Cyfra?, http://popmoderna.pl/muzeum-analog-czy-cyfra [dostęp: 10.04.2015]. 
150 A. Janusz, „Nowoczesne” i „interaktywne”, czyli wymarzone muzeum po polsku, http://innemu-

zeum.pl/2011/09/nowoczesne-i-interaktywne [dostęp: 10.04.2015]. 
151 A. Wlazł, Audience development – wprowadzenie do koncepcji, [w:] Audience Development, czyli sztuka dla 

widzów, http://rozwojwidowni.pl/attachments/file/audience_development_impact_2012.pdf [dostęp: 10.04.2015], 

s. 6. 

http://popmoderna.pl/muzeum-analog-czy-cyfra/
http://rozwojwidowni.pl/attachments/file/audience_development_impact_2012.pdf
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wspomnianymi wartościami ekonomicznymi i społecznymi a bezwzględną wartością arty-

styczną sztuki, to właśnie stymulowanie rozwoju widza jest tym obszarem, w którym trudne 

w odbiorze dzieło ma szanse zostać ocenione przez niego świadomie. Taka ocena zaś może 

stać się korzystną wartością wyniesioną z kontaktu ze sztuką. 

Zorientowanie na widza wymaga empatycznego podejścia do grupy docelowych odbior-

ców. Ważne jest dostosowanie organizacji w kontekście zasobów i przekazywanych treści do 

kategorii społecznej, do której kierowane są działania. Chodzi tutaj szczególnie o grupy takie 

jak osoby niepełnosprawne, dzieci, rodziny. Empatyczne podejście do widza wymaga także 

tego, aby członkowie organizacji mieli okresowy kontakt z widzem. Widz musi także mieć 

wiedzę na temat korzyści, które przyniesie mu kontakt z instytucją. 

W toku stosowania audience development odbiorca staje się aktywnym twórcą treści. Par-

tycypacja odbiorcy w funkcjonowaniu instytucji sprawia, że wedle jego odczuć staje się czę-

ścią wspólnoty i nabiera poczucia odpowiedzialności za instytucję, co doprowadza do utrwa-

lenia relacji i kontaktów. Jeśli instytucja ze względu na swoją specyfikę działania ogranicza 

zaangażowanie widzów w tworzenie treści, powinna zwrócić szczególną uwagę na badanie 

opinii i potrzeb odbiorców w celu lepszego dostosowania oferty152. 

Zastosowanie koncepcji audience development pozwala uzyskać z punktu widzenia in-

stytucji kultury pozytywne efekty u odbiorcy. Poszerza jego zainteresowania, wykształca na-

wyk uczestniczenia w kulturze, aktywizuje potrzeby i rozwija kompetencje kulturowe. 

Jest to ważne, biorąc pod uwagę, że osiągnięcie takich efektów jest niezwykle trudne, 

a często wręcz niemożliwe po przekroczeniu wieku dziecięcego, o ile w tym właśnie okresie 

nie wykształciła tego rodzina czy edukacja szkolna153. 

 

4. Audience development stosowane w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie 

Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK (Museum of Contemporary Art in Kraków) to 

miejska instytucja kultury, która na stałe została otwarta 19 maja 2011. Do powstania MO-

CAK-u przyczyniło się zainicjowanie w 2004 roku programu „Znaki czasu”, którego celem 

było tworzenie kolekcji regionalnych współczesnej sztuki. Budynek projektu Claudio Nardi 

i Leonardo Prioli umiejscowiono w dzielnicy Zabłocie na terenie dawnych zakładów ema-

liowanych i w bezpośrednim sąsiedztwie oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 

– Fabryki Emalii Oskara Schindlera. Aktualnie na terenie Muzeum oprócz przestrzeni wy-

stawienniczej funkcjonuje biblioteka, kawiarnia i księgarnia. Do głównych zadań muzeum 

należy gromadzenie i prezentowanie sztuki powstałej w przeciągu ostatnich dwudziestu lat 

ujętych w kontekst powojennej awangardy oraz konceptualizmu154. W programie muzeum 

znalazło się także miejsce dla edukacji, działalności wydawniczej i badawczej. MOCAK 

chce ponadto „zmniejszać uprzedzenia do sztuki współczesnej”155. Słowo uprzedzenie poja-

wia się w programie MOCAK-u, nie bez przyczyny. Przyjęło się uważać, że sztuka współ-

czesna przez zerwanie z tradycyjnym postrzeganiem swojej roli na rzecz gigantycznego wy-

buchu wolności artysty i możliwości interpretacji świata bez uwzględnienia odbioru dzieła, 

                                                           
152 Ibidem, s. 9-11. 
153 M. Dragicevic, B. Stojkovic, Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, Warszawa 2006, s. 23-26. 
154 MOCAK 2010-2012. Raport z działalności Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, 2013, https://mocak.pl/sys-

tem/files/384/3d9260e241.pdf?1382970705 [dostęp: 10.04.2015], s. 13-19. 
155 https://mocak.pl/o-muzeum [dostęp: 10-04-2015]. 

https://mocak.pl/system/files/384/3d9260e241.pdf?1382970705
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czy też odbioru tylko i wyłącznie przez twórcę, wymaga od widza zupełnie nowych umiejęt-

ności, którym często musi towarzyszyć wykształcenie w zakresie odbioru sztuki156. 

Analizując praktyki audience development warto zwrócić uwagę od razu na to, czym zaj-

muje się MOCAK oraz na jego lokalizację. Muzeum zdając sobie sprawę z istnienia dystansu 

pomiędzy sztuką współczesną i widzem silnie podkreśla rolę edukacyjną, natomiast umiej-

scowienie Muzeum Sztuki Współczesnej w dzielnicy poprzemysłowej oddalonej od centrum 

miasta z dopiero rozwijającą się infrastrukturą od razu narzuca instytucji pewien kontekst 

budowania relacji z otoczeniem. 

W 2012 roku w obrębie dzielnicy Zabłocie pojawiły się napisy nawiązujące swoim wy-

dźwiękiem do pytań o sens sztuki. Był to fragment realizacji projektu „Po co jest sztuka?” 

Wyjście organizacji poza ramy budynku samo w sobie jest pozytywne, w tym projekcie jed-

nak jak na razie nie doszło do interakcji ze społecznością lokalną. Na postawione w tym 

temacie pytanie odpowiedzi udzielali artyści, studenci i pisarze. Kolejną próbą zaistnienia 

w lokalnym otoczeniu były warsztaty zakończone stworzeniem muralu na jednej ze ścian 

dawnej fabryki słodyczy Wedla. Ważnym elementem otoczenia MOCAK-u jest Fabryka 

Emalii Oskara Schindlera. Sąsiedztwo to zostało dostrzeżone metaforycznie na samym po-

czątku działalności. Do kontekstu miejsca, przede wszystkim silnego na nie wpływu historii, 

odwoływała się pierwsza wystawa, której wernisaż odbył się 19 maja 2011 r. „Historia 

w sztuce” odnosiła się właśnie do budowania tożsamości indywidualnej i zbiorowej przez 

historię. Takie ujęcie tematu pozwalało potencjalnemu widzowi na skonfrontowanie odczuć 

wyniesionych z wizyty na dwóch teoretycznie odrębnych wystawach. MOCAK organizuje 

także spacery po Podgórzu i Zabłociu, które mają przybliżać te dzielnice mieszkańcom Kra-

kowa. MOCAK współpracuje także z Uniwersytetem Pedagogicznym, wspólnie promując 

dzielnice, w których mieszą się ich siedziby poprzez umieszczanie w przestrzeni różnych 

tekstów dotyczących tożsamości. 

Dla MOCAKU-u edukacja swojej publiczności jest po części koniecznością, którą chęt-

nie realizuje. MOCAK dostrzega w edukacji potencjał rozwoju różnych grup swoich widzów. 

Prowadzi działania edukacyjne dostosowane do specyfiki pracy z osobami dorosłymi, 

dziećmi, osobami starszymi, osobami niepełnosprawnymi, a także z chorymi psychicznie. 

Oprócz tradycyjnych form edukacji muzealnej takich jak lekcje, oprowadzania kuratorskie -

itp. MOCAK realizuje projekt „Poznaj inną stronę”, który jest refleksją nad zmieniającą się 

rolą książki. Warto zwrócić uwagę, że powstał na bazie wzajemnego zrozumienia i wymiany 

opinii pomiędzy pracownikami Działu Edukacji oraz Biblioteki MOCAK. Projekt angażuje 

różne grupy osób z zewnątrz, a pracownicy muzeum swobodnie dostosowują formę do wi-

dzów. „Czas na sztukę” to z kolei cykl spotkań skierowanych do osób starszych, w ramach 

którego po każdej zmianie wystawy czasowej organizowane są specjalne oprowadzania po 

muzeum dla osób w podeszłym wieku, mające poprzez regularny kontakt ze sztuką angażo-

wać je w życie społeczne. Ciekawą inicjatywą skierowaną w stronę najmłodszych odbiorców 

jest cykl pokonkursowych wystaw prac dzieci w przestrzeni muzeum. MOCAK dostrzega 

w tym kilka korzyści. Po pierwsze dorosły widz może rozszerzyć swój zakres odbioru dzieł 

sztuki o nowe poznanie, po drugie przez takie działanie wspierany jest artystyczny rozwój 

dzieci i po trzecie kształtuje się w dziecku postawy aktywnego i zaangażowanego odbiorcy 

kultury. Muzeum prowadzi także stałą współpracę z osobami niepełnosprawnymi w celu wy-

miany doświadczeń odbioru kultury w ramach tygodni osób niepełnosprawnych. Muzeum 
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jest całkowicie przystosowane do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchu. Dla osób niewidomych 

prowadzone są warsztaty „Dotknij sztuki” mające za zadanie umożliwić kontakt z dziełami 

sztuki poprzez kanały odbioru inne niż wizualne. Prowadzone są warsztaty z osobami do-

tkniętymi autyzmem. MOCAK wykazuje umiejętność odpowiedzi na nagle pojawiające się 

potrzeby widowni. Po wizycie uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie na wy-

stawie „Sport w Sztuce” zorganizowano warsztaty, na których spotkali się uczniowie peda-

godzy i pracownicy muzeum. Podczas trwania warsztatów doszło do trójstronnej wymiany 

informacji np. podczas konferencji „W poszukiwaniu integracji. Praca z uczniem z zaburze-

niami psychicznymi”, która odbyła się w dniach 21 i 22 marca 2015. 

Większość działań warsztatowych wieńczą wystawy powstałych prac jak choćby „W po-

szukiwaniu integracji”, na której zaprezentowano kolaże autorstwa uczniów Zespołu Szkół 

Specjalnych nr 2. MOCAK organizuje także warsztaty dla całych rodzin – cykl trzech spo-

tkań poruszających temat rodzinnych kolekcji. 

Koncepcja audience development w MOCAK-u widoczna jest także w nowoczesnych 

środkach komunikacji z widzami. Fanpage muzeum na Facebooku aktualnie posiada 44 158 

fanów, dla porównania fanpage drugiego w zestawieniu -spośród muzeów krakowskich, Mu-

zeum Narodowego ma 27 174 fanów. Gorzej wypada aktywność fanów, w październiku 2014 

roku dla MOCAK-u wynosiła ona 0,33%157. MOCAK wykorzystuje swój fanpage głównie 

jako kanał przekazywania informacji. Pojawiają się wpisy dotyczące wystaw, organizowa-

nych wydarzeń i nowych wydawnictw. Język wpisów jest bezpośredni, zazwyczaj w drugiej 

osobie liczby pojedynczej. Pod postami pojawia się jednak mała liczba komentarzy, zazwy-

czaj od jednego do dwóch. MOCAK rzadko odpowiada na komentarze. 

Szybko wzrasta popularność profilu MOCAK-u na Twitterze, aktualnie obserwują go 

1994 osoby. Posty są zwięzłe, dynamiczne wpisują się w ogólną tendencję, są publikowane 

w dużej ilości, nawet kilka jednego dnia. MOCAK ma też konto w serwisie Instagram. Tam 

jego profil jest obserwowany przez 2280 osoby. Co ciekawe, możliwość umieszczania zdjęć 

na profilu MOCAK-u mają wszyscy pracownicy instytucji158. Zdjęcia przedstawiają głównie 

wnętrza i eksponaty, np. zdjęcia z montowania obiektów na wystawie „Logiczna emocja”. 

Technikę skracania dystansu pomiędzy obserwującym a instytucją polegającą na pokazywa-

niu swojego funkcjonowania „od kuchni” stosuje także na swoim instagramowym profilu 

Muzeum Historyczne Miasta Warszawy, które ma największą ilość obserwujących, oraz in-

stytucje zagraniczne np. Museum of Modern Art w Nowym Jorku. 

W polskich warunkach bardzo dużą rewolucją technologiczną, którą MOCAK wprowa-

dził do swojej przestrzeni, jest system przekazywania widzowi informacji poprzez aplikację 

mobilną działającą na podstawie kodów QR (quick response) oraz innowacyjne urządzenia 

HG Beacon. Początkowo system funkcjonował jedynie na wystawie „Zbrodnia w sztuce”, 

jednak w tej chwili można korzystać z jego możliwości już na całej ekspozycji stałej, a do-

celowo ma być rozszerzony na cały obszar muzeum z uwzględnieniem wszystkich wystaw 

czasowych. 

Po zainstalowaniu aplikacji mobilnej na swoim urządzeniu widz ma możliwość prze-

mieszczania się po muzeum i pozyskiwania informacji przekazywanych przez odczytywanie 

                                                           
157 Muzea w Social Media, http://sztukasmart.weebly.com/blog/muzea-w-social-media-raport [dostęp: 10.04.2015]. 
158 Z. Stańska, Muzeum na Instagramie, http://muzealnictwo.com/2014/01/muzea-na-instagramie [dostęp: 

10.04.2015]. 

https://www.facebook.com/mocakkrakow/likes
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kodów QR oraz wysyłanych przez beacony za pośrednictwem Bluetooth159. Obsługa mu-

zeum może w ten sposób przekazać wszelkie informacje o konkretnym eksponacie, ale i pro-

ponowanej ścieżce zwiedzania. Użycie beaconów jest tak innowacyjne i twórcze, ponieważ 

sprawia, że informacje są nie tylko pobierane przez widza, ale także same do niego przesy-

łane w odpowiednim momencie, np. wtedy, kiedy zbliży się do eksponatu. Cały system po-

zwala także na sprawdzenie wszystkich informacji o muzeum, zaplanowanie zwiedzania, po-

zwala na odnalezienie konkretnego eksponatu, prowadząc do niego. 

 

Podsumowanie 

W działaniach Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie można dostrzec te, które 

z pewnością wpisują się w koncepcję audience development. Podejmowane są działania, 

które mają budować relacje z najbliższym otoczeniem. Polegają głównie na przenoszeniu 

swoich działań do przestrzeni wokół instytucji – dzielnicy i szerzej miasta. Widoczne jest 

zaangażowanie instytucji w stymulowanie rozwoju otoczenia. Działalność edukacyjna reali-

zowana zgodnie z zarysowanym programem jest skierowana do wielu grup społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem tych narażonych na wykluczenie. Występuje zjawisko party-

cypacji publiczności w tworzeniu instytucji, której umożliwia się kreowanie wystaw poprzez 

udział w warsztatach. Działalność edukacyjna jest nie tylko ofertą stworzoną przez muzeum, 

ale także odpowiedzią na pojawiające się potrzeby widowni. Cykliczność działań sprawia, 

że kontakty publiczności z muzeum nie są jednostkowe. Promocja muzeum w środkach ma-

sowego przekazu nawiązuje głównie do aktualnych wystaw, rzadko można zetknąć się z po-

wszechną reklamą działalności np. edukacyjnej, choć prezentuje ona bardzo wysoki poziom. 

Muzeum bardzo dobrze radzi sobie z promowaniem swojej działalności na serwisach 

społecznościowych, jednak nie wykorzystuje w pełni możliwości nawiązywania relacji z pu-

blicznością. Sporadycznie wchodzi w interakcje z fanami na Facebooku poprzez odpowiedzi 

na komentarze. Najciekawszym i wartym dalszej obserwacji działaniem muzeum jest wpro-

wadzenie innowacyjnej formy kontaktu z widzem poprzez aplikacje mobilne. Jest to zupełnie 

nowa jakość w polskich muzeach. 
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8. TECHNIKI MANIPULACJI W REKLAMIE, CZYLI JAKIM 

SPOSOBEM TWÓRCY REKLAM WPŁYWAJĄ 

NA ZACHOWANIE NAJMŁODSZYCH KONSUMENTÓW 
 

 

Wprowadzenie 

Żyjemy w świecie, w którym dostępność mediów jest szybka, łatwa i powszechna. W te-

lewizji, radiu czy też kolorowych czasopismach spotykamy się z różnymi formami reklamy. 

Celem mojego artykułu jest analiza psychologicznych mechanizmów manipulacji wykorzy-

stywanych w reklamach skierowanych do dzieci i młodzieży, a także tych przeznaczonych 

dla dorosłych odbiorców, cieszących się jednak dużym zainteresowaniem najmłodszych. 

Reklama jest zjawiskiem wszechobecnym we współczesnym świecie. Spotykamy się 

z nią wszędzie: w miejscach codziennych i odświętnych, banalnych i wyjątkowych. Po wy-

słuchaniu bloku reklamowego przed ulubionym serialem telewizyjnym łapiemy się na tym, że 

życie stało się prostsze. Najnowszy środek do czyszczenia stawia nas na nogi. Po stwierdze-

niu: „Na co Ci żona, wystarczy dobry proszek!”, możemy spokojnie oddać się relaksowi160. 

 

1. Reklama dźwignią handlu 

Czym jest współczesna reklama? Odpowiedź na to pytanie budzi wiele wątpliwości za-

równo wśród jej twórców, jak i odbiorców. Niektórzy podkreślają perswazyjny charakter re-

klam oparty często na nieuczciwych intencjach nadawcy. Inni nazywają ją sztuką o swoistej 

poetyce i retoryce. Badania dowodzą, że lubimy być przez reklamy uwodzeni, byle dowcipnie, 

gdyż jak mówi ponad połowa badanych – świat bez reklamy byłby mniej wesoły161. Wiele 

kontrowersji bierze się z różnic w odbiorze reklam przez osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci. 

To właśnie najmłodszym widzom postanowiłam poświęcić uwagę, pisząc tę pracę, ponieważ 

są oni w moim przekonaniu najbardziej narażeni na działanie technik manipulacyjnych. 

Dzieci, szczególnie te kilkuletnie, nie zdają sobie sprawy z celów reklamy, koncentrując się 

tylko na jej walorach rozrywkowych. Brak krytycyzmu dzieci wobec reklam sprawia, iż są 

one niewątpliwie ważnym czynnikiem kształtującym ich świadomość i wyobraźnię. 

Profesor Jerzy Bralczyk pisał: Jeżeli reklama jest dźwignią handlu, to język jest dźwignią 

reklamy. Dlatego to właśnie język odgrywa główną rolę w manipulowaniu najmłodszymi 

odbiorcami reklam. Jesteśmy świadkami niespotykanej dotąd ekspansji polszczyzny używanej 

w środkach masowego przekazu. Wyrazy, wyrażenia, zwroty używane w radiu czy telewizji 

przechodzą do innych odmian stylowych. Wpływ ten jest tym większy, że przeciętny Polak 

spędza codziennie przed telewizorem nawet kilka godzin, przyjmując zupełnie bezkrytycznie 

propagowane wzorce, także i te językowe162. 

                                                           
* XI Konkurs Sympozjalny, Miejsce 1. 
160 R. Sulima, Poradnik językowy, Warszawa 1994, s. 69-71. 
161 Ibidem, s. 72-74. 
162 K. Ożóg, Kilka uwag o języku reklamy radiowej i telewizyjnej, Język polski, Rzeszów 1995, s. 273-279. 
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2. Dziecko w reklamie 

Dziecko może pełnić w przekazie reklamowym funkcję odbiorcy pośredniczącego lub 

pośredniego. Odbiorcą pośredniczącym jest ono w wypadku reklam artykułów przeznaczo-

nych właśnie dla dzieci – zabawek czy słodyczy. Nabywcą a zarazem realizatorem głównej 

intencji nadawcy są rodzice. Natomiast odbiorcą pośrednim dziecko staje się wtedy, gdy 

może mieć wpływ na decyzje podejmowane przez rodziców. 

Reklama telewizyjna samochodu marki Toyota163. Reklama ta skierowana jest oczywiście 

do dorosłych odbiorców, ale wpływa przede wszystkim na wyobraźnię dzieci. Mali bohate-

rowie reklamy są uśmiechnięci, beztroscy i radośni. Obrazom towarzyszy pogodna muzyka, 

pogłębiająca przyjemny nastrój. Jest to typowa manipulacja, twórcy reklam doskonale zdają 

sobie sprawę z tego, że dzieci potrafią skutecznie nakłonić rodziców do kupna reklamowa-

nego towaru (tutaj: samochodu). Ponadto telewizyjny przekaz reklamowy dostarcza zarówno 

bodźców wzrokowych, jak i słuchowych. Wzajemne wspomaganie się języka i obrazu uła-

twia zapamiętywanie. Reklama nie uczy dziecka, że warunkiem posiadania jest najczęściej 

ciężka praca i wysiłek. Taki sposób prezentowania świata implikuje często z jednej strony 

powstawanie błędnego przekonania, że kuszący świat konsumpcji jest na wyciągnięcie ręki, 

zatem nie warto się starać, rozwijać się i doskonalić swej osobowości164. Jest to więc sfał-

szowanie rzeczywistości, w której człowiek to istota w pełni szczęśliwa z powodu konsump-

cji, a nie jak być powinno istota konsumująca, dlatego że jest szczęśliwa. 

Fałszywy obraz przedstawiany w reklamach może spowodować, że w późniejszym życiu 

dzisiejsze dziecko będzie pragnęło osiągnąć wyznaczone przez media standardy za wszelką 

cenę165. W tym przypadku problem dotyczy zwłaszcza nastolatków, które chętnie naśladują 

osoby występujące w reklamach, zwłaszcza gwiazdy kina czy sportu. Zachowania tych zna-

nych osób ewidentnie wskazują, że najważniejszym celem życia jest posiadanie lśniących 

włosów, markowego obuwia, a dobry nastrój może nam zapewnić jedynie delektowanie się 

smakiem przepysznego loda. 

 

3. Dobra kompozycja przepisem na sukces! 

Przyjrzyjmy się teraz reklamie prasowej mleka dla niemowląt BEBIKO166. Wykorzysty-

wanie wizerunku dziecka jest często spotykanym chwytem manipulacyjnym, jak wiadomo, 

malutkie istoty zawsze wywołują u odbiorcy pozytywne skojarzenia, budząc uczucia opie-

kuńczości i troski. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że w każdym komunikacie reklamo-

wym występują pewne powtarzalne elementy kompozycyjne, służące jego funkcji perswa-

zyjnej. Są to: 

1. NAGŁÓWEK – zwykle w postaci motta. Tutaj: Mamusiu, mam wszystko, czego 

potrzebuję! Sugeruje on, że podanie niemowlęciu mleka zaspokoi wszystkie jego 

potrzeby, co jest oczywiście kłamstwem. Dodatkowo głos zostaje oddany samemu 

dziecku, które przecież w tym wieku nie potrafi jeszcze mówić. Zostało to jednak 

świadomie użyte w celu uwiarygodnienia przekazu i wywołania u młodej matki 

pozytywnych emocji.  

                                                           
163 Reklama telewizyjna Toyoty Corolli, www.youtube.com/watch?v=gDC2sSjs5V0 [dostęp: 25.10.2015]. 
164 M. Lindstrom, Dziecko reklamy, Warszawa 2005, s. 69. 
165 P. Kossowski, Dziecko i reklama telewizyjna, Warszawa 1999, s. 202. 
166 Reklama prasowa mleka dla niemowląt BEBIKO, http://docplayer.pl/1017396-Bebiko-2-dla-twojego-dziecka-o-

czym-przeczytasz-w-poradniku.html [dostęp: 02.11.2015]. 
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2. ILUSTRACJA – oczywiście reklamowe dziecko jest zadbane, uśmiechnięte, a reakcją 

odbiorcy jest zwykle myśl: Jakie ono śliczne, rozkoszne i Słodkie! Czy rzeczywiście tak 

jest w rzeczywistości? Czy niemowlęta nigdy nie płaczą, nie krzyczą i zawsze są 

zadowolone? Jest to pytanie retoryczne, więc nie wymaga komentarza. 

3. TEKST REKLAMOWY – ukazanie skuteczności produktu, jego zalet, wyjątkowości. 

4. NAZWA FIRMY I SLOGAN – ciekawy początek treści ogłoszenia w ciągu kilku 

pierwszych sekund, które odbiorca poświęcił reklamie, przyciąga jego uwagę, dzięki 

czemu z treścią reklamy zapozna się on do końca, a więc poddany zostanie działaniu 

argumentów perswazyjnych. 

5. DODATKOWE INFORMACJE – powołanie się na autorytet (tutaj: Instytut Matki 

i Dziecka). Na doniosłość tej metody zwracał uwagę Arystoteles, a następnie Pseudo-

Demetriusz. Jest to bardzo dobry i mocny argument, bowiem osoba o uznanym 

autorytecie przekonuje nas samym faktem swej obecności bądź wyrażaniem swego 

uznania dla jakiegoś towaru, człowieka itp.167 Dlaczego twórcy reklam tak chętnie 

odwołują się w nich do stereotypu dziecka? Odpowiedź jest prosta – jest ono najlepszym, 

bo obiektywnym testerem produktu. Decyduje o tym szczerość i obiektywność sądu, 

które powodują wyłączenie reguły uprzejmości. Oznacza to, że jeżeli dziecku coś 

smakuje, to jest tak naprawdę, gdyż spontaniczność reakcji sprawia, że maluch nie 

kłamie. Dzieci występujące w reklamach tworzą swój własny świat. Jest to kraina 

beztroski i zabawy, świat kolorowy, radosny i wypełniony uśmiechem. Reklamowe dzieci 

zachowują się stereotypowo, więc przede wszystkim psocą, bawią się, biegają. Ich 

naiwność i naturalna ciekawość świata stanowią doskonały pretekst do przedstawienia 

reklamowanego produktu. 

 

4. Co pokazują statystyki? 

Aby sprawdzić, jak język reklamy wpływa na mowę dzieci oraz ich relacje z innymi 

ludźmi, postanowiłam przeprowadzić ankietę w szkole podstawowej, w której pracuje moja 

mama oraz w zaprzyjaźnionym gimnazjum. Mam nadzieję, że wnioski wynikające z ankiety 

uzmysłowią, jak wielkie znaczenie ma codzienny kontakt z reklamą dla – odbiorców 

w wieku, w którym w największym stopniu kształtuje się system językowy oraz jak rozwijają 

się zakodowane w języku: obraz rzeczywistości i hierarchia wartości. 

Na pytania zamieszczone w ankiecie odpowiedziało 30 dzieci wieku od 6 do 15 lat. 

Pierwsze pytanie dotyczyło częstotliwości oglądania telewizji przez najmłodszych. Wyniki 

ankiety są następujące: średnio dzieci oglądają telewizję 2-3 godziny dziennie. Obliczyłam, 

że łącznie daje to dla ponad połowy badanych przeze mnie dzieci więcej niż 14 godzin tygo-

dniowo. Przyjmując, że z każdych 20 godzin, które dziecko spędza przed telewizorem, 2 go-

dziny zabierają reklamy, okazuje się, że jest to w sumie około 20 000 reklam rocznie. 26% 

moich badanych twierdzi, że ogląda telewizję krócej, niż 2 godziny dziennie. Tylko 8% dzieci 

deklaruje sporadyczne oglądanie telewizji. 

Mogłoby się wydawać, że ulubionymi reklamami dzieci są te, które pokazują artykuły 

przeznaczone właśnie dla najmłodszych. Wyniki ankiety są jednak nieco inne. W odpowie-

dziach na pytanie czwarte najczęściej pojawiały się reklamy szamponów, kremów czy innych 

środków chemicznych, natomiast zabawki i słodycze zajmują dopiero drugą i trzecią pozycję. 

Dzieci oglądają więc bloki reklamowe nadawane pomiędzy programami dla najmłodszych 

                                                           
167 J.Z. Lichański, Reklama i retoryka, [w:] red. K. Handke, H. Delewska-Greń, Polszczyzna a/i Polacy u schyłku 

XX wieku, Warszawa 1994, s. 304. 
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widzów, ale doskonale znają również reklamy nadawane w porach innych popularnych au-

dycji – zwykle te właśnie reklamy, adresowane przede wszystkim do dorosłej widowni, cie-

szą się wśród nich największą popularnością i sympatią. 

Piąte pytanie miało na celu ukazanie wiarygodności reklam w oczach moich badanych. 

Tylko czworo dzieci bezgranicznie ufa w dobre intencji twórców reklam. Są to w większości 

dzieci najmłodsze, które nie dostrzegają perswazyjnego charakteru reklamy, lecz koncentrują 

się wyłącznie na jej walorach rozrywkowych. Często traktują ją też, jako źródło informacji 

o otaczającym świecie. Reklama staje się nośnikiem wartości oraz wzorców, pełni także 

funkcję edukacyjną. Dopiero ośmiolatki zaczynają dostrzegać zamysł perswazyjny twórcy, 

jednak krytycyzm wobec reklam jest w tym wieku jeszcze redukowany poprzez pozytywne 

emocje, jakich one dostarczają. Tylko osiem osób zgodziło się ze stwierdzeniem, że reklamy 

zwykle kłamią i byli to młodzi odbiorcy w wieku kilkunastu lat, których muszę przyznać, 

charakteryzuje zadziwiający krytycyzm i sceptycyzm w stosunku do reklamowanych treści. 

Wnioski wypływające z przeprowadzonej ankiety są oczywiste: dzieci chętnie oglądają 

reklamy, ponieważ dostarczają one im wielu wrażeń i silnie angażują zmysły. Niestety duża 

część z nich nie potrafi krytycznie odnieść się do usłyszanych treści. Ze względu na emocjo-

nalny charakter wielu reklam, są one najłatwiejszym sposobem przemycenia ukrytych treści 

i dotarcia do świadomości dzieci. Bierny widz staje się w tej sytuacji przedmiotem określo-

nych zabiegów propagandowych, a jeśli do przekazu włączone zostaje dodatkowo oddziały-

wanie na emocje czy nawet podświadomość odbiorcy, możemy mówić o manipulacji języ-

kowej. 

 

5. Chcę mieć to, co ma ten chłopiec w telewizji! Wszyscy w klasie to mają! 

Jednym ze skutecznych sposobów manipulacji młodym odbiorcą jest stosowanie jedno-

stronnej argumentacji i udawanie naturalnego porządku rzeczy. W rezultacie dziecko przy-

zwyczaja się do odbioru uproszczonych komunikatów kulturowych, które sugerują jeden 

punkt widzenia. Nie zdaje sobie ono jednak sprawy z tego, iż reklamy pokazują fałszywą 

rzeczywistość, stanowiącą tylko jedną z możliwych wersji, ale prezentowaną, jako jedyną, 

obowiązującą, udającą coś naturalnego i oczywistego. Reklamy przedstawiają jedną wizję 

świata, rodziny, wartości życiowych i obiektów ludzkich aspiracji, której dziecko tak na-

prawdę nie może uniknąć, bo reklamy oplatają wszystkie audycje lubiane przez najmłod-

szych. 

Jeżeli bohaterem reklamy jest dziecko, zostaje wykorzystana zasada: kup dany towar – 

staniesz się jednym z nas. Młodemu odbiorcy trudno oprzeć się namowom, odczuwa on po-

nadto silną potrzebę bycia w grupie rówieśniczej. Tematem wielu reklam są kolorowe i no-

woczesne zabawki – przedmiot marzeń i pożądania każdego dziecka, które nie rozumie jesz-

cze, że nie może mieć wszystkiego, o co poprosi. W konsekwencji pojawia się kolejny pro-

blem – maluch nie posiadając zabawki, czuje się gorszy, bo przecież wszystkie dzieci ją mają. 

Jest to bardzo często źródłem zazdrości i kłótni wśród rówieśników. Okazuje się, że to wła-

śnie reklama tworzy standardy, jakim być i co mieć, aby zostać zaakceptowanym w grupie 

rówieśniczej. Trzeba również wspomnieć o tym, iż reklama jest także źródłem konfliktów 

rodzinnych na tle kupna reklamowanej rzeczy, gdy dorośli nie chcą lub nie mogą ulec namo-

wom dziecka. 
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6. Jak w bajce! 

Kolejną techniką manipulacyjną jest umieszczanie w przekazie reklamowym postaci kre-

owanych na wzór bohaterów disnejowskich bajek. Powstaje wtedy tak zwana niezwykłość 

przekazu polegająca na zaskoczeniu odbiorcy, przyciągnięciu jego uwagi poprzez wyróżnie-

nie się na tle innych reklam. 

Reklama płynu do pukania Coccolino168. W reklamie tej prezenterem jest pluszowy miś, 

który opowiada o zaletach płynu, posługujący się językiem stylizowanym na dziecięcy. 

Dzięki zastosowaniu pytań retorycznych żaden odbiorca nie pozostanie obojętny na treść 

przekazu. Twórcy odwołują się do uczuć dziecka. Jest to tzw. emocjonalizacja przekazu. 

Udowodniono, że zaangażowanie emocjonalne małego widza osłabia jego zdolność do oceny 

i krytycznego myślenia. 

 

7. Mnóstwo pyszności dla mocnych kości! 

Funkcja manipulacyjna tekstów reklamowych jest powszechnie krytykowana, gdyż czę-

sto opiera się na kłamstwie i nieuczciwych intencjach nadawcy. Jest to szczególnie niebez-

pieczne w przypadku małych dzieci, które bezgranicznie przyjmują reklamowe treści. Wierzą 

one na przykład, że spożycie batonika da im tyle samo pożytku, co wypicie szklanki mleka. 

Dobrym przykładem może być reklama serków DANONKI, zawierająca wspaniałe hasło: 

Mnóstwo pyszności dla mocnych kości! W rzeczywistości jest to tylko pozorna troska twór-

ców reklam o dobro dziecka. Wolny rynek rządzi się przecież własnymi prawami i najważ-

niejszy dla producenta staje się zysk. 

Niejednokrotnie również podczas spotkań z dziećmi słyszę słowa: Moja mama kupiła mi 

wczoraj super krem. No naprawdę! Nawet ja myślę, że jest baaardzo dobry, bo pani rekla-

mująca go w telewizji używała tylu trudnych słów, jakiś takich naukowych typu: folacyna, 

pro telomer, proteiny…, że od razu namówiłam mamę na zakup tego kremu, bo ta pani miała 

po nim tak ładną twarz…  

Uwidoczniony został w tym momencie kolejny sposób manipulacji. Używanie słownic-

twa naukowego jest bardzo popularne w przekazach reklamowych. Jego zadaniem jest wy-

wołanie na odbiorcy wrażenia profesjonalizmu, nadanie komunikatowi wiarygodności oraz 

sugeruje, że wymienione składniki (w tym przypadku kremu) dają fenomenalne, sprawdzone 

efekty, które udowodniły przeróżne programy badawcze. Twórcy reklam korzystają ze skom-

plikowanych słów, aby zastąpić wyrażenia potoczne. Najczęściej są to na przykład składniki 

danego produktu, często podawane w medycznym języku łacińskim lub polskim, lecz ściśle 

naukowym. Ta strategia sprawdza się w szczególności przy reklamowaniu produktów co-

dziennego użycia (tutaj kosmetyków). Pomimo że główny przekaz skierowany jest do widza 

dorosłego, to jednak widzimy również odbiorcę pośredniczącego – dziecko. Zazwyczaj to 

dziewczynki, gdy zobaczą ten jedyny, niepowtarzalny produkt ze stuprocentową skuteczno-

ścią działania, próbują namówić mamę do jego zakupu, które często im ulegają. Dokonują 

więc zakupu tego magicznego kremu, który sprawi, że będą wyglądać o dwadzieścia lat mło-

dziej i cieszyć się życiem niczym ta piękna aktorka na ekranie telewizora.  

 

                                                           
168 Reklama płynu do prania Coccolino, www.youtube.com/watch?v=U3U2w9Hj210 [dostęp: 10.10.2015]. 
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8. Jakość przepisem na sukces! 

Nietrudno zauważyć, iż nieodzownym elementem reklamy jest obietnica169. Wzbudzanie 

fałszywych nadziei, sugerowanie klientowi, że nabywając reklamowany produkt zrealizuje 

swoje marzenia, jest w moim przekonaniu nieetyczne. Marketingowe obietnice sprawiają, że 

świat przedstawiony w reklamie staje się swoistą fikcją literacką. Odbiorcy, a szczególnie 

dzieci, postrzegają telewizyjny przekaz, jako odbicie świata rzeczywistego, lecz bogatego 

w nienaturalne procesy i magiczne rozwiązania. Zwykły krem może zapewnić sukces w sta-

raniu o pracę, sama margaryna sprawi, że ciasto pieczone przez babcię i wnuczkę będzie 

zawsze udane, bez zakalca, miłe każdemu podniebieniu. Konsument wierzy, że nabywany 

przez niego produkt spełni pokładane w nim nadzieje, a rozpływająca się w ustach czekolada 

(uwielbiana przez najmłodszych) da chwile niebiańskiej rozkoszy. 

Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży konsumpcyjnego stylu życia może bardzo często 

odbywać się na zasadzie modelowania. Zwłaszcza nastolatki chętnie naśladują osoby wystę-

pujące w reklamach. Zachowania gwiazd kina i estrady wskazują przecież dobitnie na to, że 

najważniejszym celem życia jest posiadanie pięknych włosów, jak Selena Gomez po zasto-

sowaniu szamponu Pantene170, olśniewającego makijażu niczym Penelope Cruz171, marko-

wej sukienki Mirandy Kerr172, czy najoryginalniejszych butów prezentowanych przez Ro-

berta Lewandowskiego173. Z drugiej strony oglądamy reklamy przepysznej czekolady 

Milka174 lub najnowszego smaku chipsów Lays175. Poprzez tego typu oddziaływania kreo-

wane są dwie przeciwstawne postawy: łakomstwa oraz chęci bycia szczupłym i sprawnym 

fizycznie. W reklamach produktów spożywczych oferowanych dzieciom najczęściej spoty-

kanymi metodami marketingowymi, zachęcającymi do zakupu, są konkursy lub możliwość 

niższej ceny przy zakupie większej ilości sztuk. Zakupy dokonywane są więc nie ze względu 

na wartości odżywcze danego produktu, lecz z chęci posiadania obiecanej w reklamie na-

grody. Konsumpcja jest w tym momencie jedynie dodatkiem176. Reklama we współczesnym 

społeczeństwie konsumpcyjnym pretenduje, zatem często do roli nauczyciela – „edukuje” 

szczególnie dzieci, przedstawiając specyficzny świat wartości, z których najwyższą jest nie 

tylko samo posiadanie, lecz konsumpcja, zdobywanie coraz to nowych, prestiżowych pro-

duktów. Coraz większe zainteresowanie powstającymi w bardzo szybkim tempie reklamami 

powoduje, że zwłaszcza dzieci spędzają popołudnia, szczególnie weekendowe, nie na space-

rze z rodzicami w parku, boisku, teatrze czy na wizycie u przyjaciół, ale na oglądaniu pro-

gramów telewizyjnych z częstymi przerwami na bloki reklamowe, a następnie, zamiast bie-

gać, ćwiczyć czy grać w piłkę usilnie namawiają rodziców na całodniowy pobyt w galerii 

czy hipermarkecie w celu zakupu reklamowanych produktów. Osłabienie więzi rodzinnych 

i skoncentrowanie się na wartościach materialnych często jest rezultatem bezkrytycznej per-

cepcji przekazu telewizyjnego. 

 

                                                           
169 Kodeks etyki reklamy, Warszawa, 10 marca 2014 r. 
170 Reklama szamponu Pantene, www.hmoobtube.com [dostęp: 31.10.2014]. 
171 Reklama kosmetyków do makijażu marki Loreal, www.zeberka.pl [dostęp: 31.10.2015]. 
172 Reklama firmy odzieżowej, supermodel.pl [dostęp: 31.10.2015]. 
173 Reklama obuwia firmy Nike, ofsajd.onet.pl [dostęp: 31.10.2015]. 
174 Reklama czekolady firmy Milka, www.milka.com [dostęp:31.10.2015]. 
175 Reklama chipsów Lays, lays.pl [dostęp: 31.10.2015]. 
176 E. Kasztelan, Stan zareklamowania, Wrocław 2007, s. 111. 
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9. Kto słucha, nie błądzi! 

Reklama zajmuje istotne miejsce nie tylko w telewizji czy prasie, ale także jest ważnym 

składnikiem audycji radiowych. Reklamy radiowe to teksty o charakterze perswazyjnym, 

które od strony formalnej wyróżniają się kilkoma cechami. W szczególności wyraźnymi gra-

nicami początku i końca i starannym, przykuwającym uwagę opracowaniem, dzięki któremu 

wyróżniają się z tła – ogółu tekstów radiowych177. 

Reklama radiowa wykorzystuje, jako nośnik informacji wyłącznie dźwięk. Dlatego też 

warstwa dźwiękowa musi być bardziej rozbudowana niż w przypadku reklam telewizyjnych. 

Charakterystyczną formą jest dialog. Zastosowując dialog, możemy zbudować wyobrażenie 

sytuacji, czyli wzbogacić przekaz o obraz, a zastosowanie mowy potocznej pozwala zmniej-

szyć dystans pomiędzy nadawcą reklamy a jej odbiorcą. 

 

Scenariusz spotu radiowego 

Kawiarnia. Naprzeciwko siebie siedzą dwie przyjaciółki. Pierwsza mówi szeptem, 

druga wyraźnie zbulwersowana. 

Scena pierwsza: 

Słyszymy odgłos filiżanek, w tle delikatna muzyka. 

Scena druga: 

Lektor I (szept) – Słuchaj, ja już dłużej nie mogę tego przed nim ukrywać. 

Lektor II (głośno) – Zwariowałaś! Chcesz mu teraz o tym wszystkim powiedzieć? 

Lektor I – A czemu ni?, Przecież on też może na tym skorzystać. 

Lektor II (podniesionym głosem i jednym tchem) –  Skorzystać? Jak się dowie zamrozi ci 

wszystkie karty, odbierze samochód, zarygluje drzwi i Bóg jeden wie, co jeszcze? 

Lektor I (z pewnością) – Nie, jeśli powiem mu, że tym razem ten związek będzie go niewiele 

kosztował. 

Scena trzecia: 

Lektor III – I was ta wiadomość również może zaskoczyć. Nowy sklep XX w galerii XX na 

ulicy XX. Buty damskie, męskie i dziecięce. Znane marki. Wyprzedaże kolekcji, rabaty do 50 

%, promocje jesienne. 

Otwarcie już 1 września. (odgłos dzwonka przy otwieraniu drzwi sklepowych) 

Tej informacji nie warto ukrywać178. 

 

10. Język wpływu i manipulacji 

Reklama tworzy nowy język – uniwersalną odmianę zrozumiałą dla każdego niezależnie 

od wykształcenia, miejsca zamieszkania, różnic kulturowych i społecznych. Poszczególne 

słowa, frazeologizmy, a nawet całe konstrukcje językowe przenikają do słownika odbiorców, 

                                                           
177 J. Grzenia, Funkcje języka mówionego, [w:] Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej, 
red. Z. Kurzowa, W. Śliwiński, Kraków 1994. 
178 Reklama radiowa, http://tekstymarketingowe.com.pl/jak-napisac-reklamowy-spot-radiowy [dostęp: 02.11.2015]. 
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a szczególnie narażone na to oddziaływanie są dzieci, dla których rzeczywistość reklamowa 

jest czymś powszechnym i normalnym, a więc niebudzącym refleksji. Dzieci odbierają re-

klamy bez większej selekcji, komentarza czy wyjaśnienia osoby dorosłej. Teksty reklamowe, 

w których funkcja impresywna dominuje nad informacyjną, zaczynają przenikać do codzien-

nej komunikacji w sposób podstępny, bo niedostrzegalny dla większości użytkowników ję-

zyka. Dzieci, oglądając reklamy, potrafią je odtwarzać i powtarzać, ale również wykorzysty-

wać we własnych zachowaniach językowych. Zwykle potrafią zaśpiewać melodię piosenki, 

zwracają uwagę na fabułę scenki, ale najlepiej zapamiętują teksty reprezentujące zazwyczaj 

atrakcyjną odmianę języka potocznego lub bardziej oryginalne formy quasi-poetyckie, które 

utrwalają się w ich systemie językowym179. 

Silnie emocjonalny odbiór treści reklamowych przez dziecko, które nie ma jeszcze wy-

kształconych mechanizmów obronnych charakterystycznych dla dorosłego, pozwala twór-

com reklam skutecznie manipulować dziećmi. 

W celu ochrony najmłodszych odbiorców reklam wprowadzono w Polsce różne zabez-

pieczenia. Jednym z nich są zapisy „Kodeksu etyki reklamy”. Zgodnie z nimi za najbardziej 

nieetyczne reklamy skierowane do dzieci uznane zostały te, które pokazują produkty w spo-

sób nierealistyczny, wykorzystujący naturalną ufność i brak doświadczenia dzieci; wprowa-

dzające w błąd przez ukrywanie informacji o faktycznych cechach produktu; zagrażające 

rozwojowi dziecka oraz pokazujące, że posiadanie produktu zapewnia przewagę fizyczną, 

społeczną lub psychiczną nad innymi. Zabronione jest także tworzenie i prezentowanie re-

klam sugerujących, że dany produkt należy się dziecku i powinno się ono upominać o jego 

zakup oraz reklam podważających i pomniejszających autorytet rodziców180. Ochrona 

prawna młodych odbiorców obejmuje również zakaz nadawania reklam pokazujących nie-

pełnoletnich w sytuacjach niebezpiecznych czy oddziałujących w sposób ukryty na podświa-

domość oraz zagrażających ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi181. 

Dopuszczalna jest tylko taka reklama, w której uczestniczą dzieci, o ile to uczestnictwo nie 

jest wykorzystaniem dziecka lub naruszeniem jego godności182. 

 

Na zakończenie... 

Współczesna reklama bazuje na różnorodnych technikach perswazji, które mają za zada-

nie skłonić odbiorcę przekazu reklamowego do nabycia określonego dobra. Stymulowanie 

młodego konsumenta do coraz większych zakupów odbywa się na wszelkie możliwe spo-

soby. Reklamodawcy wykorzystują podatność dzieci i młodzieży na perswazję, nawet tę, 

której nie są bezpośrednimi adresatami. Techniki manipulacji używane w tego typu przeka-

zach rozbudzają wyobraźnię młodego, niedoświadczonego konsumenta, potęgują w nim chęć 

posiadania oraz często nieświadomego naśladownictwa zachowań bohaterów reklam. Co 

                                                           
179 J. Piller, Recepcja reklam telewizyjnych przez najmłodszych odbiorców i jej wpływ na ich język, Poradnik języ-

kowy, Warszawa 2002, s. 31-38. 
180 Kodeks etyki reklamy, Warszawa, 10 marca 2014 r., art. 23-26, www.budimex.pl/repository/sustainabi-
lity/CSR/dzialania/Kodeks_Etyki_Reklamy.pdf [dostęp: 02.11.2015]. 
181 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz.U. z 2015 r. poz. 1531, art. 16b, http://prawo.le-

geo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-grudnia-1992-r-o-radiofonii-i-telewizji [dostęp: 02.11.2015]. 
182 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. 1993 Nr 47 poz. 211, art. 16, 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930470211 [dostęp: 02.11.2015]. 
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więcej, dzieci nie potrafią do końca racjonalnie i krytycznie ocenić poszczególnych elemen-

tów reklam. Pociąga ich wspaniały świat prezentowany w mediach, pełen zabawy, beztroski 

i bogactwa. 

Szczególną rolę w procesie edukacji konsumenckiej odgrywają rodzice, którzy mogą 

stopniowo uczyć swoje pociechy wartościowych postaw, norm i zasad. To od nich w dużym 

stopniu zależy, czy w odpowiednim stopniu wykształci się u dzieci krytycyzm wobec reklam 

oraz właściwy sposób odbioru informacji przekazywanych za pośrednictwem mediów. 

Kształtowanie kompetencji odbiorczej wśród dzieci i młodzieży wydaje się tym ważniejsze, 

że media w coraz większym stopniu wkraczają w życie najmłodszych183. 

Rodzice, jak również wychowawcy w szkole, którym nie jest obojętny świat wartości 

dzieci, powinni dawać świadectwo swej świadomości kultury pedagogicznej, i jak pisze Pa-

weł Kossowski powinni oni konfrontować dziecko z propozycjami alternatywnymi wobec re-

klamy, demistyfikując przy okazji tę ostatnią184. Należy pamiętać, że negatywne z wycho-

wawczego punktu widzenia zjawiska związane z reklamą, uwidaczniają się najbardziej 

wtedy, gdy pojawiają się problemy w funkcjonowaniu rodziny czy szkoły. 

Refleksja płynąca z moich rozważań może być więc taka – nie obarczajmy winą za nie-

powodzenia wychowawcze wszelkiego rodzaju mediów, w których prezentowane są różnego 

rodzaju reklamy oddziałujące na psychikę najmłodszych odbiorców. Warto raczej poświęcić 

dzieciom więcej czasu, by łatwiej było im wykształcić postawę krytycyzmu wobec treści 

i formy reklam oraz by nie poddawały się naiwnie perswazji zawartej w reklamie. Przypo-

minajmy, więc sobie każdego dnia słowa Jeana de La Bruyere’a: Uczyć można słowami, wy-

chowywać tylko przykładem. 
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9. WPŁYW NAKŁADÓW NA POLITYKĘ PRORODZINNĄ A WY-

SOKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA DZIETNOŚCI 
 

 

Wstęp 

Starzenie się społeczeństw, które postępuje w krajach Europy, sprawia, że demografia 

staje się jednym z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed państwami Starego Kontynentu. 

Niskie poziomy dzietności, które utrzymują się od kilku dekad, skutkują zbyt małą liczbą 

osób wchodzących na rynek pracy. Równocześnie rosnąca systematycznie długość trwania 

życia powiększa w szybkim tempie rzeszę emerytów. To stwarza ogromną presję na oparte, 

w głównej mierze na repartycyjności, europejskie systemy emerytalne185. Stworzone one zo-

stały dla społeczeństwa, w którym jest więcej ludzi w wieku produkcyjnym (w Polsce, jako 

granicę wieku zdolności do pracy przyjęto dla mężczyzn 18-64 lata, dla kobiet 18-59 lat186), 

niż tych pobierających świadczenia emerytalne. W Polsce sytuacja demograficzna wygląda 

szczególnie niepokojąco. Jak wynika z danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Roz-

woju (OECD) na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat liczba urodzeń w naszym kraju syste-

matycznie spada. Współczynnik dzietności w Polsce w roku 2013 wyniósł 1,26187. Najwyż-

sza Izba Kontroli w swojej alarmującej analizie z lipca 2015 roku podkreśla, że poziom ten 

nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń, ponieważ aby ją zapewnić współczynnik 

ten musiałby wynosić 2,1188. Jego wartość poniżej tej wysokości wskazuje na istotny problem 

z podtrzymaniem populacji. Natomiast, jeśli jest niższy niż 1,3, wtedy nazywany jest lowest-

low czyli „najniższy z niskich”, a to prowadzi do katastrofy demograficznej189. Wywołany 

fatalną demografią wzrost presji na systemy emerytalne skutkuje niestabilnością finansów 

publicznych. W związku z tym w zasadzie każdy kraj w Europie, aby zachęcić obywateli do 

posiadania większej liczby dzieci i zwiększyć przyrost naturalny, prowadzi w mniejszym 

bądź większym zakresie odpowiednią politykę prorodzinną i pronatalistyczną. Polityka ta 

jest oczywiście realizowana w sposób indywidualny przez każde z państw. Nie ma jednego 

spójnego działania w tym zakresie nawet wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Najczęściej działania te opierają się na stosowaniu rozmaitych ulg podatkowych czy płaco-

wych dodatków i zasiłków dla osób utrzymujących rodziny i dzieci. Innym jej przykładem 

jest stosowanie preferencji kredytowych dla młodych małżeństw, zapewnianie mniej zamoż-

nym rodzinom mieszkań w budownictwie publicznym, wprowadzanie płatnego urlopu ma-

cierzyńskiego, czy zapewnienie bezpłatnej opieki zdrowotnej dla matek i dzieci190. Wszyst-

kie te działania w założeniu mają doprowadzić do wzrostu współczynnika dzietności, czyli 

                                                           
* XI Konkurs Sympozjalny, Miejsce 2. 
185 A. Turner, Wyzwania dla systemów emerytalnych w starzejących się społeczeństwach, „Państwo i Rynek” 2007. 
186 E. Rosset, Demografia Polski, PWN, Warszawa 1975. 
187 Fertility rates, https://data.oecd.org/pop/fertility-rates.htm [dostęp: 14.11.2015]. 
188 NIK o polityce prorodzinnej, www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-polityce-prorodzinnej.html [dostęp: 
14.11.2015]. 
189 H.P Kohler, F.C. Billari, J.A. Ortega, Low Fertility in Europe: Causes, Implications and Policy Options, [w:] 

red. F.R. Harris, The Baby Bust: Who will do the work? Who WillPay the Taxes?, Milton S. Eisenhower Foundation, 

Rowman&Littlefield Publishers Inc., Lanham, Maryland 2006, s. 51. 
190 NIK o polityce prorodzinnej, op.cit. 
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liczby urodzonych dzieci przypadających na jedną kobietę w wieku rozrodczym (15-45)191. 

Dogłębna analiza danych OECD wskazuje, że państwa zrzeszone w organizacji w ciągu 

ostatnich dwóch dekad w większości zwiększają wydatki na politykę prorodzinną. Także 

Polska przeznacza na ten cel coraz więcej środków, a zawarte w exposé stojącej na czele 

nowego rządu premier Beaty Szydło zapowiedzi wskazują na wzrost tych nakładów w nie-

dalekiej przyszłości192. Celem niniejszej pracy jest wykazanie, iż nie istnieje znacząca 

zależność między wzrostem wydatków PKB na politykę prorodzinną a wzrostem współ-

czynnika dzietności. Sprawdzając tę korelację, bazuję na szczegółowym porównaniu wskaź-

ników w piętnastu europejskich krajach. Dodatkowo w osobnych rozdziałach zawieram wni-

kliwą analizę polityki prorodzinnej realizowanej przez trzy wybrane kraje, wyróżniające się 

badanymi wskaźnikami na tle pozostałych. Wskazaną trójkę otwiera w pierwszej części 

pracy Wielka Brytania, która wydaje na politykę prorodzinną największą spośród analizowa-

nych państw część swojego PKB. Druga część poświęcona jest Francji, która ma najwyższy 

współczynnik dzietności. Trzecim krajem jest Polska, która ma dramatycznie niski wskaźnik 

urodzeń. Na przykładzie zgromadzonych informacji udowodnię postawioną przeze mnie 

tezę. 

 

1. Analiza danych OECD 15 krajów europejskich 

 

Wykres Belgia: 

 

Wykresy: Opracowanie własne na podstawie danych OECD. 

Poziom korelacji: średni 

Belgia na początku lat 90. ubiegłego wieku przeznaczała na politykę prorodzinną 

2,3 proc. swojego PKB. W ciągu dziesięciu lat zwiększyła te nakłady do poziomu 2,6 proc., 

a do 2009 roku nastąpił wzrost do 2,8 proc. Początek kolejnej dekady to dalszy wzrost wskaź-

nika do poziomu 2,9 proc. PKB. Mimo stosunkowo dużej dynamiki nakładów, Belgii nie 

udało się przez szereg lat znacząco zwiększyć dzietności, której wskaźnik w roku 1990 wy-

nosił 1,62, by po 13 latach być wciąż na tym samym poziomie. Systematyczny wzrost uro-

dzeń nastąpił dopiero w ostatniej dekadzie. 

                                                           
191 J. Osiński, Współczesne problemy demograficzne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011. 
192 Exposé premier Beaty Szydło-stenogram, www.premier.gov.pl/stenogram-expose-premier-beaty-szydlo-0.html 

[dostęp: 14.11.2015]. 

https://www.premier.gov.pl/stenogram-expose-premier-beaty-szydlo-0.html
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Wykres Czechy: 

 

Wykresy: Opracowanie własne na podstawie danych OECD. 

Poziom korelacji: niski 

Czechy w 1990 roku przeznaczały na wsparcie polityki prorodzinnej stosunkowo sporo, 

bo 2,4 proc. PKB. Od tamtej pory przeznaczają na ten cel coraz mniej nakładów ‒ w 2011 

niemal o 1 punkt procentowy mniej. W tym czasie wskaźnik dzietności początkowo szybko 

spadał z 1,89 w roku 1990 do dramatycznie niskiego poziomu (1,13) 9 lat później. Jednak 

później mimo mniejszego wsparcia polityki prorodzinnej Czeszki zaczęły rodzić coraz wię-

cej dzieci, chociaż wskaźnik dzietności wciąż jest na relatywnie niskich poziomach (1,43 

w 2011 roku). 

 

Wykres Dania: 

 

Wykresy: Opracowanie własne na podstawie danych OECD. 

Poziom korelacji: niski 

Duńczycy tradycyjnie przeznaczali zawsze dosyć dużą część PKB na wsparcie swojej 

demografii. Na początku lat 90. było to 3,3 proc PKB. Jak widać, wykres przedstawiający te 

wydatki, jest dosyć płaski, Dania bowiem nie zwiększała przez kolejne piętnaście lat zna-

cząco tych wydatków. Dopiero pod koniec pierwszej dekady XXI wieku nastąpił silny wzrost 

ponad 4 proc. PKB. W ciągu tych ponad dwudziestu lat wskaźnik dzietności wykazywał się 

sporą zmiennością. Pierwsze pięć lat to wzrost z poziomu 1,67 do 1,81. Następna dekada to 

lekki spadek i względna stagnacja i znowu wzrost z 1,72 w 2003 roku do 1,89 pięć lat później 

i ponowny spadek do 1,75 w 2011 roku. 
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Wykres Niemcy: 

 

Wykresy: Opracowanie własne na podstawie danych OECD. 

Poziom korelacji: średni 

Niemcy od 1990 do 1995 roku zwiększyli nakład środków na politykę prorodzinną z 1,8 

do 2,1 proc. PKB. Mimo to w tym czasie współczynnik dzietności mocno spadł do poziomu 

1,24. Później przez dziesięć lat Niemcy nie zwiększały nakładów na ten cel, a wahania we 

współczynniku dzietności były niewielkie. W roku 2009 obserwujemy nieznaczny wzrost 

nakładów na politykę prorodzinną, który pozostawał na tym samym poziomie do 2011 roku. 

Ten wzrost również nie powoduje znaczących zmian we współczynniku dzietności. 

 

Wykres Holandia: 

 

Wykresy: Opracowanie własne na podstawie danych OECD. 

Poziom korelacji: wysoki 

W 1990 roku Holendrzy przeznaczali na wsparcie demografii 1,7 proc. PKB. Jednak 

w kolejnych latach zmniejszyli te wydatki i do poziomu z początku lat 90. powrócili dopiero 

w 2009 roku, pozostawiając te nakłady na stabilnym poziomie. W Holandii widać wyraźny 

spadek dzietności w pierwszej połowie lat 90. Później wskaźnik powoli pnie się z poziomu 

1,52 w 1995 roku, by osiągnąć w 2010 roku 1,80 dziecka na kobietę. 
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Wykres Francja: 

 

Wykresy: Opracowanie własne na podstawie danych OECD. 

poziom korelacji: wysoki 

W 1990 roku Francuzi przeznaczali 2,5 proc. PKB na politykę prorodzinną, do roku 2009 

wartość ta zwiększyła się do 3,1 proc. Współczynnik dzietności w tym okresie początkowo 

spadał do 1994 roku, lecz później systematycznie wzrastał do wartości 1,99. W latach 2009-

2011 obserwujemy nieduży spadek wydatków na ten cel do 2,9 proc. W tym czasie współ-

czynnik nieznacznie wzrósł z 1,99 do 2,0. 

 

Wykres Wielka Brytania: 

 

Wykresy: Opracowanie własne na podstawie danych OECD. 

poziom korelacji: wysoki 

Wielka Brytania od 1990 roku do 2009 mocno zwiększyła nakłady na wsparcie demogra-

fii z 1,9 proc. do 4 proc. PKB. Przez następne 3 lata utrzymywała go na tym samym poziomie. 

Początkowo współczynnik dzietności przez dziesięć lat spadał. Jednak po 2000 roku nastą-

piło odbicie z dołka o wartości 1,63. W 2011 roku przeciętna Brytyjka rodziła już prawie 

dwójkę dzieci. 
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Wykres Portugalia: 

 

Wykresy: Opracowanie własne na podstawie danych OECD. 

poziom korelacji: niski 

Portugalia przeznaczała na początku lat 90. tylko 0,7 proc. PKB na wsparcie dzietności. 

Do 2009 roku nakłady na ten cel zwiększono ponad dwukrotnie. Mimo to w okresie 20 lat 

widzimy ciągły spadek (poza krótkimi okresami wahnięć) urodzeń w tym kraju z poziomu 

1,56 w 1990 roku do 1,35 w 2011. 

 

Wykres Norwegia: 

 

Wykresy: Opracowanie własne na podstawie danych OECD. 

poziom korelacji: średni 

Jak wszystkie kraje skandynawskie Norwegia mocno wspiera swoją demografię. W 1990 

roku przeznaczała na politykę prorodzinną 2,7 proc. PKB. W ciągu pięciu lat nastąpił mocny 

wzrost wydatków na ten cel o niemal 1 pkt procentowy, by następnie spadać przez kolejne 

dziesięć lat do 2,8 proc. PKB w 2005 roku. Następnie Norwegowie zwiększyli nakłady do 

ponad 3 proc. PKB i tak już pozostało do 2011 roku. Widać, że pieniądze miały pewien 

wpływ na dzietność w Norwegii. W 1990 roku kobiety rodziły średnio prawie dwoje dzieci, 

jednak wskaźnik ten spadł w 2002 roku do poziomu 1,75. By powrócić do poprzednich po-

ziomów na koniec pierwszej dekady XXI wieku. 
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Wykres Grecja: 

 

Wykresy: Opracowanie własne na podstawie danych OECD. 

poziom korelacji: niski 

W ciągu dwudziestu lat Grecja podwoiła nakłady na politykę prorodzinną od poziomu 

0,7 do 1,4 proc. PKB. Do 2011 roku utrzymuje tę wielkość na stałym poziomie. Mimo rady-

kalnego zwiększenia wsparcia rodzin w okresie badanych, przez ponad dwadzieścia lat 

współczynnik dzietności pozostaje na tym samym niskim poziomie, wynoszącym 1,4 

dziecka na Greczynkę. 

 

Wykres Finlandia: 

 

Wykresy: Opracowanie własne na podstawie danych OECD. 

poziom korelacji: średni 

Jak wszystkie kraje skandynawskie, także Finlandia wydaje sporo na wsparcie dzietności, 

bo ponad 3 proc. PKB. Zasadniczo na przestrzeni dwudziestu lat nakłady te nieznacznie się 

zmieniały. W tym czasie wskaźnik dzietności początkowo spadł z 1,79 do 1,71 w 1998 roku, 

by w kolejnych kilkunastu latach powrócić do wyższych zbliżonych do 1,9 dziecka na ko-

bietę poziomów. 
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Wykres Hiszpania: 

 

Wykresy: Opracowanie własne na podstawie danych OECD. 

poziom korelacji: niski 

W roku 1990 Hiszpania wydawała tylko 0,3 proc. PKB na wsparcie dzietności. Jednak 

w ciągu dwudziestu lat aż pięciokrotnie zwiększyła nakłady na ten cel. W 2011 nieznacznie 

zmniejszyła wydatki. Mimo to współczynnik dzietności w ciągu 21 lat zmniejszył się z po-

ziomu 1,36 do 1,34. 

 

Wykres Szwecja: 

Wykresy: Opracowanie własne na podstawie danych OECD. 

poziom korelacji: średni 

Szwecja reprezentuje skandynawski, a więc hojny model wsparcia polityki prorodzinnej. 

Na ten cel Szwedzi w 1990 roku przeznaczali 4,3 proc. PKB. Do 2000 roku nastąpił spadek 

nakładów do 3 proc. PKB, a przez kolejne jedenaście lat wzrost do 3,6 proc. PKB. Na po-

czątku lat 90. Szwedki rodziły ponad dwójkę dzieci, by dziesięć lat później ten wskaźnik 

spadł do 1,5 dziecka. Dzięki podniesieniu nakładów na wsparcie udało się jednak powrócić 

do poziomu 1,9 w 2011 roku. 
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Wykres Szwajcaria: 

 

Wykresy: Opracowanie własne na podstawie danych OECD. 

poziom korelacji: niski 

Szwajcarzy regularnie zwiększają nakłady na politykę prorodzinną z 0,9 proc. PKB na 

początku lat 90. do 1,4 proc. PKB w 2011 roku. Niestety mimo tych zabiegów nie rodzi się 

w Szwajcarii więcej dzieci. W 1990 roku przeciętnie Szwajcarka miała 1,59 dziecka. W 2001 

roku już tylko 1,38. Później nastąpił niewielki wzrost wskaźnika do 1,52 w 2011 roku. 

 

Wykres Polska: 

 

Wykresy: Opracowanie własne na podstawie danych OECD. 

poziom korelacji: średni 

Od roku 1990 do 1995 widzimy spadek wydatków na politykę prorodzinną z poziomu 

1,7 do 1,1 proc. PKB. Następnie przez piętnaście lat Polska praktycznie nie zmienia nakła-

dów na ten cel. Mimo to Polki wyraźnie z roku na rok rodzą coraz mniej dzieci. Jeszcze 

w 1990 roku przeciętnie Polka miała 1,99 dzieci, dziesięć lat później 1,37, a w 2011 roku już 

tylko 1,3 dzieci. 

 

2. Wielka Brytania 

Na podstawie danych, które zgromadziło OECD widoczne staje się, że krajami, które 

wydają najwięcej środków na politykę prorodzinną w relacji do PKB są Wielka Brytania 

i Dania. Brytyjczycy przeznaczają na ten cel 4% swojego produktu krajowego brutto. Poli-

tyka prorodzinna w tym kraju opiera się głównie na transferze pieniężnym przekazywanym 

bezpośrednio do rodzin, absorbuje on 2,13% PKB (dane z 2007 r.), zaś mniejszą część po-

chłaniają usługi publiczne i ulgi podatkowe. W Wielkiej Brytanii do polityki prorodzinnej 

należą głównie: urlopy macierzyńskie i wychowawcze, świadczenia pieniężne, opieka nad 

dziećmi oraz ulgi w systemie podatkowym (na produkty dziecięce obowiązuje 0% podatku 
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VAT). Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej wskazuje, że urlop macierzyński przysłu-

guje kobietom, które przepracowały u danego pracodawcy przynajmniej 26 tygodni oraz za-

rabiały nie mniej niż 532,5 złotych tygodniowo. Długość urlopu wynosi 52 tygodnie, płat-

nych jest 39 tygodni. Przez pierwsze sześć tygodni pracodawca wypłaca 90 proc. tygodnio-

wego wynagrodzenia, a przez kolejne tygodnie ok. 639 złotych tygodniowo lub 90% tygo-

dniowych zarobków (w zależności od tego, która z kwot jest niższa). Płatnikiem jest praco-

dawca193. Rodzicom przysługuje 125,44 złotych tygodniowo na pierwsze dziecko oraz 82,2 

złote tygodniowo na każde kolejne. Jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi, rodzice dzieci w wieku 

od trzech do czterech lat mają możliwość korzystania z bezpłatnej opieki nad dzieckiem 

przez 12,5 godziny tygodniowo, przez 38 tygodni. Pozostały czas jest płatny194. Warto pod-

kreślić, że wskaźnik dzietności Polek mieszkających w Zjednoczonym Królestwie wynosi 

2,13195 (dane z 2012 r.), czyli znacznie więcej niż w Polsce. 

 

3. Francja 

Francja jest krajem, który ma najwyższy współczynnik dzietności w Unii Europejskiej. 

W roku 2014 wyniósł 1,98196. Ta informacja jest podstawą do dokładnego przeanalizowania 

stosowanych przez nią mechanizmów polityki prorodzinnej. Centrum Analiz Fundacji Re-

publikańskiej w raporcie pisze, że we Francji każdej kobiecie, która urodziła dziecko przy-

sługuje szesnastotygodniowy urlop macierzyński, z czego co najmniej trzy tygodnie powinny 

być wykorzystane przed urodzeniem dziecka. Urlop ten jest w stu procentach płatny z ogra-

niczeniem do 12 549 złotych miesięcznie. Każdemu z rodziców, o ile pracowali u swojego 

pracodawcy co najmniej rok, przysługuje urlop wychowawczy do czasu, aż dziecko skończy 

trzy lata. Podczas tego urlopu rodzic może pracować do 32 godzin tygodniowo. Ponadto na 

urlopie wychowawczym rodzicowi przysługuje zasiłek w wysokości 2 387,3 złotych mie-

sięcznie (w przypadku urodzenia pierwszego dziecka nie przysługuje on przez cały okres 

tylko przez sześć miesięcy od zakończenia urlopu macierzyńskiego. Becikowe (jednorazowe 

świadczenie pieniężne otrzymywane po urodzeniu dziecka) we Francji wynosi 3 866,37 zło-

tych i jest przyznawane na określonych warunkach. Oprócz tego, po spełnieniu odpowied-

nich kryteriów dochodowych, rodzice mogą ubiegać się o zasiłek, który obowiązuje do trze-

cich urodzin dziecka. W przypadku jednego dziecka wynosi on 773,27 złote miesięcznie, 

przy dwójce lub więcej dzieci na drugie dziecko przypada 538,5 złotych miesięcznie, nato-

miast na każde następne 689,94 złotych miesięcznie. Edukacja przedszkolna we Francji jest 

bezpłatna i obejmuje wszystkie dzieci w wieku od trzech lat. Zarejestrowane opiekunki są 

w dużej mierze utrzymywane ze środków publicznych, rodzice w przypadku zatrudnienia 

opiekunki dostają specjalny dodatek pieniężny. Prócz wyżej wymienionych narzędzi polityki 

prorodzinnej Francja posiada szereg udogodnień podatkowych dla rodzin z dziećmi197. Pro-

fesor Dumont zauważył, że mimo tego, iż Francja i Niemcy mają podobne położenie i ustrój 

państwowy między tymi krajami występują duże rozbieżności we współczynniku urodzeń. 

W 2011 roku we Francji wynosił on 2,0, natomiast w Niemczech 1,39. Dumont wyróżnił 

                                                           
193 www.gov.uk/child-benefit/what-youll-get [dostęp: 14.11.2015]. 
194 Polityka prorodzinna w wybranych krajach, raport zespołu ds. rodziny, http://cafr.pl/wp-content/blogs.dir/4/fi-

les/filebase/Raport/2012.03%20Raport%20o%20polityce%20prorodzinnej%20w%20UE.pdf [dostęp: 14.11.2015]. 
195 Dzieci. Polski fenomen na wyspach, www4.rp.pl/artykul/1084723-Dzieci--Polski-fenomen-na-Wyspach.html 

[dostęp: 14.11.2015]. 
196 Fertility rates, https://data.oecd.org/pop/fertility-rates.htm. 
197 Polityka prorodzinna w wybranych krajach, raport zespołu ds. rodziny, http://cafr.pl/wp-content/blogs.dir/4/fi-

les/filebase/Raport/2012.03%20Raport%20o%20polityce%20prorodzinnej%20w%20UE.pdf [dostęp: 14.11.2015]. 
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dwie przyczyny tych różnic, kulturowe i kształtowania polityki prorodzinnej. W społeczeń-

stwie francuskim normalną rzeczą jest łączenie życia zawodowego z macierzyństwem, nato-

miast w Niemczech kobiety, które urodzą dziecko i wrócą do pracy krytykowane są przez 

społeczeństwo198. 

 

4. Polska 

Polska znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w Europie pod względem współczyn-

nika dzietności. W 2013 roku wyniósł on 1,26199. Jak widać, na wykresie w Polsce od 1990 

roku aż do dziś utrzymuje się ciągły spadek liczby urodzeń. W 2006 roku Polska wprowa-

dziła becikowe, które wynosi 1 000 złotych, jest przyznawane rodzinom, których dochód na 

członka rodziny jest niższy niż 1 922 złote. Kolejnym świadczeniem są zasiłki na dziecko, 

mają do nich prawo osoby, których dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 539 złotych 

netto. Są to kwoty wysokości: 77 złotych miesięcznie dla dzieci do pięciu lat, 106 złotych 

miesięcznie dla dzieci poniżej osiemnastu lat oraz 115 złotych miesięcznie dla dzieci do 24. 

roku życia. Rodzicom przysługuje ulga podatkowa w wysokości 92,67 złotych na jedno 

dziecko miesięcznie. Przy trzecim dziecku kwota ta zwiększa się do 139,01 zł miesięcznie, 

a przy czwartym wynosi 185,34 złotych miesięcznie. Dotyczy to rodziców, których łączny 

dochód nie przekracza 112 tys. złotych rocznie. Obecnie każdy z rodziców może korzystać 

z urlopu macierzyńskiego, który wynosi 20 tygodni, z czego 14 tygodni musi być wykorzy-

stane przez matkę, a pozostałe 6 rodzice mogą podzielić między sobą. Urlop rodzicielski trwa 

26 tygodni i może z niego korzystać zarówno ojciec, jak i matka. Urlop ten jest płatny przez 

pierwsze pół roku w stu procentach, przez kolejne pół roku natomiast wynosi 60% wysokości 

wynagrodzenia. Z prawa do urlopu mogą skorzystać osoby zatrudnione na umowę o pracę 

oraz osoby opłacające ubezpieczenie chorobowe200. Z badań TNS Polska (Ośrodek Badania 

Opinii Publicznej) wynika, iż wprowadzone przez Polskę działania na rzecz rodzin mają cha-

rakter wybiórczy, pomagają tylko rodzinom najuboższym. Według ankietowanych dla rodzin 

najważniejszą rzeczą jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz tworzenie miejsc 

pracy dla młodych. Ponad 1/5 badanych twierdziła, że aktualne instrumenty polityki rodzin-

nej stosowane przez nasze państwo, nie są elementem znaczącym przy podejmowaniu decy-

zji o posiadaniu dziecka201. 

 

Podsumowanie 

Po przeanalizowaniu danych OECD, nie można wykazać jasnej korelacji pomiędzy wiel-

kością nakładów poniesionych na politykę prorodzinną, a zmianą współczynnika dzietności. 

Zdecydowana większość państw takiej zależności nie wykazuje. Spośród piętnastu analizo-

wanych krajów, w sześciu z nich wydatki na wsparcie rodzin nie mają odwzorowania we 

współczynniku dzietności. Kolejne sześć krajów udowodniło, iż stosowane mechanizmy po-

lityki prorodzinnej są mało skuteczne, natomiast trzy kraje (Wielka Brytania, Francja i Ho-

landia) wykazały wysokie zależności między nakładami na wsparcie demografii, a współ-

czynnikiem dzietności. Zatem można wysnuć wniosek, że większe znaczenie przy wzroście 

urodzeń, ma jakość prowadzonej polityki prorodzinnej, a nie ilość wydanych środków. 

                                                           
198 Demograficzna zima w Europie, www.jadwigawisniewska.pl/index.php?option=com_content&view=ar-
ticle&id=1072:demograficzna-zima-w-europie&catid=50:femm&Itemid=205 [dostęp: 14.11.2015]. 
199 Fertility rates, https://data.oecd.org/pop/fertility-rates.htm [dostęp: 14.11.2015]. 
200 Polityka rodzinna, www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,6756,urlopy-dla-rodzi-

cow-co-powinnismy-wiedziec.html [dostęp: 14.11.2015]. 
201NIK o polityce prorodzinnej, op.cit. 
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Ważne jest, aby działania podejmowane przez państwo były kompleksowe, tzn. były po-

wszechne, czyli niezależne od poziomu dochodów i sytuacji życiowej, progresywne ‒ pole-

gające na zwiększonym wsparciu państwa, wraz ze wzrostem liczby dzieci w rodzinie (im 

więcej dzieci tym większa pomoc), oraz neutralne, czyli takie, które wykluczają faworyzo-

wanie jednych dzieci kosztem drugich (np. państwo pozostawia rodzicom wybór, czy poślą 

dziecko do żłobka, czy też będą wychowywać je sami). Wielka Brytania i Francja osiągnęły 

sukces demograficzny, dlatego ich działania prorodzinne zostały dogłębnie przeanalizowane. 

Polska znajduje się w niepokojącej sytuacji demograficznej, Polki z roku na rok rodzą coraz 

mniej dzieci i w związku z tym trendem, kraj ten był również ciekawym przykładem do do-

głębnych badań. Innym jednak niebadanym w tej pracy aspektem, mającym wpływ na współ-

czynnik dzietności są uwarunkowania kulturowe oraz religijne. 
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10. WPŁYW TEATRU NA ROZWÓJ DZIECKA 
 

 

Ludzka wspaniałość nie leży w możliwości zmieniania świata, 

ale w zmienianiu samych siebie. 

Mahatma Gandhi 

 

 

Wprowadzenie 

Niniejsza praca dotyczyć będzie oddziaływania teatru na rozwój dziecka przybliży, jak 

ogromny wpływ na najmłodszych wywiera sztuka. Na początku przedstawione zostaną różne 

definicje teatru i najważniejsze pojęcia z nim związane. Dokonany zostanie podział form 

teatralnych służących edukacji najbardziej wymagającego widza. W pierwszej części będzie 

można zapoznać się z zarysem teatru dziecięcego. Następna dotyczyć będzie rozwoju dziecka 

w kolejnych stadiach dojrzewania. Omówione zostaną potrzeby, możliwości oraz sposoby 

postrzegania otoczenia. Tematyka, która była przedmiotem rozważań w dwóch poprzednich 

fragmentach, stanie się kluczem do zrozumienia kolejnego ‒ poświęconego wpływowi teatru 

na rozwój dziecka. Znajdą się tutaj odpowiedzi na pytania o sens zajęć teatralnych w progra-

mie nauczania, czy o rokowania zdobytego dzięki obcowaniu z teatrem doświadczenia. 

W podsumowaniu przedstawione zostaną najważniejsze wnioski, a ukazanie świata teatru 

oczami dziecka pozwoli lepiej zrozumieć ich postrzeganie rzeczywistości, marzenia i wraż-

liwość. 

 

1. Teatr 

Jeśli dwóch ludzi rozmawia, a reszta słucha ich rozmowy ‒ to już jest teatr202. Tymi sło-

wami Gustaw Holoubek, polski aktor teatralny i filmowy, zdefiniował teatr, który można 

określić mianem najbardziej społecznego przejawu sztuki. Aktorem staje się każdy człowiek, 

gdy tylko ma widownię. Czasem nawet nie zdając sobie z tego sprawy, grymasząc, czy 

uśmiechając się, aby osiągnąć zamierzony cel, wchodzimy w świat przyjmowania konkretnej 

pozy, mimiki, gestu. Zgodnie z bardziej złożoną definicją „Słownika języka polskiego PWN” 

teatr to dziedzina sztuki polegająca na realizowaniu scenicznych utworów literackich oraz 

twórczość sceniczna danego autora, kraju, narodu, danej epoki203. Powyższa definicja poka-

zuje silny związek teatru i literatury. Tylko scenariusz, który odzwierciedla świat kreowany 

w książkach zasługuje na miano sztuki. Dopiero zestawienie tych dwóch teorii daje pełniej-

szy obraz opisywanego zjawiska. Holoubek rozszerza teatr na świat realny, otaczający nas, 

ale również ten fantastyczny, irracjonalny. Dopuszcza przedstawienia, których reżyser nie 

wzoruje się na dziele literackim. Natomiast Jerzy Grotowski, wybitny polski reformator tea-

tru XX wieku, całkowicie odchodzi od syntezy opisanej powyżej, nie przywiązuje wagi do 

                                                           
* XII Konkurs Sympozjalny, Miejsce 1. 
202 M. Terlecka-Reksnis, Holoubek — rozmowy, Warszawa 2008, s. 67. 
203 http://sjp.pwn.pl/slowniki/teatr.html [dostęp: 01.04.2016]. 



 

 

walorów plastycznych, muzycznych, gry światła. W jego teatrze dominuje aktor i jego kon-

takt z widownią204. Najważniejsze jest przesłanie oraz zaintrygowanie widza, skupienie jego 

uwagi na tym, co istotne, na przekazie, który często zawiera elementy moralizatorskie. 

Nie ma jednej spójnej definicji teatru. W zależności od epoki, nastrojów historycznych 

teatr przybierał różne formy. Raz miał bawić, śmieszyć, a innym razem krzepić serca, doda-

wać otuchy, albo też leczyć powojenne lęki. Często dobór repertuaru determinowany był 

przynależnością do konkretnej klasy społecznej, czy wieku widza. To drugie kryterium do-

prowadziło do wyodrębnienia się teatru dziecięcego, do programów szkolnych dołączono 

zajęcia teatralne. Na uwagę zasługują cztery tzw. małe formy teatralne – teatr samorodny, 

inscenizacje, teatr cieni oraz teatr lalek205. 

Teatr samorodny, zwany również improwizacją lub dramą edukacyjną, wyróżnia się 

brakiem kostiumów, rekwizytów, ról uprzednio napisanych, nie ma nic stałego, umownego 

ani powtarzalnego. Pozwala improwizować gestem, mimiką, słowem. Drama jest spontanicz-

nie tworzona i niemożliwością jest odtworzyć ją w tej samej formie206. Nie ma gotowych 

scenariuszy, co determinuje „otwarty” charakter. Gra aktorska i interpretacja uzależniona jest 

od osobistego poziomu rozwoju grającego. Brian Way, który jako jeden z pierwszych zau-

ważył powiązanie teatru i edukacji, twierdzi, iż drama musi tak samo troszczyć się o utalen-

towane dziecko, jak i opóźnione, zaniedbane, rozwijające się wolniej, jak również o tych 

wszystkich, którzy z grubsza biorąc, mieszczą się pomiędzy tymi skrajnościami207. Oznacza 

to, że nie ma typowego dla teatru podziału na aktorów i widzów. Wszyscy są aktywnymi 

uczestnikami zajęć. Przykładem improwizacji może być zabawa polegająca na czytaniu tek-

stu przez jedną osobę i odgrywaniu go przez dzieci zgodnie ze swoją własną interpretacją. 

Stanowi to dowód na względność teatru. 

Inscenizacja, druga z wymienionych małych form teatralnych, polega na przygotowaniu 

spektaklu, który będzie prezentowany przed publicznością. Tematyka powinna być dostoso-

wana do potrzeb najmłodszych, dlatego zwykle sięga się po bajki, przysłowia, zagadki. Tutaj 

punktem wyjścia jest scenariusz, podział ról, które uczniowie powinni znać na pamięć. 

Ważna jest też scenografia, rekwizyty, kostiumy, światło, muzyka, ruch sceniczny208. Insce-

nizacja wymaga od dziecka użycia wyobraźni, aby wcielić się w graną postać, uczy samody-

scypliny oraz promuje dobre wzorce do naśladowania, gdy dziecko utożsamia się z graną 

postacią i przenosi wyuczone, zagrane postawy do codzienności. 

Na uwagę zasługuje teatr lalek, w którym postaciami nie są żywi aktorzy, a lalki poru-

szane przez animatorów ukrytych za parawanem. Sztukę tę uprawiano już w starożytnym 

Egipcie. Wraz z innowacjami w teatrze żywego aktora ewoluował teatr lalek. Kluczowych 

reform dokonano w XX wieku, gdy oprócz lalek coraz częściej w opisywanej formie teatral-

nej można spotkać się z maską, a nawet żywym aktorem. Świadczy to o postępie czasu, 

zmianie gustów oraz próbie poszerzenia publiki o widza dorosłego. Wspomniany już aktor 

oprócz tego, że wprowadza lalkę w ruch, wypowiada również jej kwestię. Obie czynności 

muszą być zsynchronizowane, adekwatne do sytuacji. Dotychczas artyści sięgają po kilka 

typów lalek. Można spotkać się z marionetką, czyli lalką sterowaną z góry za pomocą nici 

                                                           
204 K. Zbijewska, 10 minut z Jerzym Grotowskim, „Dziennik Polski” 1966, nr 86, s. 3. 
205 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/teatr-lalek;3985866.html [dostęp: 03.04.2016 r.]. 
206 K. Pankowska, Pedagogika dramy, ŻAK Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2000, s. 22 i 24. 
207 B. Way, Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995, 

s. 214. 
208 D. Bernacka, Od słowa do działania, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2000. 
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lub drutów (dla przykładu, aby marionetka podniosła rękę osoba sterująca powinna pocią-

gnąć w górę odpowiedni sznurek). Inną formą w teatrze lalek jest jawajka. Charakteryzuje 

się głową umocowaną na kiju oraz rękami, do których przyczepione są czempuryty (druty), 

podobnie jak w przypadku marionetki, służące do poruszania kończynami. Lalki te były po-

pularne w sztuce azjatyckiej, a swoją nazwę zawdzięczają jawajskiemu teatrowi wayang. 

W Europie jednak bardziej znana jest kukiełka, z głową umieszczoną na kiju, a resztą tułowia 

uszytą z tkaniny. Spotyka się również kukiełki z doczepionymi drutami do rąk w celu mani-

pulowania nimi. Na tle pozostałych form wyróżnia ją zamaszystość ruchów wykonywanych 

nogami. Druga znana i bardzo lubiana przez najmłodszych forma to pacynka. Animator za-

kłada ją na rękę jak rękawiczkę. Palcami steruje ruchami bohatera. Czasami, gdy pacynka 

jest większa, steruje tylko jej głową, skupiając się na mimice. 

Ostatnią z przytoczonych małych form teatralnych jest teatr cieni zwany również chiń-

skim (powstał w Chinach w III w. p.n.e.)209. Jak sama nazwa wskazuje w sztuce tej nie gra 

aktor, pacynka, marionetka, rekwizyt, tylko ich cienie. Ukazują się one na białym płótnie, za 

którym odgrywają się konkretne sceny. Dzięki odpowiedniemu ustawieniu rzutnika i gry 

światła na białym płótnie ukazują się przerysowane postacie. Teatr ten pozyskał najwięcej 

widzów na Dalekim Wschodzie. 

 

2. Rozwój dziecka 

Dziecko jest istotą biologiczną i społeczną. Rozwija się fizycznie, psychicznie, duchowo 

i społecznie. Celem jest dążenie do jak najlepszego przystosowania się i funkcjonowania 

w środowisku. Rozwój uważa się za proces ciągły, nieprzypadkowy i zorganizowany, każda 

faza opiera się na poprzedniej i stanowi przygotowanie dla następnej. 

Dziecko rozwija się indywidualnie. Proces rozwoju zależy od czynników genetycznych 

(możliwości wrodzonych), paragenetycznych oraz od środowiska, w którym dziecko wzra-

sta. Do czynników genetycznych zalicza się te, które dziecko otrzymuje od rodziców w po-

staci tzw. kodu genetycznego, czyli zestawu genów. Są odpowiedzialne m.in. za płeć, wzrost, 

przebieg dojrzewania oraz możliwości rozwojowe człowieka. O stopniu wykorzystania po-

tencjału genetycznego dziecka decydują czynniki paragenetyczne i środowiskowe210. Do 

tych pierwszych zalicza się to, co wpływa na rozwój zarodka i płodu, czyli tzw. czynniki 

matczyne (np. wiek, stan zdrowia, sposób odżywiania się, tryb życia matki). Do czynników 

środowiskowych z kolei zaliczany jest klimat, żywienie, aktywność ruchowa oraz warunki 

środowiskowo-bytowe i kulturowe. 

Zmiany zachodzące w sferze fizycznej, jak i psychicznej dziecka, prowadzą do lepszego 

funkcjonowania w środowisku. Z uwagi na rozwój procesów poznawczych i związane z tym 

występowanie typowych dla danego wieku właściwości psychicznych wyodrębnia się ko-

lejno występujące po sobie etapy rozwojowe w życiu dziecka: okres niemowlęcy, poniemow-

lęcy, przedszkolny, wiek szkolny i okres dorastania211. 

Okres niemowlęcy obejmuje czas od pierwszego do dwunastego miesiąca życia. Wcze-

śniej jednak, miesiąc po urodzeniu, mówi się o noworodku. Wówczas organizm adaptuje się 

                                                           
209 U. Wierzbicka, Szkolny teatr małych form w moim doświadczeniu pedagogicznym, Wydawnictwa Szkolne i Pe-

dagogiczne, Warszawa 1979, s. 21-24. 
210 K. Pankowska, op.cit., s. 94. 
211 H. Lewer, L. Robertson, Opieka nad dzieckiem, Warszawa 1990, s. 27. 



 

 

do samodzielnego życia poza organizmem matki. Charakterystyczne dla okresu niemowlę-

cego jest bardzo intensywne tempo wzrastania. Najczęściej na końcu tego etapu dziecko sta-

wia pierwsze samodzielne kroki. 

Niemowlę przystosowuje się do środowiska poprzez różne formy naśladownictwa. Czę-

sto powtarza zauważone czynności, aż do ich perfekcyjnego wyćwiczenia212. Nie jest ono 

samodzielne, dlatego też wymaga opieki sprawowanej najczęściej przez matkę. To ona trosz-

cząc się o swoje dziecko głaszcze je, kołysze, nosi na rękach, często przy tym śpiewając. 

Dostarcza w ten sposób niemowlęciu niepowtarzalną kombinację pobudzenia i jednocześnie 

spokoju oraz ukierunkowuje jego uwagę. W rezultacie między matką a niemowlęciem wy-

twarza się bardzo silna więź emocjonalna, a jednocześnie są to pierwsze próby „zabaw tea-

tralnych” w życiu dziecka. 

Okres poniemowlęcy obejmuje drugi i trzeci rok życia, zdominowane przez doskonale-

nie w zakresie motoryki oraz intensywny rozwój mowy. Charakterystyczne dla tego okresu 

jest tworzenie neologizmów językowych np. „dam jeść kotkowi i piesowi”. Dociekliwość 

dziecka i duża ruchliwość przejawia się w zabawach ruchowych i manipulacyjnych, co przy-

czynia się do szybkiego rozwoju myślenia i pamięci oraz chęci zabaw z rówieśnikami. 

Chłopcy chętnie używają zabawek – pojazdów, a dziewczynki lalek, naczyń itp. Są to naj-

częściej zabawy naśladujące codzienne czynności dorosłych z najbliższego otoczenia. 

Okres przedszkolny obejmuje wiek od trzeciego do siódmego roku życia. Następuje 

wysmuklenie sylwetki, dalszy rozwój kośćca i mięśni. Jako typowy dla powyższego okresu 

„głód ruchu” dziecko zaspakaja najczęściej w zabawach z rówieśnikami. Wzrasta ciekawość, 

która pociąga za sobą rozwój wyobraźni. Dziecko często zaskakuje dorosłych swoją pomy-

słowością i kreatywnością. W tym okresie dzieci chętnie bawią się w teatr. Dużo uwagi przy-

wiązują do urządzenia sceny. Dobór rekwizytów niezbędnych do odgrywania ról (np. miotła 

dla czarownicy, korona dla królowej itp.) i przebieranie się aktorów sprawia dzieciom dużo 

radości, rozwija pomysłowość i wyobraźnię, a często są to pierwsze próby scenografii i cho-

reografii, czy reżyserii. 

Okres szkolny trwa od siódmego do jedenastego lub dwunastego roku życia, czyli po-

czątku dojrzewania płciowego. W wieku sześciu, siedmiu lat dziecko osiąga tzw. dojrzałość 

szkolną, wówczas rozpoczyna się okres szkolny. Dotychczas najważniejsza była zabawa, te-

raz ustępuje ona miejsca nauce szkolnej. U młodego człowieka rozwija się umiejętność pisa-

nia i czytania, myślenia logicznego i abstrakcyjnego. W wieku szkolnym dziecko jakby sa-

morzutnie w myśl zasady „paluszek i główka...”, uskutecznia „aktorstwo użytkowe” np. in-

formując rodziców, że „Dzisiaj boli mnie głowa, chyba nie pójdę do szkoły” lub „Boli mnie 

ręka, nie mogę pisać” itp. Poza pierwszymi próbami aktorstwa w wieku szkolnym dziecko 

narażone jest na wiele nieprzyjemności ze strony kolegów i koleżanek. Zazwyczaj jest 

„uczniem”, czasem bywa „prymusem”, „nieukiem”, a nawet „kozłem ofiarnym”. Pełnienie 

tych ról nie tylko nie służy rozwojowi dziecka, ale działa na nie destrukcyjnie, hamując bądź 

zaburzając jego rozwój. W celu naprawienia szkód, jakie potrafią spowodować w psychice 

dziecka tego typu sytuacje, trzeba korzystać z pomocy specjalistów z dziedziny psychologii, 

psychiatrii, czy psychoterapii, a czasem docenić możliwości szeroko rozumianej arteterapii. 

W okresie pokwitania, od około trzynastego roku życia do dorosłości, następuje inten-

sywny wzrost zwany „skokiem pokwitaniowym”. Dopiero teraz można mówić o osiągnięciu 

dojrzałości uwarunkowanej znaczącymi przemianami psychicznymi, rozwojem inteligencji, 

                                                           
212 Encyklopedia zdrowia dziecka, red. K. Bożkowa, Warszawa 1987, s. 283. 
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ale również nadmierną pobudliwością oraz chwiejnością nastrojów. Okres młodzieńczy cha-

rakteryzuje się zakończeniem rozwoju somatycznego, osiągnięciem dojrzałości płciowej 

oraz szybkim rozwojem intelektualnym213. Nastolatek nawiązuje kontakty z płcią przeciwną 

w poszukiwaniu partnera życiowego. To ogromne pole do popisu dla umiejętności teatral-

nych w celu zwrócenia na siebie uwagi oraz ukazania w jak najlepszym świetle. Im solid-

niejsze są podwaliny szeroko pojętego wychowania estetycznego oraz możliwości osobnicze 

i twórcze młodego człowieka, tym proces dążenia do obranego celu jest bogatszy w elementy 

i treści z dziedziny sztuki, czy wprost z teatru. Jest to również okres dojrzałych, poważnych 

zainteresowań sztuką, czy konkretnie teatrem mający dalsze konsekwencje w wyborze 

szkoły, a później życiowej drogi w świat sztuki. 

Młody człowiek dojrzewa do tego, aby określić, kim w przyszłości chce zostać, co 

chciałby robić. Wraz ze stabilizacją umysłową i uczuciową człowiek osiąga dojrzałość spo-

łeczną. 

 

3. Teatr a rozwój dziecka 

Teatr jest bardzo dobrą formą rozwoju człowieka w młodym wieku. Pobudza wyobraźnię 

dziecka, co w przyszłości wpływa na umiejętność kreatywnego myślenia, większą skłonność 

do podejmowania ryzyka. Sztuka wywiera wpływ na postrzeganie świata, na rozgraniczenie 

między dobrem a złem, a co za tym idzie – hołdowanie wartościom uznawanym powszechnie 

za pozytywne. Dziecko rozwija się społecznie i emocjonalnie, dlatego też potrzebuje wielu 

bodźców zewnętrznych. Dzięki nim kształtuje swoją osobowość. Najlepszą okazją ku temu 

jest uczestniczenie w życiu teatralnym zarówno, jako widz, jak i aktor. Obydwa przeżycia 

mają ogromne znaczenie dla dziecka, dostarczają wielu doznań, kształtują osobowość. 

 

Dziecko na widowni 

Zabierając dziecko do teatru ważnym jest, aby sztuka była dostosowana do jego wieku, 

możliwości pojmowania świata. Pewne aspekty dorośli i dzieci postrzegają inaczej chociażby 

ze względu na doświadczenie, stopień rozwiniętej wyobraźni. Zgodnie z teorią wyobraźni 

Kosslyna im człowiek jest młodszy, tym ma większe możliwości do tworzenia obrazów, in-

terpretowania, fantazjowania214. Jako przykład posłużyć może postać świętego Mikołaja. 

Dziecko jest w stanie wyobrazić sobie, że co roku szóstego grudnia w magiczny sposób 

otrzymuje prezenty. Osoba dorosła kieruje się doświadczeniem empirycznym. Z biegiem lat 

zdolność do kreowania historii, niepopartych doznaniami empirycznymi maleje. Górę bierze 

logiczne myślenie. Wspomniany wyżej Kosslyn przytacza badania nad wpływem rozwijania 

wyobraźni w najmłodszych latach na umiejętność dostosowania się do potrzeb rynkowych 

w dorosłym życiu. Telewizja czy Internet nie są w stanie zagwarantować dziecku prawidło-

wego rozwoju, dostarczają gotowe informacje, obrazy. Natomiast w teatrze młody widz czę-

sto utożsamia się z bohaterami, przez co przeżywa sceny rozgrywane na jego oczach. Dodat-

kowym treningiem wyobraźni jest próba uwierzenia, że aktor, marionetka, czy cień na scenie 

jest faktycznie tym, kim zdaje się, a nie tylko aktorem odgrywającym rolę. 

                                                           
213 L. Maksymowicz, Drama jako metoda wspomagania rozwoju osobowości dziecka w wieku szkolnym, Słupsk 

2002, s. 45. 
214 P. Francuz, Teoria wyobraźni Stephena Kosslyna. Próba reinterpretacji, [w:] Obrazy w umyśle. Studia nad per-

cepcją i wyobraźnią, Warszawa 2007, s. 149-189. 



 

 

Dziecko w teatrze nabywa umiejętność skupienia się na konkretnej czynności. Uczy się 

opanowania, słuchania. W przyszłości profituje to zdolnością do pełnego zaangażowania 

w powierzone zadania. Taki pracownik wykonuje zlecone mu zadanie metodycznie i rzetel-

nie. Do powyższych cech można dodać zmysł obserwacji rzeczywistości, analizowanie za-

chowań, uczuć bohatera, przez co dziecko zaczyna łączyć fakty w logiczny ciąg przyczy-

nowo-skutkowy. Potrafi powiązać kilka elementów wynikających kolejno z siebie, dostrzega 

zaistniałe zjawiska. W dorosłym życiu dzięki tej nabytej umiejętności będzie analizowało 

zachodzące procesy ekonomiczne, gospodarcze czy kulturalne. 

W komunikacji interpersonalnej nacisk kładzie się na słuchanie, dostrzeganie potrzeb 

drugiej osoby, a tym samym chęci zaspokojenia ich. Postępowanie to wynika z nabytej umie-

jętności współodczuwania. Wówczas dziecko często utożsamia się z konkretnym bohaterem, 

co rozwija empatię, minimalizuje egoizm. Ma to znaczący wpływ na rozwój społeczny 

dziecka. W relacji z innym człowiekiem każdy pragnie być wysłuchany, doceniony. Dziecko 

uczy się powyższych zachowań, chociażby w teatrze, jako widz. Podobnie jest z doskonale-

niem pamięci, percepcji. Sztuka teatralna to dobry sposób również na poszerzenie wiedzy 

o świecie, źródło wielu informacji przekazanych w ciekawej formie. Obcując z językiem li-

terackim, młody widz poszerza swoje słownictwo, rozwija intelekt. Podobne pozytywy zna-

leźć można w kreowaniu dobrych i złych postaci. Pierwsze spotyka nagroda, natomiast bo-

hatera negatywnego czeka kara. W ten sposób dziecko wie, które czyny są uważane za 

słuszne, a czego należy unikać. Uczy się postępowania etycznego. 

 

Dziecko aktorem 

Edukacja teatralna nie ogranicza się do biernej postawy widza. Pożądane jest, aby dziecko 

uczestniczyło w przedstawieniach teatralnych, chociażby organizowanych w ramach zajęć 

szkolnych. Dzięki temu nawiązuje nowe znajomości, uczy się pracy w grupie, interakcji, 

szukania kompromisów. Podczas przygotowań do spektaklu młody aktor poznaje samego 

siebie, swoje możliwości, upodobania. Wcześniej nie mając styczności z teatrem, nie mógł 

określić swoich preferencji, poziomu zainteresowania tą dziedziną. W sferze kontaktów mię-

dzyludzkich szkoli umiejętność poszanowania pomysłów, opinii, uwag innych osób. Rozwija 

kreatywność, szukając złotego środka w spornych sytuacjach. 

Uczestniczenie w zajęciach grupy teatralnej przekłada się na rosnącą samoocenę, wiarę 

we własne możliwości. Dziecko doświadczając kolejnych sukcesów teatralnych, zyskuje 

większą pewność siebie, poznaje swoje możliwości. Wiąże się to również z poczuciem od-

powiedzialności. Młody człowiek pracując nad rolą uświadamia sobie, jak żmudne to zajęcie 

i dlatego szanuje pracę innych. Wymaga od siebie utrzymania odpowiednio wysokiego po-

ziomu, ponieważ wie, że potknięcie zaważy na przedstawieniu, na trudzie innych dzieci. Po-

dobne sytuacje uczą młodego aktora pokory i odpowiedzialności. 

Zajęcia teatralne mają duże znaczenie pod kątem nauki poprawnej wymowy. Dziecko 

pod okiem fachowca uczy się niwelować wady wymowy, dba o odpowiednią artykulację. 

Dzięki częstemu deklamowaniu poprawia się dykcja, artykulacja. Podczas zajęć teatralnych 

pedagog poszerza wiedzę uczniów o ochronę narządu głosu. Radzi, w jaki sposób najlepiej 

przygotować się do sztuki, jak postępować, aby nie przeforsować strun głosowych. Uświa-

damia najmłodszym, jak ważne jest modulowanie głosu, zróżnicowanie tonacji oraz zsyn-

chronizowanie mowy z oddechem. 
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Teatroterapia 

Teatroterapia to spontaniczne przedstawienie teatralne, stosowane w celach terapeutycz-

nych z udziałem dzieci i dorosłych z zaburzeniami charakteru215. Zaliczana jest do arteterapii. 

Znana była już w starożytności, ale szerzej w praktyce zastosowaną ją dopiero w XX wieku. 

Nazwa wywodzi się od greckich słów téhatron (oglądam) i therapeuéin (leczyć)216. Forma 

ta cechuje się oczyszczającym wpływem na psychikę, chwilowym oderwaniem od rzeczywi-

stości. Umożliwia wyzbycie się negatywnych, tłumionych uczuć. Przez teatroterapię doznaje 

się katharsis. W tym celu wykorzystuje się aktywną technikę dramatyczną, czyli wchodzenie 

w rolę, uzewnętrznianie konfliktów. 

Podczas warsztatów prowadzone są zajęcia z zakresu odkrywania własnego ciała, oswa-

jania się z otoczeniem, emisji głosu, pantomimy, odczuwania i odtwarzania postaci. Wła-

ściwą formę terapeutyczną na każdych zajęciach poprzedza rozgrzewka, polegająca na wy-

ćwiczeniu aparatu mowy, zwiększeniu sprawności. Potem następuje czas na wspólną za-

bawę, odgrywanie krótkich scenek, aby zaznajomić się z tematem. Dopiero trzecia składowa 

spotkań terapeutycznych jest tą główną, czyli przygotowywaniem spektaklu, pracą nad 

uprzednio przygotowanym scenariuszem. Efektem finalnym teatroterapii jest wystawienie 

sztuki. Dziecko po odbyciu takich warsztatów, staje się bogatsze o nowe doświadczenia, po-

trafi radzić sobie z negatywnymi odczuciami, wie jak sygnalizować je otoczeniu, jest opano-

wane, lepiej odnajduje się w rzeczywistym świecie. Największą zaletą teatroterapii jest po-

zytywny wpływ na psychikę człowieka, a w szczególności dziecka. 

 

Podsumowanie 

Reasumując, wszechstronny rozwój człowieka nie jest możliwy bez wychowania este-

tycznego. Aktywne uczestnictwo dziecka w zajęciach teatralnych jest gwarantem odpowied-

niego rozwoju psychicznego, społecznego, kulturowego i duchowego. Wychowanie przez 

sztukę wnosi w życie człowieka wiele wartości. Sprawia, że dziecko przyswaja sobie umie-

jętność dostrzegania, słuchania i nawiązywania kontaktu z rówieśnikami, przez co otwiera 

się dla niego nowa przestrzeń doznań, którą możemy nazwać „światem wrażliwości”. 

W dziecku budzi się sfera emocjonalna i życie duchowe. 

Młoda osoba, obcując z dziełami sztuki, kształtuje własną wrażliwość, a wzorce teatralne 

próbuje przenosić do świata rzeczywistego. Rezultatem poruszenia wyobraźni dziecka oglą-

dającego obrazy, początkowo będą samodzielne próby odtworzenia ich, a z czasem tworzenie 

według własnej wizji. Podobnie ma się rzecz z teatrem. Zabawa w teatr jest czymś więcej niż 

tylko zwykłym odtwarzaniem wyuczonych ról. Każde dziecko inaczej zaangażuje się 

w swoją rolę i w odmienny, powstały na bazie własnych doświadczeń i przeżyć sposób 

przedstawi dany problem. Właśnie tą drogą powstaje bogactwo form i sposobów realizacji 

spektakli teatralnych. 

Rodzina stanowi podstawowe środowisko wychowawcze, mające decydujący wpływ na 

rozwój zainteresowań teatrem. Powinna motywować i wspierać dziecko w aktywnym życiu 

artystycznym, na miarę jego wrażliwości i twórczej wyobraźni. We wczesnym dzieciństwie 

oddziaływanie matki pielęgnującej niemowlę, jest dla niego początkiem teatralnych doznań. 

W miarę rozwoju dziecko samo uczestniczy w tym teatrze, wcielając się w rolę ulubionych 

                                                           
215 N. Sillamy, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1994, s. 292. 
216 E.J. Konieczna, Arteterapia w teorii i praktyce, Kraków 2007, s. 68. 



 

 

postaci, wykorzystując własny potencjał twórczy, aby ostatecznie przygotować się do odpo-

wiedzialnego podejmowania ról, do których scenariusze będzie pisało mu życie. 
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11. METODY WYCENY DÓBR NIERYNKOWYCH 

NA PRZYKŁADZIE TEATRÓW 
 

 

Wprowadzenie 

W sytuacji, gdy istnieje potrzeba uzasadnienia wydatków publicznych na kulturę, ekono-

mia staje przed wyzwaniem oszacowania wartości danego dobra dla społeczeństwa. Instytu-

cje takie jak teatry oczywiście mogą osiągać dodatnie wyniki finansowe, sprowadzanie ich 

wyłącznie do roli generatora zysków jest jednak błędem, blokuje społeczno-gospodarczy roz-

wój217. Celem pracy jest zaprezentowanie, jakimi współcześnie wykorzystywanymi meto-

dami wyceny dóbr nierynkowych można się posiłkować przy mierzeniu wartości teatrów, 

poprzez odpowiedź na pytania: 

 Czym jest wartość nierynkowa dobra i jak ją rozumieć w odniesieniu do teatrów? 

 Czy ekonomia może pozostawić wycenę teatrów rynkowi? Jeśli nie, jakimi metodami 

powinna korygować dostarczane przez niego dane? 

 

W pracy posłużono się przykładami badań przeprowadzanych w Polsce i na świecie 

w celu nierynkowej wyceny teatrów dla zobrazowania mocnych oraz słabych stron tych me-

tod, a także przyjrzenia się temu, w jaki sposób wykorzystuje się ich wyniki do weryfikacji 

oraz czy wydatkowanie środków publicznych na daną instytucję można uznać za uzasad-

nione. 

 

1. Teatr dla pieniędzy 

Wartość rynkowa dobra wynika z relacji pomiędzy jego podażą a popytem na nie i jest 

ona weryfikowana przez rynek218. Kształtowanie się cen w procesie wymiany jest naturalne 

dla dóbr konsumpcyjnych, nie ma jednak miejsca w przypadku dóbr, które nie mają swoich 

rynków lub gdy przedmiotem transakcji jest jedynie część wartości dobra. I tak w przypadku 

lasów na rynku dochodzi do kupna i sprzedaży na przykład grubizny, ale nie oznacza to, że 

można dokonać wyceny danego lasu poprzez zsumowanie uzyskiwanych z niego dochodów. 

Las jest również źródłem wartości, które nie mają swojego rynku –‒jedną z nich jest np. 

czyste powietrze219. Podobnie teatr generuje zarówno wartości rynkowe, jak i te niepodlega-

jące obrotowi (nierynkowe). Zalicza się do nich220: 

 bezpośrednią wartość użytkową, 

 pośrednią wartość użytkową, 

                                                           
* XII Konkurs Sympozjalny, Miejsce 2. 
217 J. Hausner, P. Rudzki, Teatr niepoliczalny, „Tygodnik Powszechny” 2015, nr 47. 
218 B. Niedbała, Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty, Kraków 2008. 
219 T. Żylicz, Badanie lasów jako dobra publicznego, [w:] Wartości nierynkowych korzyści z lasów. Metody wyceny 

oraz zastosowanie wyników w analizach ekonomicznych, www.polforex.wne.uw.edu.pl/docs/przewodnik_v3_fi-

nal.pdf [dostęp: 02.04.2016]. 
220 A. Bosek, L. Mazurkiewicz, O pewnej metodzie pomiaru nierynkowej wartości obiektu dziedzictwa kulturowego, 

„Ekonomia i środowisko” 2015, nr 1. 



 

 

 wartość opcyjną, 

 wartość pozaużytkową. 

 

Bezpośrednia wartość użytkowa jest związana z dobrami i usługami, na które istnieje 

popyt rynkowy, możliwe jest więc ustalenie ich ceny rynkowej. W przypadku teatru ma ona 

swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w cenach biletów za spektakle, ale także w war-

tości aktywów posiadanych przez takie instytucje, jak budynki, czy przez rekwizyty. Bezpo-

średnia wartość użytkowa jest podstawą obliczania rynkowej wartości dobra. W przypadku 

wyceny dóbr nierynkowych nie należy zapominać o kolejnych elementach221. 

Pośrednia wartość użytkowa odnosi się do użytkowych korzyści z konsumpcji danego 

dobra w sensie wizualnym czy emocjonalnym, niemającym odzwierciedlenia w cenie. Biorąc 

pod uwagę dobra kulturowe, wyróżnia się sześć takich wartości: estetyczną, duchową, spo-

łeczną, historyczną, symboliczną oraz wartość autentyczności222. Wynikają one bezpośred-

nio z wizyty w teatrze, nie są jednak uwzględniane w ustalonej na rynku cenie biletu. 

Wartość opcyjna wynika z opcji, a więc ewentualności użytkowania danego dobra 

w przyszłości. Teatr ma wartość dla konsumenta, która wynika z tego, że w bliżej nieokre-

ślonym czasie będzie on miał możliwość wybrania się na spektakl ‒ bez względu na to, czy 

rzeczywiście do tego dojdzie. 

Z kolei wartość pozaużytkowa nie jest w żaden sposób uzależniona od faktu użytkowania 

dobra. Wiąże się ona z satysfakcją wynikającą z wiedzy o istnieniu teatru oraz tego, że inni 

mogą oglądać wystawiane w nim sztuki, bowiem cenią niektóre dobra nawet wtedy, gdy nie 

korzystają z nich bezpośrednio. Dzieje się tak, gdy dobro jest oceniane, jako wartościowe dla 

całej wspólnoty lub przyszłych pokoleń223. Wartość pozaużytkowa jest charakterystyczna 

także dla tych dóbr, które są źródłem dumy narodowej ze względu na odnoszone sukcesy, 

a także są uważane za atrakcję turystyczną. Co więcej, teatr może przyczyniać się do kształ-

towania zarówno norm społecznych, jak i tożsamości kulturowej. 

 
Tabela 3. Rynkowa oraz nierynkowa wartość teatru 

Bezpośrednia wartość 
użytkowa 

Wartość sprzedanych biletów na spektakle, aktywa (budynki, lokale, urządzenia tech-
niczne). 

Pośrednia wartość użyt-

kowa 

Wartość estetyczna, duchowa, społeczna, historyczna, symboliczna, wartość auten-

tyczności. 

Wartość opcyjna Możliwość wybrania się do teatru w przyszłości. 

Wartość pozaużytkowa Satysfakcja wynikająca z istnienia teatru (duma narodowa, atrakcja turystyczna). 

Wpływ teatru na kształtowanie norm społecznych, tożsamości kulturowej. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

                                                           
221 Ibidem. 
222 D. Throsby, Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010. 
223 Ekonomia — ratunek dla kultury?, http://nck.pl/blog-kultura-sie-liczy/316947-ekonomia-ratunek-dla-kultury 

[dostęp: 03.04.2016]. 
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Przy wycenie dóbr nierynkowych bierze się pod uwagę wszystkie lub część powyższych 

elementów. Brak ceny rynkowej pośredniej wartości użytkowej, a także wartości opcyjnej 

i pozaużytkowej nie oznacza, że nie mają one wartości, którą można zmierzyć lub przynajm-

niej oszacować. Zawsze, gdy konsumenci są skłonni wymienić inne dobra (pieniądze, czas) 

na obecność w teatrze lub ewentualny dostęp do niego, posiada on wartość w sensie ekono-

micznym. Ze względu jednak na fakt, że transakcje wymiany nie są w praktyce realizowane 

na rynku, szacowanie tej wartości nie jest zadaniem łatwym224. 

 

2. Teatr. Wartość nieokreślona225 

W gospodarce rynkowej wyceny poszczególnych dóbr i usług co do zasady dokonuje 

rynek. W przypadku teatrów nie jest to do końca możliwe, przede wszystkim dlatego, że, jak 

wykazano powyżej, generują również wartości, które nie mają z rynkiem bezpośredniego 

związku. Co więcej, współcześnie teatry są dobrem w znacznym stopniu upublicznionym, 

ceny dające się zaobserwować na rynku nie odpowiadają rzeczywistym preferencjom konsu-

mentów. Ich nierynkowy charakter wymusza na badaczach wykorzystywanie metod wyceny 

skoncentrowanych na wartościach wykraczających poza samą cenę. 

Ekonomia dysponuje różnymi metodami mierzenia wartości dóbr nierynkowych. 

Wszystkie one mają wspólną cechę ‒ opierają się na badaniu preferencji konsumentów. Pre-

ferencje te mogą być jednak (1) ujawnione bądź (2) nieujawnione. Metody koncentrujące się 

na tych pierwszych polegają na pośrednim wykorzystywaniu danych, które są znane i pocho-

dzą z rynków powiązanych z danym dobrem. W przypadku drugich wykorzystuje się hipo-

tetyczne scenariusze, na podstawie których badany podejmuje konkretną decyzję226. 

Istnieją cztery podstawowe metody wyceny nierynkowej oparte na ujawnionych prefe-

rencjach. Najbardziej powszechną jest metoda kosztu podróży. Za jej pomocą bada się, jakie 

koszty poniósł odwiedzający, żeby dotrzeć do danego miejsca, nawet jeśli opłata za wstęp 

nie jest w nim pobierana. Podstawową kategorią kosztu w tym przypadku jest podróż, a więc 

ceny biletów, benzyny oraz czasu, który mógłby zostać zagospodarowany w inny sposób 

(koszt alternatywny). Fakt, że konsument podjął decyzję o wykorzystaniu posiadanych zaso-

bów w celu dotarcia do teatru oznacza, że wizyta w nim przedstawia dla niego większą war-

tość niż wyniósł poniesiony koszt. Mnożąc go przez liczbę wizyt, otrzymujemy dolną granicę 

wartości tego teatru dla odwiedzającego (w rzeczywistości może on przecież wyceniać wi-

zytę w teatrze znacznie wyżej i osiągać nadwyżkę konsumenta, której badanie prowadzone 

za pomocą tej metody nie jest w stanie uchwycić)227. Metoda kosztu podróży została wyko-

rzystana do nierynkowej wyceny teatrów w Warszawie, gdzie posłużono się kosztem po-

dróży jako najdokładniejszym przybliżeniem kosztu związanego z wizytą w warszawskim 

teatrze. Na podstawie badań ankietowych przeprowadzanych na respondentach oszacowano 

także gotowość do zapłaty za pojedynczą wizytę. Zebrane dane pomnożono przez deklaro-

waną liczbę wizyt w ciągu roku. Otrzymane wyniki pozwoliły zmierzyć nierynkową wartość 

teatrów w Warszawie w opinii mieszkańców. Wykazano, że wyceniają oni korzyść z istnie-

nia tych instytucji w stolicy wyżej, niż wynosi suma dotacji przeznaczanych na ich utrzyma-

nie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski, a także 

                                                           
224 M. Czajkowski, Narzędzie: 1.N1. Studium przypadku: 1.P1, [w:] red. J. Kronenberg, T. Bergier, Wyzwania zrów-

noważonego rozwoju w Polsce, Kraków 2010. 
225 J.I. Nalepa, Poszukiwania opolskie, „Dziennik polski” 1961, nr 7. 
226 M. Czajkowski, Narzędzie: 1.N1. Studium przypadku: 1.P1, op.cit. 
227 Ibidem. 



 

 

Urząd Miasta, która w roku 2013 ukształtowała się na poziomie ponad 220 mln złotych, pod-

czas gdy mieszkańcy Warszawy oszacowali korzyść generowaną przez teatry na ponad 

226 mln złotych w najbardziej ostrożnym wariancie wyceny228. 

Kolejnym sposobem wyceny, opartej na preferencjach ujawnionych, jest posłużenie się 

metodą produktywności, która określa, w jaki sposób dane dobro przyczynia się do produkcji 

innego dobra lub usługi. Ekonomiści wykorzystują również metodę kosztów substytutów, 

odtworzenia i unikniętych szkód (polegającą na szacowaniu kosztu odtworzenia bądź zastą-

pienia danego dobra w sytuacji, gdy uległoby ono zniszczeniu), jak i metodę ceny hedonicz-

nej (w tym przypadku dokonuje się wyliczenia poszczególnych elementów dobra na podsta-

wie analizy różnic w cenach transakcyjnych dóbr różniących się konkretnymi cechami)229. 

Sposoby te pozwalają określić dolną granicę wartości danego dobra w opinii społeczeństwa 

z niego korzystającego. Ich największą zaletą jest bazowanie na preferencjach ujawnionych 

konsumentów, a więc ich realnych, a nie hipotetycznych działaniach. Wśród wad wymienia 

się przede wszystkim zakładaną z góry możliwość nieoszacowania wartości dobra lub usługi, 

a w przypadku metody kosztów podróży także to, że badania przeprowadzane są wyłącznie 

na osobach rzeczywiście odwiedzających dany teatr, natomiast pozostała część społeczeń-

stwa nie jest brana pod uwagę. Komplikacje pojawiają się także w przypadku, gdy teatr nie 

jest jedynym celem podróży. W takiej sytuacji określenie, w jakim stopniu jej koszt został 

poniesiony z myślą o samej wizycie w teatrze, może być problematyczne. 

Do sposobów wyceny opartych na preferencjach nieujawnionych zalicza się metodę wy-

ceny warunkowej oraz metodę wyboru warunkowego. Obydwie polegają na przedstawianiu 

respondentowi hipotetycznych sytuacji i proszeniu go o dokonanie wyboru. W przypadku 

metody wyceny warunkowej podejmowana przez ankietowanego decyzja dotyczy tego, czy 

poparłby on dany scenariusz, gdyby miał on zostać zrealizowany, czy też raczej głosowałby 

przeciwko niemu. Kolejna metoda wyboru warunkowego rozszerza wybór o inne warianty. 

Tym razem zadaniem respondenta jest wskazanie opcji, która jego zdaniem jest najlepsza230. 

Celem dokonywania tego typu wyceny jest mierzenie społecznej gotowości do zapłaty (wil-

lingness to pay) za dobro, które jest udostępniane społeczeństwu za darmo lub które jest w 

znacznym stopniu upublicznione, jak to ma miejsce w przypadku teatrów231. Wątpliwości 

dotyczące stosowania bezpośrednich metod odnoszą się przede wszystkim do tego, że kon-

sument proszony o ocenę sytuacji hipotetycznej może nie być w stanie ocenić jej racjonalnie 

i podać wynik niezgodny z jego rzeczywistymi preferencjami – można na przykład znacznie 

przeszacować swoją rzeczywistą gotowość do zapłaty za dane dobro. Zwolennicy wyceny 

warunkowej podkreślają jednak, że prowadzone w ten sposób badania mogą dostarczyć wia-

rygodnych wyników nawet pomimo czysto hipotetycznych odpowiedzi respondentów pod 

warunkiem, że zostaną zachowane odpowiednie wytyczne w ich konstruowaniu. 

Jedną z pierwszych prób zastosowania metody wyceny warunkowej do oszacowania war-

tości teatru było badanie przeprowadzone w celu zmierzenia nierynkowej wartości Teatru 

Królewskiego w Kopenhadze. W teatrze tym każdego roku sprzedawanych jest około czte-

rysta tysięcy biletów, jest on źródłem dumy narodowej i atrakcją turystyczną miasta. Mimo 

to ponad dwie trzecie Duńczyków nie miało dotąd okazji odwiedzić Teatru Królewskiego. 

                                                           
228 Zob. Kto zapłaci za kulturę? Społeczna zgoda na wydatki publiczne, www.youtube.com/watch?v=5RxdTTmvNjI 
[dostęp: 06.04.2016]. 
229 M. Czajkowski, Narzędzie: 1.N1. Studium przypadku: 1.P1, op.cit. 
230 Ibidem. 
231 Ekonomia – ratunek dla kultury?, http://nck.pl/blog-kultura-sie-liczy/316947-ekonomia-ratunek-dla-kultury 

[dostęp: 03.04.2016]. 
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Otrzymuje on jednak znaczące wsparcie ze strony państwa, co oznacza, że jest finansowany 

głównie z publicznych dotacji. Teatr został wybrany na przedmiot badania z uwagi na fakt, 

że jest powszechnie znany w Danii, a sami Duńczycy świadomi si tego, że utrzymują go 

z płaconych przez siebie podatków. Respondenci zostali poproszeni o określenie, jaka jest 

ich maksymalna chęć do zapłaty (willingness to pay) za konkretne dobro. Na podstawie ich 

hipotetycznych odpowiedzi oszacowano nierynkową wartość Teatru Królewskiego w Danii. 

Wyniki pokazały, że Duńczycy są skłonni pokrywać koszty utrzymania teatru z publicznych 

pieniędzy w wysokości wydatków przeznaczanych na ten cel w roku przeprowadzania bada-

nia. Mimo że znaczna część mieszkańców Danii nigdy nie odwiedzi Teatru, deklarują oni 

gotowość do zapłaty za samą możliwość wybrania się do niego w przyszłości (wartość op-

cyjna), a także doceniają jego wartość edukacyjną, czy związany z nim prestiż (wartość po-

zaużytkowa). Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że dotacja publiczna przeznaczana na 

rzecz Teatru Królewskiego jest uzasadniona preferencjami społeczeństwa232. 

Na podstawie przeprowadzonych wycen teatrów w Warszawie (metodą kosztów po-

dróży) oraz Teatru Królewskiego w Danii (metodą wyceny warunkowej) można zauważyć 

podstawową zaletę stosowania metod wyceny dóbr nierynkowych. Uwzględniają one nie tyle 

zyski teatrów, ile raczej społeczne preferencje. Przyjmowanie tego punktu widzenia wydaje 

się zasadne w przypadku podejmowania decyzji o finansowaniu danej instytucji ze środków 

publicznych. Niełatwo jest natomiast stwierdzić, które metody pozwalają na dokonywanie 

dokładniejszych szacunków w przypadku wyceny teatrów ‒– czy pośrednie, które bazują na 

preferencjach ujawnionych, a więc realnych zachowaniach respondentów, ale z drugiej 

strony dostarczają jedynie informacji na temat minimalnej wartości dobra? Czy może raczej 

bezpośrednie, które jako jedyne są w stanie oszacować całkowitą wartość dobra (bezpośred-

nią wartość użytkową, pośrednią wartość użytkową, wartość opcyjną, wartość pozaużyt-

kową), jednak bazują przy tym na preferencjach nieujawnionych, czysto hipotetycznych? 

Z pewnością żadna z tych metod nie jest doskonała, nie pozwalają one przecież na precyzyjne 

oszacowanie wartości dobra nierynkowego. Stosowanie ich pozwala jednak przyjąć szerszą 

perspektywę w myśleniu o wartości. 

 

Zakończenie 

Teatr jest dobrem, które posiada nie tylko bezpośrednią wartością użytkową. Dla konsu-

menta stanowi również źródło wartości, które nie są przedmiotem transakcji na rynku, nie 

mają więc swojej ceny. Z tego względu konieczne jest stosowanie nierynkowych metod wy-

ceny dla szacowania, jakie znaczenie dla społeczeństwa mają teatry. Dokonywanie takich 

szacunków jest istotne ze względu na potrzebę uzasadniania publicznych wydatków na in-

stytucje kultury. 

Metody, które prowadzą do nierynkowej wyceny teatrów, dzielą się na te, które bazują 

na ujawnionych i nieujawnionych preferencjach konsumentów. Każda z tych grup metod ma 

charakterystyczne dla siebie wady oraz zalety. Na ogół są one krytykowane ze względu na 

to, że nie pozwalają na precyzyjne określenie wartości dobra, a implikacja wyników uzyski-

wanych z ich wykorzystaniem budzi wątpliwości. Nie ulega jednak wątpliwości, że nieryn-

kowa wycena teatrów pozwala na szacowanie ich wartości z punktu widzenia nie tyle wyniku 

                                                           
232 T. Bille, The Willingness-to-Pay for the Royal Theatre in Copenhagen as a Public Good, “Journal of Cultural 

Economics” 1997, nr 21. 



 

 

finansowego, ile raczej ich wpływu na ogólną jakość życia w ocenie odbiorców, wykorzy-

stywanie jej jest więc krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodar-

czego. 
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12. TERAPIA PRZEZ SZTUKĘ, CZYLI TEATR, JAKO 

NIEKONWENCJONALNA FORMA LECZENIA 
 

 

Wstęp 

Tove Jannson, fińska pisarka szwedzkojęzyczna, malarka i ilustratorka komiksowa 

w swoim dziele „Lato Muminków” pisze, że „Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, 

gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być, choć nie mają na 

to odwagi, i jakimi są”233. Powyższe słowa idealnie ilustrują rolę, jaką współcześnie teatr 

spełnia w świadomości swoich odbiorców. Jest on pewnego rodzaju ucieczką od codzienno-

ści, często monotonnej i prozaicznej. Za sprawą sztuki teatralnej odbiorca może kreować 

w swojej głowie obraz nowej rzeczywistości, z którą jednocześnie się uosabia i traktuje ją, 

jako swoją własną. Stymuluje to nie tylko wyobraźnię, ale pozwala także na kreowanie sa-

mego siebie i zmusza do głębszej refleksji. Taki obraz teatru nie jest jedynie produktem XXI 

wieku. Już od czasów starożytnych, czyli de facto od samego powstania tej instytucji, teatr 

miał za zadanie konfrontować rzeczywistość ze sztuką, poprzez wcielanie się aktorów 

w różne postaci. Niezaprzeczalne jest, iż koncepcje teatralne na przestrzeni wieków ewaluo-

wały. Jest to naturalna konsekwencja rozwoju i przenikania się różnorodnych kultur i obrzę-

dów. Pierwotny zamysł odczuwalny jest jednak po dziś, mimo że od pierwszych Wielkich 

Dionizji minęło już niemal 2600 lat. 

Historia teatru sięga czasów starożytnej Grecji, gdzie spektakle były pewnego rodzaju 

formą krzewienia kultu religijnego. Teoria Arystotelesa głosi, iż skłonności oraz zdolność do 

naśladowania są niejako wpisane w istnienie każdego człowieka. Dało to początek wykształ-

cenia się dwóch podstawowych gatunków dramatu ‒ tragedii i komedii234. 

Czasy średniowieczne przyniosły nową formę teatru, która zawierała się głównie w sferze 

ściśle religijnej. Rolę aktorów przejęły osoby biorące udział w nabożeństwie, a ich gra opie-

rała się zarówno na słowie, jak i na śpiewie oraz gestykulacji. Zatem już w średniowieczu 

położono nacisk na łączenie wielu form i dróg przekazu, które pozwoliłyby wysyłać w stronę 

odbiorcy, jak najwięcej bodźców. Tak dzieje się również dziś, kiedy teatr walczy o odbiorcę, 

wychodząc do niego z coraz bogatszą ofertą, która ma skłonić do refleksji i dłuższego obco-

wania właśnie z tą formą rozrywki. Kolejne epoki nadawały kształt kolejnym formom sztuk 

teatralnych. Szekspir na scenę wprowadził wielowątkowość, dynamikę oraz element zasko-

czenia, kreując postacie na osoby często niezrównoważone i temperamentne. Na deskach 

teatru dokonała się rewolucja, która skutecznie wprawiła odbiorców w osłupienie i pozosta-

wiła w niemym zachwycie235. Również wprowadzanie elementów ekspresjonizmu i futury-

zmu pomogło w kreowaniu doskonalszej formy sztuki, która niosła ze sobą nie tylko sporą 

dawkę doznań, ale również większe wymagania względem odbiorcy. Współczesna sztuka 

jest składową wielu skrajności, z którymi teatr mierzył się przez wieki. Można znaleźć w niej 

                                                           
* XII Konkurs Sympozjalny, Miejsce 3. 
233 T. Jansson, Lato Muminków, Warszawa 2011, s. 97. 
234 https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_teatru [dostęp: 07.04.2016]. 
235 M. Berthold, Historia teatru, przeł. D. Żmij-Zielińska, Warszawa 1980, s. 148-150. 



 

 

elementy zarówno naturalizmu, jak i symbolizmu czy kubizmu. Zawsze jednak każdy spek-

takl da się sprowadzić do jednego mianownika, jakim są emocje. Za cel niezmiennie stawia 

się wywarcie, jak największego wpływu na odbiorcy, poprzez wzbudzenie w nim wewnętrz-

nej refleksji i chęci zmierzenia się ze światem, w jakim przychodzi mu żyć. 

 

1. Unikalne wartości sztuki teatralnej we współczesnym świecie 

Teatr, jako najstarsza instytucja kulturowa nadal nie traci na znaczeniu. W przeciwień-

stwie do innych form wyrażania się przez sztukę, spektakl teatralny zawsze cechuje się nie-

powtarzalnością i ma unikatowy charakter. Ponadczasowość przekazywanych treści sprawia, 

że widz jest w stanie utożsamić się z tym, co odgrywa się na scenie. Nigdzie indziej nie 

można doświadczyć tak bezpośredniego i bliskiego kontaktu ze sztuką, stając się jednocze-

śnie nieodłącznym elementem całego zdarzenia. Widz zyskuje możliwość przeistoczenia się 

z obserwatora w czynnego odbiorcę, który na bieżąco analizuje, ocenia i odnosi się do tego, 

jaki przekaz ze sceny do niego dociera236. Funkcja wychowawcza stanowi trzon istnienia 

współczesnego teatru. Opiera się na uwrażliwianiu odbiorcy na otaczający go świat, budze-

niu w nim poczucia jedności z resztą grupy, zmuszaniu do samodzielnej oceny zdarzeń i po-

staw będących elementem spektaklu oraz, przede wszystkim, zaspokajaniu jego indywidual-

nych potrzeb237. Ten ostatni element jest fundamentalny, jeśli chodzi o wprowadzanie ele-

mentów gry teatralnej, jako niekonwencjonalnej metody terapii osób z zaburzeniami psy-

chicznymi. W czym tkwi siła teatru i dlaczego może on wywierać tak silny wpływ na odbior-

ców? Według E. Thiela decydującą rolę w procesie komunikacji odgrywa mowa ciała. Tylko 

10% w odbiorze komunikatu stanową słowa, co jest jednoznaczne z tym, że do szybkiego 

i bezbłędnego zrozumienia drugiej osoby niezbędny jest bezpośredni kontakt238. Przedsta-

wienia teatralne oparte są w zdecydowanej mierze na niewerbalnym sposobie przekazywania 

treści. Dlatego tak mocno uderzają w sferę emocjonalną, wywierając konkretny wpływ na 

widza. Niezwykły ładunek emocjonalny, który towarzyszy spektaklom został zauważony 

i wykorzystany do procesu rewalidacji osób dotkniętych niepełnosprawnością239. 

 

2. Psychodrama w ujęciu teoretycznym 

Jak pisze Andrzej Pawluczuk Współczesny człowiek chce nie tylko wszystko lepiej rozu-

mieć, pragnie on jednocześnie przekraczać swe własne granice. Chce być sobą i wszystkimi 

innymi ludźmi jednocześnie240. Przez swój interdyscyplinarny charakter teatr daje możliwość 

wyrażania siebie oraz wielopłaszczyznowej analizy swojej osobowości. Twórcą koncepcji 

leczenia przez sztukę jest Jacob Moreno – austriacki psychiatra i socjolog. Opracował on 

metodę terapii, która wykorzystuje elementy teatru i dramy. Za główny postulat Moreno 

uznaje się obcowanie z drugą osobą za drogę do budowania swojej pozycji w społeczeństwie. 

Pozwala to na lepsze poznanie siebie oraz wykształcenie postaw pozwalających na radzenie 

                                                           
236 L. Grzegorek, Poznajemy teatr, Warszawa 1972, s. 18. 
237 S. Clifford, A. Herrmann, Drama. Teatr przebudzenia, Warszawa 2003, s. 36-40. 
238 D. Dolińska, Mowa ciała jako aspekt komunikacji międzyludzkiej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2013 

(seria: Organizacja i zarządzanie) z. 65, s. 109. 
239 M. Gliniecki, L. Maksymowicz, Teatr edukacyjny – komunikacja bez granic, Słupsk 2001, s. 139-142. 
240 A. Pawluczuk, Edukacyjna i wychowawcza rola teatru, www.sosw.torun.pl/start_pliki/publika-

cje_pliki/ANNA%20PAWLUCZUK%20rola%20teatru.pdf [dostęp: 05.04.2016]. 
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sobie z problemami. Zwrócenie uwagi na potrzebę afiliacji, która stanowi jedną z podstawo-

wych potrzeb człowieka, jest kluczowe dla teatroterapii241. Proces leczenia polega na pozna-

niu oraz przezwyciężeniu konfliktów przeżywanych przez pacjenta poprzez wcielenie go do 

spektaklu i przekazanie mu konkretnej roli do odegrania. Psychodrama łączy wiele sposobów 

ekspresji uczuć, od słów, tańca, gestykulacji po mimikę. Wieloaspektowe oddziaływanie 

przekazu pozwala podopiecznym „aktorom” na wyrażenie siebie, ale również podopiecznym 

„słuchaczom” na jeszcze głębsze i jeszcze bardziej osobiste przeżywanie i rozważanie pro-

blemu. Tematem spektakli są przeżycia pacjentów, lecz to nie zawsze pacjenci muszą bez-

pośrednio być odtwórcą swojej roli. Możliwość wcielenia się w drugą osobę pozwala na na-

branie dystansu i spojrzenie z boku na swoje problemy. Wyrażanie siebie poprzez sztukę 

pozwala na wyzwolenie się od negatywnych emocji, które niejednokrotnie długo były tłu-

mione. Dramat odgrywający się na scenie jest alegorią do dramatu, który odegrał się w praw-

dziwym życiu, dlatego spektakle z udziałem pacjentów są tak autentyczne i poruszające. 

Uzewnętrznianie siebie i obnażanie przed publicznością pełni w psychodramie rolę katharsis, 

jednak nie jest to tylko jednostronna korzyść. Poprzez pracę zespołową i otwarty charakter 

spotkań, gdzie uczestnicy terapii mogą swobodnie dzielić się swoimi odczuciami, każdy uczy 

się wyzbywania uprzedzeń, nieśmiałości, czy lęków. Praca w grupie pozwala na konfrontację 

nie tylko z innymi ludźmi, ale także z ich problemami. Umożliwia to każdemu z osobna 

kształtować własny obraz świata i jednocześnie odrzucać bierną postawę wobec tego, co 

dzieje się wokół. Pacjenci biorą czynny udział w spektaklach, co w późniejszym czasie prze-

nosi się również na ich życie prywatne i pomaga w podejmowaniu walki z przeciwno-

ściami242. 

Rozróżnić można wiele technik psychodramy. Są one wdrażane w zależności od specyfiki 

grupy, natężenia problemów, rodzajów zaburzeń. Dramatoterapia, w przeciwieństwie do tra-

dycyjnych sposobów leczenia, ujmuje człowieka i jego psychikę w sposób holistyczny, jako 

jednostkę dynamiczną i pozostającą w zależności od zmieniającego się środowiska. Dlatego 

właśnie tak duży nacisk w procesie rewalidacji kładzie się na aspekt społeczny oraz interak-

cję z otoczeniem, w tym wypadku z innymi pacjentami. Ze względu na indywidualny cha-

rakter każdej jednostki przedstawienia teatralne z udziałem podopiecznych są niepowtarzalne 

i unikatowe. Można jednak rozróżnić kilka technik psychodramy, które są stosowane zależ-

nie od okoliczności. Poniższa tabela przedstawia podział technik oraz cel ich wprowadzania 

wg Evy Roine. 

 
Tabela 4. Techniki psychodramy oraz cel ich wdrażania 

Technika Cel 

Gra ról Jak najwierniejsze odzwierciedlenie rzeczywistości;  

próba własnych umiejętności w radzeniu sobie z konkretną sytuacją. 

Improwizacja Uwolnienie emocji w celu jak najbardziej wiarygodnego przedstawienia sytuacji na 

scenie. 

Trening roli Oswojenie się aktora z rolą, zaznajomienie się z okolicznościami i prywatna ocena. 

Zamiana ról „Wejście w buty” drugiej osoby, zamiana miejsc pozwalająca na głębsze współod-
czuwanie i doświadczanie uczuć drugiej osoby. 

Trening spontaniczności Budowanie zaufania i poczucia jedności w grupie; konfrontacja z różnego rodzaju 

zdarzeniami w celu rozwijania w sobie zdolności do nowych reakcji. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: D.A. Michałowska Techniki w psychodramie, Poznań 2006, https://re-
pozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/6260/1/Techniki%20w%20psychodramie.pdf [dostęp: 05.04.2016]. 

                                                           
241 C.E. Stephenson, Jung and Moreno. Esseys on the theatre of human nature, Nowy Jork 2014, s. 179-190. 
242 A. Bielańska, Teatr, który leczy, Kraków 2002, s. 8-10. 



 

 

 

Podejście poznawczo-behawioralne jest widoczne w każdym elemencie terapii przez 

sztukę. Teatr wykorzystywany jako narzędzie do leczenia zaburzeń, rozwijania osobowości 

i wspomagania procesu resocjalizacji jest coraz częściej obecny i stosowany w takich pla-

cówkach jak ośrodki psychoterapii, szkoły czy zakłady karne. 

 

3. Praktycznie zastosowanie psychodramy 

Koncepcja leczenia przez sztukę zyskuje coraz szersze grono entuzjastów. Edukacyjna 

i wychowawcza rola teatru znalazła również swoje zastosowanie w procesie wychowania 

i kształtowania najmłodszych. Konieczność obecności teatru w życiu dziecka poruszana jest 

w przepisach polskiego prawa, choćby poprzez wprowadzenie dzieci w świat wartości este-

tycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe 

formy teatralne oraz sztuki plastyczne243. Stosowanie technik opierających się na sztukach 

parateatralnych pomaga we wczesnej diagnozie ewentualnych zaburzeń psychicznych wy-

stępujących u dzieci i umożliwia szybką reakcję. Nakłanianie dzieci do aktywności artystycz-

nej i pracy w grupie pomaga w kształtowaniu się w nich pozytywnych postaw i prawidłowych 

odruchów towarzyszących życiu w społeczeństwie. Przedstawienia okazują się być odpowie-

dzią na poszukiwanie własnej tożsamości, która w młodym wieku dopiero się kształtuje. Te-

atr pomaga człowiekowi w odkrywaniu swego miejsca w społeczeństwie. Należy jednak pa-

miętać o tym, iż dla niektórych osób teatr może spełniać jeszcze większą i bardziej znaczącą 

rolę. Takimi właśnie osobami są ludzie niepełnosprawni, chorzy, uzależnieni i borykający 

się z problemami natury psychicznej. 

 

Rola teatru w życiu osób niepełnosprawnych 

Z terapeutycznej roli teatru niosącego pomoc osobom niepełnosprawnym, zrodził się ter-

min „teatr dla życia”. Jest to koncepcja mająca zwrócić uwagę na to, iż teatr winien odgrywać 

istotną rolę społeczną, a sztuka teatralna nie może być rozpatrywana tylko w charakterze 

produktu, a raczej narzędzia służącego do kreowania postaw i nakłaniania odbiorców do sa-

modzielnego myślenia244. Poprzez uczestnictwo w spektaklach osoby niepełnosprawne mają 

szansę nabycia wielu przydatnych umiejętności, jak i odkrycia swoich talentów. Aktywne 

uczestnictwo w życiu społecznym wzmacnia w nich poczucie własnej wartości oraz użytecz-

ności względem otoczenia. Otaczanie się ludźmi okazuje się szansą na pokonanie barier 

związanych z niepełnosprawnością, która jednak nie musi być jednoznaczna z trwałym wy-

kluczeniem społecznym. Aktywizacja osób ograniczonych psychicznie lub fizycznie wpływa 

bezpośrednio na wzrost jakości ich życia oraz pomaga w wyrównywaniu szans i zmniejsza-

niu dystansu. Przykładem na wdrażanie sztuki w proces rehabilitacji jest działalność Teatru 

Osób Niepełnosprawnych w ramach Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Nie-

pełnosprawnych w Warszawie. Wolontariusze pracujący z osobami niepełnosprawnymi 

przyznają, iż ma to znaczący wpływ na postrzeganie przez nich świata i podejście do życia. 

                                                           
243 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wy-

chowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dziennik Ustaw Rzeczypospo-

litej Polskiej, Warszawa, 30 sierpnia 2012 r., poz. 977. 
244 A. Andrzejczuk, Terapeutyczne aspekty aktywności teatralnej osób z niepełnosprawnością, [w:] red. M. Gli-

niecki, L. Maksymowicz, Teatr. Terapia–Edukacja–Asertywność–Twórczość–Rozwój, Słupsk 2004, s. 119. 



 

129 

Pomaga to zarówno pracownikom, jak i podopiecznym, poprzez poprawę komunikacji oraz 

wzbudzanie wzajemnego zaufania245. 

Kolejnymi przykładami na efektywne wykorzystywanie elementów sztuki w procesie le-

czenia są takie organizacje, jak Olsztyńska Pantomima Głuchych, Teatr Niewidomych 

w Gdańsku, czy Teatr „Debiut” w koszalińskim zakładzie poprawczym. Podmioty te swoją 

działalność koncentrują na tworzeniu spektakli z udziałem osób niepełnosprawnych i wyklu-

czonych. Długoletnia tradycja oraz niespadająca popularność tego typu instytucji świadczy 

o tym, iż podopieczni odczuwają potrzebę bycia częścią teatralnej społeczności. Na scenie 

zyskują możliwość nieposkromionego wyrażania siebie, swoich uczuć, lęków i obaw. Pu-

bliczne uzewnętrznienie się poprzez pokazanie swojej prawdziwej osobowości staje się do-

skonałą drogą do całkowitego zaakceptowania siebie246. 

 

Rola teatru w życiu osób wykluczonych społecznie 

Osoby borykające się z problemami psychicznymi, nadpobudliwością, depresją czy in-

nymi problemami osobistymi również włączane są w przestrzeń społeczną za pomocą dra-

matoterapii. Doskonałym przykładem jest aktywizacja nastolatków przebywających w inter-

natach i zakładach opiekuńczych. Z pomocą profesjonalistów biorą oni udział w teatrach 

lalek i innych przedstawieniach, które pomagają im w interakcji z innymi ludźmi oraz wyj-

ściu ze swojej osobistej strefy komfortu. Pomoc osobom, którym z różnych powodów grozi 

wykluczenie społeczne, jest fundamentalna dla budowania spójnego społeczeństwa. Osoby 

takie są najczęściej słabe psychicznie, zamknięte w sobie i nieufne w stosunku do innych, co 

utrudnia kontakt, ale stanowi jednocześnie ogromne wyzwanie. Podobnym wyzwaniem jest 

tworzenie form teatralnych w zakładach więziennych. Na całym świecie powstają grupy te-

atralne, których członkami są osadzeni. Cell Block Theatre z New Jersey, czy Theatre for the 

Forgotten z Nowego Jorku to najbardziej znane w Stanach Zjednoczonych przykłady wycho-

dzenia instytucji teatru naprzeciw problemom społecznym. Zaburzenia emocjonalne aktorów 

„teatru alternatywnego” mogą być zręcznie przerabiane na sztukę i przekazywane dalej, two-

rząc pretekst do nawiązywania dialogu i dyskusji pomiędzy nadawcą a odbiorcą. W ten spo-

sób dochodzi do tworzenia się interakcji, a osoby, które dźwigają bagaż negatywnych do-

świadczeń, mają szansę dzielić się nim z innymi, ucząc tym samym, jak ustrzec się przed 

popełnieniem podobnych błędów. Skazani sami dla siebie stają się terapeutami, uczą się bu-

dowania relacji i tworzenia więzi z innymi ludźmi247. 

 

Zakończenie 

Teatr na przestrzeni wieków ewoluował, dojrzał i dopasował się do potrzeb społeczeń-

stwa. Rola informacyjna ustąpiła miejsca funkcji wychowawczej i terapeutycznej. Teatr 

w obecnej postaci ma nie tyle kształtować postawy odbiorców, co uczyć ich samodzielnego 

postrzegania świata i wyciągania wniosków. Jako jedna z form ekspresji artystycznej teatr 

angażuje zarówno aktora, jak i odbiorcę. Tworzy między nimi więź, skraca dystans, włącza 

widza w maskaradę odgrywającą się na scenie. Daje szansę na wspólne przeżywanie, gdyż 

sposób przedstawienia i interpretacji sztuki pozbawiony jest ograniczeń i z góry narzuconych 

ram. Terapeutyczna rola teatru jest dowodem na to, iż nie jest on jedynie jednostronną formą 

                                                           
245 U. Malewicka, Rola teatru w życiu osoby niepełnosprawnej, „Szkoła specjalna” 2009, nr 4, s. 271-272. 
246 Teatr dla życia, www.teatrstop.pl/publikacje/pub02/012/012.html [dostęp: 06.04.2016]. 
247 Ibidem. 



 

 

przekazu, która zamyka się na interakcję i stawia raczej na przekazywanie niż na odbiór tre-

ści, emocji, obrazów. Jest żywym, dynamicznym organizmem, który dopasowuje się do od-

biorcy, oferując mu swobodę i nieskrępowanie w wyrażaniu siebie. Osoby chore, niepełno-

sprawne i wykluczone społecznie w procesie rehabilitacji wymagają właśnie takiej szansy. 

Możliwość odkrycia siebie i zmierzenia się ze swoimi słabościami na deskach sceny jest 

pierwszym, ale kluczowym krokiem w drodze do uzdrowienia. 
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13. WARTOŚĆ RYNKOWA WYKSZTAŁCENIA JAKO ELEMENT 

KOMERCJALIZACJI SYSTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 
 

 

Wprowadzenie 

Żądza wiedzy, wspólna wszystkim ludziom jest chorobą, której nie można uleczyć, ponie-

waż ciekawość wzrasta wraz z wiedzą248. Kartezjuszowe rozumienie wiedzy w obecnych cza-

sach mogłoby zostać wzbogacone o spostrzeżenie, iż wiedza to choroba, która przynosi zu-

pełnie kwantyfikowane korzyści. Urynkowieniu coraz częściej podlegają procesy i obszary, 

które kilka lat temu nie stanowiły jeszcze elementu gry rynkowej lub nie były od niej tak 

daleko zależne. System edukacji wyższej również wkroczył na nowe tory, działając w obsza-

rze wolnego rynku na zasadzie prostego rachunku ekonomicznego. W słowniku na stałe za-

gościły wyrażenia pozwalające rozpatrywać człowieka w kontekście kapitału czy zasobu. 

Tym samym „kapitał ludzki” i „kapitał społeczny” zaczęły być kojarzone z możliwością 

maksymalizacji zysku przy założeniu, że ów kapitał ma dużą wartość, a inwestowanie 

w niego wiąże się z wysoką stopą zwrotu. W kontekście edukacji coraz częściej pojawiają 

się zwroty sprowadzające ją raczej do wymiaru usługi, niż instrumentu służącego do wypeł-

niania społecznej misji, jaką jest kształcenie mądrych i odpowiedzialnych obywateli. Kolejne 

stopnie edukacji przestały być kojarzone z ideą ciągłego podnoszenia umiejętności i kompe-

tencji (także społecznych), ustępując miejsca koncepcji nauki opartej na racjonalności i efek-

tywności ekonomicznej. Przemiany dotyczące samego postrzegania idei uczenia się nie do-

konują się w społecznej próżni. Wykształcenie się „rynku edukacyjnego”, przy założeniu 

maksymalizacji zysków, jest odpowiedzią na nową rzeczywistość społeczno-gospodarczą, 

która coraz bardziej spłyca założenia i idee mające pierwotnie służyć budowaniu społeczeń-

stwa wartościowego raczej w kontekście pozytywnych postaw społecznych, niż w ujęciu 

czysto ekonomicznym. 

 

1. Wiedza jako produkt rynkowy 

Znalezienie jednej, syntetycznej definicji, która pozwalałaby na jednoznaczne określenie, 

czym jest i jakie miejsce zajmuje wiedza w ludzkim życiu, okazuje się niemal niemożliwe. 

Różne punkty widzenia i sposoby określania wiedzy, jako czynnika warunkującego rozwój 

jednostki bądź całej społeczności, uniemożliwiają wypracowanie jednej, powszechnie przyj-

mowanej definicji. Odnosząc się do samych początków, kiedy podejmowano próby nazwania 

i opisania tego terminu, swoją definicję wyprowadził Arystoteles, określając wiedzę, jako 

poparte uzasadnieniem przekonanie249. Współczesne opracowania rozwijają to pojęcie, 

wskazując na proces edukacji, jako na główny czynnik przyczyniający się do wzrostu nie 

tylko wiedzy, ale i umiejętności. Według słownika PWN jest to ogół wiadomości zdobytych 

                                                           
* I miejsce, XIII Konkurs Sympozjalny. 
248http://ecytaty.pl/wiedza [dostęp: 25.11.2016]. 
249 B. Stefanowicz, Wiedza. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2011, s. 9. 



 

 

dzięki badaniom, uczeniu się itp.; też: zasób informacji z jakiejś dziedziny250. Również An-

drzej Zaliwski rozszerza pojęcie „wiedzy”, jako coś, co wykracza poza informacje, gdyż im-

plikuje zdolność do rozwiązywania problemów, do inteligentnego zachowania się i działa-

nia251. Niezwykle ciekawe i aktualne ujęcie wiedzy, jako zasobu przedstawia Leszek Pana-

siewicz, stosując pięć podejść: metaforyczne, technologiczne, procesowe, uniwersalistyczne 

i przedsiębiorcze. Trzy ostatnie bardzo trafnie obrazują rolę, jaką obecnie wiedza odgrywa 

w przestrzeni publicznej. Opisują ją, jako narzędzie, które wykorzystane w odpowiedni spo-

sób może przyczynić się do osiągnięcia tudzież maksymalizacji zysku (również w obszarze 

zamykającym się w ramach działalności przedsiębiorstw). Panasiewicz wprowadził do swo-

ich rozważań koncepcję „zarządzania wiedzą”, co jednoznacznie wiąże ją z ekonomicznym 

pojęciem „zasobu”252. 

Rozważania na temat kapitału intelektualnego i miejsca, jakie odgrywa on w społeczeń-

stwie, prowokują do znalezienia powiązania pomiędzy wiedzą samą w sobie, a współcze-

snym kształtem edukacji. Odwołując się do przytoczonych definicji, można wnioskować, że 

znaczący wpływ na wzrost kwalifikacji ma nie tylko nieustanny proces samokształcenia ujęty 

potocznie we frazeologizm: „człowiek uczy się przez całe życie”. Koncepcja budowania ka-

pitału ludzkiego kształtującego swój zasób intelektualny jedynie na podstawie osobistych 

doświadczeń jest niewystarczająca i, zdaje się, dalece nieaktualna. Współczesne czasy, po-

wszechna globalizacja, postęp techniczny zmuszają do tego, aby kreować dobrze prosperu-

jące i wykształcone społeczeństwo na podstawie rozbudowanego i efektywnego systemu 

edukacji. Wykształcenie, które jeszcze do niedawna postrzegane było, jako sfera niepodle-

gająca rynkowi dóbr i usług, w obecnym kształcie stało się elementem gry popytu i podaży, 

produktem rynkowym, który tak, jak każdy inny produkt podlega wymianie. 

Aby zrozumieć zależność pomiędzy procesem kształcenia a rolą, jaką efekty tego kształ-

cenia odgrywają w przestrzeni rynkowej, należy przyjrzeć się samej koncepcji rynku i me-

chanizmom, które zachodzą w jego obrębie. Jak podaje Zbigniew Zakrzewski rynek można 

określić ogólnie jako całokształt stosunków wymiennych między sprzedającymi a kupują-

cymi253. Stochastyczny charakter zależności pomiędzy podmiotami rynkowymi pozwala na 

pewną dowolność w interpretacji tych relacji. Na regulacyjną rolę rynku zwraca uwagę Mi-

kołaj Lewicki, pisząc, że rynek to nic innego jak sposób regulowania relacji między ludźmi, 

którzy starają się pozyskać dla siebie jakieś potrzebne im lub upragnione dobra254. Ogólna 

definicja zawarta w PWN podaje natomiast, że rynek to ogół transakcji kupna-sprzedaży da-

nego dobra lub czynnika produkcji, zawieranych na pewnym terytorium w określonym cza-

sie255. Zatem w świetle powyższych definicji za produkt rynkowy można uznać każde dobro 

lub usługę będącą obiektem wymiany w ramach wspólnego rynku256. Takim obiektem stało 

się wykształcenie, zajmując miejsce na pograniczu dobra i usługi, zyskując miano wartości 

ekonomicznej stanowiącej główny mechanizm rozwojowy. Kapitał społeczny zaczęto roz-

patrywać w kategoriach kapitału w dosłownym znaczeniu, jako wartości, która przedkłada 

się na konkretny ekwiwalent pieniężny. W ramach konwencji, w której proces uczenia się 

                                                           
250 Słownik PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/wiedza;2535847.html [dostęp: 25.11.2016]. 
251 A. Zaliwski, Korporacyjne bazy wiedzy, Warszawa 2000, s. 23. 
252 L. Panasiewicz, Kontrowersje w sprawie zarządzania wiedzą, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 

2004, nr 7, s. 46-47. 
253Ekonomika handlu wewnętrznego, red. Z. Zakrzewski, Warszawa 1989, s. 13. 
254M. Lewicki, Rozwój gospodarczy i zachowania ekonomiczne, [w:] red. A. Giza, M. Sikorska, Współczesne spo-

łeczeństwo polskie, Warszawa 2012, s. 491. 
255Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/rynek;3970464.html [dostęp: 25.11.2016]. 
256Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Produkt [dostęp: 25.11.2016]. 
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podlega urynkowieniu, w kontekście edukacji zaczęto operować takimi terminami, jak „to-

war”, „wartość”, „optymalizacja”, „opłacalność” sprowadzając kwestie działalności placó-

wek edukacyjnych jedynie do roli siły twórczej, której zadaniem jest emitowanie na rynek 

wykwalifikowanej i wykształconej siły roboczej. 

 

2. Komercjalizacja systemu szkolnictwa wyższego 

Upadek komunizmu i przemiany ustrojowe w Polsce spowodowały, że lata 90. miały de-

cydujący wpływ na kształt szkolnictwa wyższego oraz funkcjonowanie polskich uczelni 

wyższych257. Ustawa o szkolnictwie wyższym z 1990 roku, oddzielając kompetencje ministra 

od zakresu obowiązków jednostek uczelnianych, wprowadziła w ich działalność szeroką au-

tonomię i swobodę w podejmowaniu decyzji. Przełomowym krokiem był zapis dotyczący 

możliwości zakładania uczelni prywatnych oraz wprowadzenia systemu odpłatności za stu-

diowanie w trybie wieczorowym i zaocznym. Nadanie szkolnictwu wyższemu innego wy-

miaru poprzez otwarcie się na nowe, alternatywne sposoby funkcjonowania i kierowania pla-

cówkami edukacyjnymi na zawsze zmieniło obraz edukacji w takim kształcie, w jakim znano 

ją przed okresem transformacji. Szerokie spektrum wyboru i upadek koncepcji studiowania, 

jako wariantu zarezerwowanego tylko dla elitarnych i bogatych grup społecznych spowodo-

wały wprowadzenie idei parytetu, powszechną popularyzację edukacji wyższej i wzrost 

liczby osób posiadających tytuł naukowy258. Dychotomiczne ujęcie funkcjonowania systemu 

szkolnictwa wyższego (z jednej strony nadzorowanego przez sektor publiczny, z drugiej 

strony znajdującego się pod wpływem sektora prywatnego) wymusza na nim zachowanie 

pewnego poziomu jakości świadczonych usług, który jest akceptowalny zarówno w ujęciu 

społecznym, jak i rynkowym. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyż-

szym”, która wpłynęła na znaczną redukcję roli państwa w procesie nadzoru działalności 

i finansowania uczelni, przyczyniła się do stworzenia jeszcze silniejszej sieci powiązań po-

między szkolnictwem wyższym, a rynkiem dóbr i usług, pieczętując systemową koncepcję 

rynku edukacyjnego259. 

Przekrój działalności współczesnych uczelni coraz bardziej zaczyna przypominać ma-

sową produkcję opartą na zasadzie „im więcej, tym lepiej” przy jednoczesnym ograniczaniu 

kosztów stanowiących barierę w drodze do pełnej komercjalizacji sfery edukacyjnej. Od cza-

sów Adama Smitha przyjęto zasadę, że warunkiem koniecznym do osiągania zysków w go-

spodarce rynkowej jest elastyczność i umiejętność dopasowywania oferty do bieżących po-

trzeb zgłaszanych przez rynek. Orientacja na jak największy wzrost obrotów implikuje spa-

dek jakości wykonania oferowanych dóbr i usług260. Masowa „produkcja” i masowe podej-

ście do szkolnictwa wyższego prowadzi do zmiany paradygmatu edukacji, jako dziedziny, 

która zaczyna opierać się głównie na zasadach racjonalności ekonomicznej. 

                                                           
257 D. Antoniewicz, Polish Higher Education and Global Changes-the Neoinstitutional Perspective, “The CPP Re-
search Papers Series” 2008, vol. 12, s. 3. 
258 M. Kwiek, Zarządzanie polskim szkolnictwem wyższym w kontekście transformacji zarządzania w szkolnictwie 

wyższym w Europie, „The CPP Research Papers Series” 2010, vol. 15, s. 25. 
259 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, http://isip.sejm.gov.pl/DetailsSe-

rvlet?id=WDU20051641365 [dostęp: 26.11.2016]. 
260 J.H. Kołodziej, O wybranych konsekwencjach marketyzacji i mediatyzacji polityki u progu XXI stulecia, [w:] 

Problemy cywilizacyjne naszej współczesności, red. J. Gąssowski, J. Goćkowski, M.K. Machowska, Warszawa 

2012, s. 126. 



 

 

Wspólnym mianownikiem, który zawiera w sobie wzrost ilości idący w parze ze stopnio-

wym spadkiem jakości jest komercjalizacja. Urynkowienie procesu świadczenia usług edu-

kacyjnych zmusza uczelnie do walki o studentów, co wiąże się bezpośrednio ze wzbogaca-

niem oferty szkół wyższych o wiele nowych kierunków, efektownych w kontekście marke-

tingowym, ale nieefektywnych w perspektywie znalezienia późniejszego zatrudnienia. Ko-

mercjalizacja, jako zjawisko, które bezpośrednio łączy się z nakierunkowaniem na zysk, 

w swojej konwencji traktuje wiedzę jako kapitał261. Wiedza, która sama w sobie jest okre-

ślana raczej jako zasób, poprzez wykorzystanie jej przez człowieka w konkretny sposób (cho-

ciażby w procesie produkcji) staje się wymierną wartością, która odgrywa znaczną rolę 

w procesie budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, co przekłada się na konkurencyj-

ność całego regionu262. 

Przewaga konkurencyjna jest kolejnym elementem ściśle związanym z upowszechnie-

niem systemu edukacji wyższej w Polsce. Wzrost liczby placówek przy jednoczesnym 

spadku potencjalnych kandydatów, co jest efektem pogarszającej się sytuacji demograficznej 

kraju, wymusza na uczelniach podejmowanie kroków, które pozwolą na zbilansowanie bu-

dżetu i utrzymanie (relatywnie) stabilnej pozycji. Obserwacja rzeczywistości rynkowej stała 

się podstawą do wyznaczania ścieżki rozwoju uczelni zarówno państwowych, jak i niepu-

blicznych263. Zmieniające się trendy i aspiracje edukacyjne Polaków są wyznacznikiem 

w procesie tworzenia oferty dydaktycznej, która zachęci młodych ludzi do ulokowania swo-

jego „kapitału intelektualnego” w konkretnej placówce. Selektywny dobór treści nauczania, 

często w skrajnie okrojonej formie nie jest wystarczający, by na rynek pracy wypuścić ab-

solwenta wyposażonego w pakiet wiedzy i umiejętności, które pozwolą mu na szybkie zna-

lezienie zatrudnienia w swoim zawodzie. Wolnorynkowe reguły w sektorze szkolnictwa 

wyższego doprowadziły do tego, że kształcenie młodych ludzi wpisuje się raczej w proces 

produkcyjny, niż w chlubną ideę budowania odpowiedzialnego i wszechstronnie wykształ-

conego społeczeństwa. 

 

3. Wpływ urynkowienia edukacji wyższej na jakość jej funkcjonowania 

W obliczu zmian i kłopotów, z jakimi boryka się system szkolnictwa wyższego w Polsce, 

nie sposób nie zadać sobie pytania, czy kształcenie studentów to nadal dobra inwestycja. 

Redukcja finansowania ze strony państwa, utrzymujący się niż demograficzny, niedopaso-

wanie kierunków studiów do potrzeb zgłaszanych przez rynek pracy to kwestie, które podają 

w wątpliwość istnienie koncepcji homo oeconomicus w kontekście funkcjonowania uczelni 

wyższych. Prowokuje to do konkluzji, iż (pozostając w konwencji wolnorynkowej) ko-

nieczna jest redukcja „kosztów produkcji wykształcenia”, co przekłada się na spadek jego 

poziomu. Redukcja kosztów związana z walką o podział subwencji oświatowej pomiędzy 

uczelnie publiczne a prywatne objawia się coraz częściej w zmniejszaniu liczby pracowni-

ków uczelnianych, tworzeniu coraz większych grup wykładowych, czy też rezygnacji z do-

datkowych zajęć ćwiczeniowych, z założenia nastawionych na trenowanie umiejętności 

                                                           
261 K. Szczepańska, Wykształcenie absolwentów elementem kształtowania pozycji rynkowej uczelni, https://de-
pot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/4743/K_Szczepa%C5%84ska_WYKSZTA%C5%81CENIE%20ABSOL-

WENT%C3%93W%20ELEMENTEM%20KSZTA%C5%81TOWANIA%20POZYCJI%20RYNKO-

WEJ%20UCZELNI.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 25.11.2016]. 
262 B. Stefanowicz, dz. cyt., s. 50. 
263 Analiza rynku, red. H. Mruk, Warszawa 2003, s. 12. 
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praktycznych studentów264. Sprowadzanie systemu oceniania uczelni do przypisywania im 

miejsc rankingowych coraz bardziej przypomina konkurs popularności i zaradności marke-

tingowej, a w coraz mniejszym stopniu bierze pod uwagę rzeczywisty poziom kształconych 

tam specjalistów265. 

Powszechność edukacji wyższej i coraz niższy poziom nauczania doprowadziły do sytu-

acji, że posiadanie tytułu naukowego przestało kojarzyć się z wysokim poziomem intelektu-

alnym, specjalistyczną wiedzą i szerokimi kompetencjami. Z roku na rok obserwuje się stop-

niowy spadek poziomu wymagań w stosunku do potencjalnych kandydatów na studia wyż-

sze. Według danych GUS w roku akademickim 2014/2015 w Polsce funkcjonowały 434 

szkoły wyższe (zarówno publiczne, jak i prywatne), które kształciły prawie półtora miliona 

studentów266. Od 2006 roku liczba studentów stale maleje, co znajduje się w bezpośredniej 

relacji z rosnącym niżem demograficznym. Jakkolwiek liczba uczelni publicznych od lat 90. 

aż dotąd praktycznie nie ulega wahaniom, tak już w roku 1996 liczba placówek niepublicz-

nych przewyższyła liczbę uczelni państwowych (w szczytowym momencie ponad trzykrot-

nie). Nie przekłada się to jednak bezpośrednio na gwałtowny wzrost zainteresowania pla-

cówkami świadczącymi odpłatne usługi edukacyjne, gdyż liczba studentów szkół publicz-

nych wciąż jest zdecydowanie przeważająca267. 

O powszechności kształcenia świadczy współczynnik skolaryzacji brutto, ukazujący pro-

centowy stosunek osób pobierających naukę na danym poziomie w stosunku do ogółu osób 

w wieku nominalnym odpowiadającym temu poziomowi nauczania268. W Polsce wskaźnik 

ten w roku 2014/2015 wyniósł nieco ponad 48%, dla porównania na początku lat 90. miał 

wartość 19,9%269. Poniższy rysunek ukazuje, jak kształtuje się procentowy udział osób 

z wyższym wykształceniem w stosunku do ogółu populacji w kraju w wieku 15-64 lata 

w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. 

                                                           
264 E. Polak, Komercjalizacja szkolnictwa wyższego i jej wpływ na spójność społeczno-ekonomiczną, „Nierówności 

społeczne a wzrost gospodarczy”, 2012, nr 24, s. 216. 
265 A. Dziemanowicz-Bąk, Interesy konstytuujące nauczanie, [w:] Komercjalizacja edukacji. Konsekwencje i nowe 
zagrożenia, red. M. Syska, Wrocław, Warszawa 2010, s. 17. 
266 Główny Urząd Statystyczny, Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r. Warszawa 2015, http://stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2014-r-,2,11.html [dostęp: 26.11.2016]. 
267 Tamże. 
268 Główny Urząd Statystyczny, Współczynnik skolaryzacji, http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/poje-

cia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1349,pojecie.html [dostęp: 27.11.2016]. 
269 Główny Urząd Statystyczny, Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r. Warszawa 2015, http://stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2014-r-,2,11.html [dostęp: 26.11.2016]. 



 

 

Rysunek 11. Procentowy udział osób z wykształceniem wyższym w ogóle populacji w wieku 15-64 lata w wy-

branych krajach UE 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Eurostatu, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitVie-

wTableAction.do. 

 

Analizowane dane jasno wskazują, że Polska posiada relatywnie wysoką pozycję, jeśli 

chodzi o wykształcenie wyższe społeczeństwa. W ciągu dziewięciu lat zanotowaliśmy naj-

bardziej dynamiczny wzrost w tym obszarze. Powyższe dane nie ukazują jednak poziomu 

jakości nauczania, który mógłby znacznie zaburzyć proporcje. Analizując wskaźnik zatrud-

nienia osób w wieku 25-29 lat, które uzyskały dyplom uczelni wyższej, Polska wśród krajów 

UE plasuje się mniej więcej pośrodku stawki, co pozwala nieco ostudzić entuzjazm270. Ak-

tywna dywersyfikacja działań opartych na przesłankach ekonomicznych popycha polskie 

szkolnictwo wyższe w stronę bylejakości. Dyskurs publiczny, który coraz bardziej przybiera 

formę porozumiewania się na zasadzie sprzedawca-klient, prowadzi do spłycenia idei edu-

kacji271. System szkolnictwa wycofuje się z koncepcji budowania kapitału intelektualnego 

jednostki w ujęciu holistycznym, skupiając się na wyposażeniu absolwenta w jakikolwiek 

bagaż wiedzy, by móc spełnić swoje zadanie przydzielone w ramach uczestnictwa we wspól-

nym rynku, wywiązując się z zamówienia i dostarczając na rynek gotowy produkt. 

 

Zakończenie 

Urynkowienie i komercjalizacja dziedzin życia, które jeszcze do niedawna pozostawały 

poza ogólnym nurtem wolnorynkowym, jest dowodem na to, że współczesność za podmiot 

transakcji może ustanowić niemal wszystko. System edukacji stanowiący podwaliny dobrze 

prosperującego, rozwijającego się kapitału ludzkiego stał się elementem gry popytu i podaży, 

a biznesowa nowomowa określająca edukację, jako usługę, studenta jako konsumenta, wie-

dzę jako produkt, a potencjał jako czynnik produkcji stała się elementem rzeczywistości. 

                                                           
270 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Szkolnictwo wyższe w Polsce Raport 2013, s. 57, www.na-

uka.gov.pl/g2/oryginal/2013_07/0695136d37bd577c8ab03acc5c59a1f6.pdf [dostęp: 27.11.2016 r]. 
271 S.J. Hauger, STS Education for Knowledge Professionals, [w:] Science Technology, and Society. A Sourcebook 

on Research and Practice, red. D.D. Kumar, D.E. Chubin, New York 2000, s. 234-235. 
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Proces powszechnej komercjalizacji coraz większej ilości dziedzin życia nie budzi zaskocze-

nia, jednak ta naturalna konsekwencja postępu cywilizacyjnego nie powinna jednocześnie 

być w pełni akceptowalna i bezkrytycznie przyjmowana, jako nowa rzeczywistość. Próba 

analizy procesu urynkowienia systemu szkolnictwa wyższego nie może odbyć się z pominię-

ciem ideologicznego kontekstu. Zysk stający się głównym aktorem w dziedzinach, które 

wcześniej pozbawione były komercyjnego zabarwienia, zdaje się wypaczać społeczne war-

tości i obyczaje, stanowiące przez lata fundament budowania relacji i kreujące tożsamość 

pokoleń. Sztuczne hierarchizowanie preferencji i kreowanie fałszywych obrazów kierunków 

studiów mamiących młodych ludzi obietnicą pewnego zatrudnienia sprawia, że obok pułapki 

średniego dochodu polskiemu społeczeństwu grozi również pułapka średniego poziomu wy-

kształcenia. Koncepcja „zarabiania” na studentach jest zastępowana zgrabnym eufemizmem 

„efektywnego wykorzystywania kapitału ludzkiego”. Bezrefleksyjne, ukierunkowane, po-

zbawione krytycznego spojrzenia społeczeństwo staje się ofiarą coraz bardziej sztucznego 

i przesiąkniętego kapitalizmem systemu wolnorynkowego, w którym „wykształcenie” sta-

nowi jedynie czynnik masowej produkcji. 
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14. PROBLEMATYKA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. TRUDNOŚCI 

W DOSTOSOWANIU SIĘ ABSOLWENTÓW DO WYMOGÓW 

RYNKU PRACY 
 

 

Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę. 

Benjamin Franklin 

 

 

Wprowadzenie 

Problematyka dydaktyki uczelni wyższych w dostępnej literaturze wydaje się zepchnięta 

na margines. Dostrzega się braki wydawnicze w tym zakresie, a w szczególności te, które 

dotycząc rozmaitych metod nauczania na tym szczeblu. Zagadnienie wykształcenia wyż-

szego jest problematyczne w regulowaniu oraz badaniu. Kwestia ta była i jest po dziś obszer-

nie ujmowana w naukach społecznych, z uwagi na ważność i konieczność istnienia systemu 

kształcenia we wszystkich nowatorskich państwach. Szkolnictwo wyższe w Polsce jest kate-

gorią niezwykle interesującą i podlegającą wnikliwym przemianom. Upowszechnienie par-

tycypacji coraz większych kręgów społecznych w procesie kształcenia spowodowało zmniej-

szenie pozytywnego wizerunku zdobywania wiedzy w murach szkół wyższych. Zarówno 

w debacie publicznej, jak i w opiniach pojedynczych osób, dostrzega się ambiwalentne po-

stawy wobec wyższego wykształcenia. Z jednej strony mówi się o niekompatybilności da-

nego wykształcenia do potrzeb rynku pracy lub supremacji praktyki nabytej w trakcie pracy 

zawodowej nad teoretycznym przygotowaniem podczas studiów, z drugiej zaś strony, nieu-

stannie akcentuje się fakt niezbędności posiadania wyższego wykształcenia. 

Od pewnego czasu dostrzega się coraz bardziej utylitarne podejście do wykształcenia. Na 

dodatek w obszarze tym upowszechniają się tendencje globalizacyjne takie, jak masowość, 

czy komercjalizacja. Wiedza i edukacja, jako trzonowe wartości dla rozwoju innowacyjnej 

gospodarki, zasługują na wyjątkowe traktowanie. To one gwarantują utworzenie społeczeń-

stwa o cechach przedsiębiorczych oraz państwa z szerokim dorobkiem technologicznym. Ce-

lem niniejszej pracy jest przedstawienie słabości edukacji wyższej oraz wskazanie przyczyn 

niepowodzeń części absolwentów na obecnym rynku pracy wraz z propozycjami poprawy 

sytuacji. Posłużono się metodą analizy literatury przedmiotu w tym wybranych raportów, 

sondaży oraz największym w Polsce zbiorem danych lokalnych. 

 

1. Modele kształcenia oraz Karta Bolońska 

Uczelnie wyższe od wieków postrzegane są, jako przestrzeń kultywująca tradycję i jed-

nocześnie środowisko, w którym powstają nowatorstwo i modernizacja. Nasza tradycja jest 

nierozerwalnie skonsolidowana z rozwojem uniwersytetów. Instytucje te od zawsze wyzna-

czały sobie wielopłaszczyznowe zadania i cele. Ich różnorodność spowodowała narodzenie 

się trzech głównych modeli kształcenia, różniących się od siebie, ponieważ każdy z nich 

                                                           
* II miejsce, XIII konkurs. 



 

 

wykształcił się w innych uwarunkowaniach kulturowych i społecznych. Nazywa się je mo-

delem angielskim, niemieckim i francuskim272. Różnica między nimi wiązała się w głównej 

mierze z pluralistycznego podejścia do działalności uniwersyteckiej. Angielski model kształ-

cenia, który nie uwzględniał w swoim programie powinności prowadzenia badań nauko-

wych, koncentrował się na szerzeniu wiedzy przy pomijaniu edukacji zawodowej studentów. 

Z kolei model niemiecki uznawał uniwersytet za jednostkę badawczą, w której przeważało 

dążenie do prawdy, nakreślanie wiedzy i szkolenie inteligentnych ludzi. Ostatnia koncepcja 

– francuska, traktowała uczelnie odmiennie od modelu niemieckiego nie jako miejsce badań 

naukowych, ale jako szkołę ucieleśniającą w pierwszej kolejności proces kształcenia. W Pol-

sce system edukacji wyższej bazuje na modelu niemieckim, a więc przyjmuje zasadę jedności 

badań, wiedzy i kształcenia, gdzie akcentuje się rozwój zdolności i osobowości273. Wilhelm 

Humboldt, twórca przyjętego przez nasz kraj modelu, zakładał aktywną postawę wobec ba-

dań prowadzonych przez pracowników akademickich, jako najefektywniejszy sposób zdo-

bywania przez studentów wiedzy, kreatywnego myślenia i zaszczepiania dociekliwości ba-

dawczej274. Teraźniejszy model edukacji uniwersyteckiej, nazywany przez Mieczysława Ma-

lewskiego hybrydowym, oparty jest na rynkowej racjonalności, gdzie stykają się oczekiwa-

nia co do edukacji specjalistów gotowych do rozpoczęcia pracy w realiach gospodarki ryn-

kowej oraz tradycyjne reguły kształcenia uniwersyteckiego275. W tym miejscu należy nad-

mienić, iż idealny model funkcjonowania szkół wyższych nie istnieje, każdy musi dopasować 

jeden z nich do sytuacji gospodarczej, społecznej i politycznej swojego kraju, mając na uwa-

dze możliwości jego wdrożenia oraz oczekiwania społeczeństwa. 

W debacie publicznej podkreśla się konieczność dokonania restrukturyzacji szkolnictwa 

wyższego, a najlepszym drogowskazem dla tych przemian winna być Wielka Karta Uniwer-

sytetów Europejskich. Dokument ten powstał w 1988 roku w Bolonii podczas celebracji 900-

lecia najstarszego uniwersytetu w Europie. Podpisało go 388 rektorów obecnych na tej uro-

czystości. Fundamentalne znaczenia mają obecne w owym dokumencie zapisy, zobowiązu-

jące do respektowania takich zasad, jak wolność uczonych do upowszechniania swoich po-

glądów czy obrania przedmiotu dociekań naukowych. Nieodłącznym elementem jest także 

wymóg apolityczności, jedności i wolności nauczania, czy niezależność i autonomia uniwer-

sytetów. W omawianej Karcie dostrzega się nadrzędny cel, jakim jest naukowe i kulturowe 

zjednoczenie się Europy, przy tym podkreśla się potrzebę zachowania własnej odrębności 

podczas przenikania się kultur i kreowania wiedzy uniwersalnej. Warto zaakcentować, iż 

w Deklaracji Bolońskiej ideą trwających procesów integracyjnych jest harmonizacja rozu-

miana, jako opracowanie reguł współpracy, respektujących autonomię i różnorodność każ-

dego państwa i uczelni, nie zaś standaryzacja. Polska, jako kraj członkowski Unii Europej-

skiej, winna dostosować standardy kształcenia na poszczególnych kierunkach, określone 

w przepisach UE, o czym mówi Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie 

wyższym”276. 

 

                                                           
272 D. Hejwosz, Edukacja Uniwersytecka: Kreowanie elit społecznych, Kraków 2010, s. 75. 
273 Edukacja akademicka. Między oczekiwaniami a rzeczywistością, red. A. Ćwikliński, Poznań 2014, s. 142. 
274 K. Denek, Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy, Nauka i edukacja w uniwersytecie XXI wieku, 
Poznań 2011, s. 46. 
275 M. Malewski, Czy koniec ery akademickich podręczników?, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2008, nr 4, 

s. 98. 
276 Art. 9b ust. 1. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 (dalej 

jako p.s.w.) 
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2. Słabe strony edukacji akademickiej 

Edukacja wyższa ma kilka negatywnych aspektów, do których zaliczyć można zbyt niski 

udział absolwentów kierunków technicznych, przyrodniczych i matematycznych w porów-

naniu do ogólnej liczby absolwentów uczelni. Ponadto dostrzega się brak konsolidacji nauki 

na uniwersytetach z potrzebami współczesnego rynku pracy, niesprawność w systemie za-

rządzania oraz niewłaściwe korzystanie ze zdolności badawczych szkół wyższych. Literatura 

przedmiotu podkreśla także fakt powolnego procesu awansu naukowego, czego efektem jest 

relatywnie niski poziom wzrostu liczby doktoratów i profesur277. Niemniej uważa się, iż pro-

ces ten jest nieunikniony i wymaga czasu, aby ludzie o takowych tytułach mogli wyróżniać 

się wiedzą i umiejętnościami godnymi zasłużenia. Próba przyspieszenia owego procesu mo-

głaby spowodować zbyt dużą liczbę osób tytułujących się o niewystarczającym zasobie pro-

fesjonalizmu i przygotowania. 

Analizując liczbę studentów w ciągu lat, dostrzega się, iż ich liczba począwszy od lat 

1990/1991 do 2005/2006 systematycznie rosła (od 403 824 tys. w latach 1990/1991 do 

1 953 832 tys. w latach 2005/2006), z kolei od 2007/2008 roku akademickiego do dzisiaj 

odnotowuje się stopniowy ich spadek, wynoszący średnio 31 500 tys. rocznie (1 937 404 tys. 

na lata 2007/2008 do 1 403 794 tys. obecnie). Zgodnie z danymi pozyskanymi z Głównego 

Urzędu Statystycznego, w roku 2015 ogólna liczba nauczycieli akademickich w Polsce wy-

nosiła 95 918 tys., profesorów zaś 23 178 tys.278. Oznacza to, że na jednego profesora szkół 

wyższych przypada około sześćdziesięciu studentów. Niewątpliwie, przyczyny malejącej 

liczby absolwentów, wynikają między innymi z naszych uwarunkowań demograficznych, 

mianowicie od pewnego czasu odnotowuje się malejący wskaźnik przyrostu naturalnego (niż 

demograficzny) wśród osób w wieku 20-24 lata oraz współczynnik dzietności Polek. 

 
Rysunek 12. Liczba ludności w wieku 20-24 lata [w mln] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Minima kadrowe w szkołach wyższych są jednym z zasadniczych dylematów dotyczą-

cych ich organizacji pracy. Kłopot pojawia się w sytuacji oceny zdolności absolwenta 

                                                           
277 Z. Kwieciński, Dryfować i łudzić. Polska „strategia edukacyjna”, „Nauka” 2006, nr 1, s. 34. 
278 https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/wymiary/21/273/1836 [dostęp: 06.11.2016]. 
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uczelni, w której to rozwój odbywał się przy aktywności 15-20 profesorów, od tej gdzie za-

angażowanych zostało jedynie 3-4 profesorów. Dostrzega się też brak wskaźników, które 

przeliczałyby liczbę studentów przypadających na jednego profesora, podręczniki w biblio-

tekach oraz stan liczbowy grup ćwiczeniowych i wykładowych279. Zbigniew Kwieciński za-

uważa natomiast, iż jesteśmy w posiadaniu nie tylko wysokiego poziomu skolaryzacji, ale 

również skolializacji, czyli wnoszenia powszechnych praktyk masowej oświaty do szkół 

wyższych i tym samym deprecjacji funkcji dyplomu na rynku pracy280. 

Nadmiar dyplomów doprowadza do tego, że rekrutacja na rynku pracy staje się niespra-

wiedliwa i nieracjonalna. Co więcej, droga do jego zdobycia nie polega na zbieraniu kompe-

tencji i rozwijaniu uzdolnień, lecz staje się celem samym w sobie. Z drugiej strony owy do-

kument jest istotnym miernikiem społecznego awansu, bez którego trudno wyobrażać sobie 

funkcjonowanie w środowisku zawodowym. W tych okolicznościach czołowym celem, dla 

którego młodzi ludzie podejmują się kształcenia w gmachach szkół wyższych, jest groma-

dzenie formalnych dowodów ich odbycia. Faktem jest, że okres, w którym samo posiadanie 

dyplomu zapewniało awans społeczny dawno przeminął, obecnie władanie nim stało się ma-

sowe, dlatego też ich ranga coraz bardziej traci na znaczeniu. Oprócz tego popularyzuje się 

hierarchizacja polskich uczelni, w ostatnich latach poszerzyła się liczba społecznych rankin-

gów, które powodują pewnego rodzaju sortowanie absolwentów według prestiżu ukończo-

nych studiów. 

Newralgiczny problem omawianych placówek polega na podejściu samych władz, w tym 

poszczególnych wydziałów, które częstokroć muszą opowiedzieć się za modyfikacjami bądź 

je odrzucić. W razie oporu z ich strony zmiana nie ma szans na wejście w życie i wszystko 

zostaje po staremu. Dlatego tak ważne jest to, kto stoi za reorganizacją i kto wydaje zgodę 

na jej wdrożenie281. Wśród zagrożeń obecnego szkolnictwa wyższego wyróżnić można ogra-

niczone nakłady na jego rozwój, wysoką stopę bezrobocia wśród młodzieży, a przede wszyst-

kim brak dogłębnej eksplikacji i enuncjacji dokonanych badań nad rynkiem pracy, dotyczą-

cych zapotrzebowania na dyplomantów o konkretnych kompetencjach. 

 
Rysunek 13. Stopa bezrobocia osób w wieku 15-24 lata [w %] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.  

                                                           
279 A. Ćwikliński (red.), op.cit., s.153. 
280 Z. Kwieciński, op.cit., s. 30. 
281 Szkolnictwo wyższe dla innowacyjnej gospodarki, „Biuletyn Forum Debaty Publicznej” 2011, nr 1, s. 10. 
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Charakterystyczne dla polskich uczelni jest zbyt niski poziom powiązań z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym. Przeważająca część z nich nie liczy się z potrzebami przedsię-

biorstw posługujących się zaawansowanymi technologiami. Brak jest także działań polega-

jących na wspólnych badaniach, kontraktach, wymiany patentów i personelu, współużytko-

wania sprzętów ze światem biznesu i sektorem przemysłu. Władze akademickie z rezerwą 

podchodzą do reprezentantów kręgu gospodarczego i lokalnych urzędników, a zewnętrzne 

podmioty nie mają zapewnionego udziału (nawet opiniotwórczego) w systemie zarządzania 

uczelnią. Ogólnie można powiedzieć, że w Polsce brakuje włączenia zainteresowanych stron 

w mechanizm kierowania szkolnictwem wyższym282. 

Obowiązujący system możliwości zdobywania wiedzy wydaje się ograniczony w dostęp-

nych kierunkach studiów. Edukacja na rozpatrywanym szczeblu powinna polegać przede 

wszystkim na myśleniu, twórczym, kreatywnym, przedsiębiorczym, które da nam w przy-

szłości większe szanse na konkurencyjnym rynku pracy, a nie na schematycznych progra-

mach i nauce dezaktualizującej się wiedzy. 

Kolejną wadą wyższego systemu edukacyjnego jest zbyt mały entuzjazm wobec kierun-

ków kształcących spodziewanych kreatorów postępu technologicznego. Z tego powodu ak-

tywność Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nastawiona jest na spopularyzowanie 

i upraktycznienie studiów poprzez zespolenie ich z rynkiem. Jednym z celów owego dopa-

sowania jest zwiększenie efektywności młodych, którzy „wkraczają” na rynek pracy. Dodat-

kowo dział ten zmierza do uruchomienia konkurencji i przeobrażenia zakorzenionego sys-

temu uczelnianego na bardziej otwarty, prorozwojowy i projakościowy. Szczęśliwie coraz 

więcej uczelni na własny rachunek, dokonuje auto transformacji przez wdrażanie nowocze-

snych form zarządzania i modernizowania jakości283. 

Z pomiarów A. Karpińskiego wynika, iż w roku 2025 będziemy potrzebować ok. 700 tys. 

informatyków, podczas gdy rocznie polskie uczelnie opuszcza ok 15 tys. z nich. Z tego po-

wodu wspomniany autor kładzie nacisk na konieczność przyrostu kierunków technicz-

nych284. W tej chwili największe prawdopodobieństwo znalezienia pracy mają absolwenci 

szeroko pojętych kierunków informatycznych. Analizując ofertę pracy w serwisie pracuj.pl 

można zauważyć, iż dominują oferty dla osób ze specjalnością techniczną285. Postulat mó-

wiący o tym, że szkoły wyższe powinny w większym zakresie edukować w kierunkach new-

ralgicznych dla gospodarki wynika też z raportu „Kapitał Intelektualny Polski”, który expli-

cite mówi wręcz o „wykluczeniu” interesu rynku pracy od systemu kształcenia wyższego286. 

Polski przedsiębiorca J. Mordasewicz dodaje, iż szkolimy zbyt wielu znawców nauk spo-

łecznych, na kierunkach takich, jak marketing czy zarządzanie, mimo przesycenia rynku oso-

bami z tymże wykształceniem. Jednocześnie przypomina się, że jeśli nie podejmie się działań 

upowszechniających kierunki techniczne, to zarówno gospodarka, jak i nauka nie będą go-

towe na rewolucję technologiczną, która już niebawem nastąpi287. Niewątpliwie należy się 

zgodzić z powyższym stanowiskiem i dodać, że tak naprawdę rewolucja ta już się rozpoczęła, 

a w przyszłości będzie się dalej rozrastać. Na podstawie Banku Danych Lokalnych stwierdza 

się, iż liczba absolwentów studiów informatycznych szkół publicznych w 2014 r. wyniosła 9 

                                                           
282 Studia wyższe z perspektywy rynku pracy, red. R. Jankowski, B. Drob, K. Sitarska, Siedlce 2010, s. 31. 
283 Student i absolwent kierunku administracja na rynku pracy, red. J. Dobkowski, Bydgoszcz 2011, s. 72. 
284 P. Jakubczak, Co czwarta młoda osoba nie może znaleźć pracy, „Dziennik Gazeta Prawna” 04.03.2010. 
285 www.pracuj.pl/praca/specjalno%c5%9b%c4%87%20techniczna;kw [dostęp: 06.11.2016]. 
286 M. Boni, Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, Warszawa 2008, s. 77. 
287 J. Dobkowski (red.), op.cit., s. 75. 



 

 

676 tys., co stanowi zaledwie 3% ogółu absolwentów, którzy tego roku opuścili mury 

uczelni288. 

A. Ćwikliński pisze o tym, że szkoły wyższe przechowują młodzież z dala od rynku pracy 

w sytuacji wysokiej stopy bezrobocia289. Uważa się jednak, iż w odniesieniu do pewnej grupy 

zawodowej, jak np. lekarze, konieczne jest przejście przez nich etapu kształcenia wyższego, 

aby mogli oni w ogóle zacząć swoją przygodę na rynku pracy. 

Trudna sytuacja młodych ludzi jest od kilku lat częstym tematem dyskusji wśród wielu 

środowisk, w tym polityków i przedsiębiorców. Stawiane jest wiele pytań i hipotez mających 

na celu zmianę ich pozycji i sprawienie, aby stali się bardziej aktywnymi uczestnikami rynku 

pracy. W owej debacie kładzie się nacisk nie tylko na stosunkowo wysoką stopę bezrobocia 

rejestrowanego290, ale także rosnącą bierność edukacyjno-zawodową absolwentów. Mowa 

tutaj o tzw. NEETs – not employed, not in education and not in training, czyli osobach mło-

dych w wieku 18-24, które z różnych przyczyn jednocześnie nie pracują, nie kształcą się oraz 

nie biorą udziału w jakichkolwiek szkoleniach291. Zgodnie z danymi Eurostatu wskaźnik 

NEET w Polsce od roku 2008 do 2013 systematycznie rósł (od 12,3% w 2008 roku do 16,4% 

w 2013 roku), w latach 2014 i 2015 odnotowano jego niewielki spadek, odpowiednio o 0,4 

i 1,3 punktów procentowych292. Jedną z metod walki ze zjawiskiem NEET winna być gene-

ralna reforma systemu edukacyjnego w kierunku zaszczepiania wśród młodych zasad przed-

siębiorczości oraz uczenia ich elastycznej postawy w kwestiach zawodowych. Takie podej-

ście zwiększa szansę, że w dorosłym życiu osoby te będą bardziej zaradne i w sytuacji nie-

możności znalezienia zatrudnienia sami zaczną je formować. 

 
Rysunek 14. Odsetek osób młodych niepracujących, nieuczących się i niedokształcających tzw. NEETs 

[w %] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. 

 

                                                           
288 https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/wymiary/21/270/1875 [dostęp: 07.11.2016]. 
289 A. Ćwikliński (red.), op.cit., s. 156. 
290 https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/wymiary/4/12/3567 [dostęp: 07.11.2016]. 
291 http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/realizacja-prac-metodologicznych-ana-

liz-ekspertyz-oraz-prac-badawczych-na-potrzeby-polityki-spojnosci/dezagregacja-wskaznikow-europa-2020/ [do-

stęp: 07.11.2016]. 
292 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfse_20&lang=en [dostęp: 10.11.2016]. 
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3. Postawa studentów a wymagania rynku pracy 

Rosnące zjawiska automatyzacji i komputeryzacji różnych gałęzi i sektorów gospodarki, 

nie sprzyjają powstawaniu odpowiednio dużej liczby nowych miejsc pracy dla absolwentów. 

W celu zmiany niekorzystnej sytuacji młodych w gospodarce potrzebna jest kooperacja 

wszystkich partnerów powiązanych z edukacją akademicką, a szczególnie pracodawców, 

pracowników i samorządów lokalnych. Sztandarowym zamiarem jest demokratyzacja oma-

wianego zagadnienia, polegająca na zezwoleniu i uwzględnieniu stanowisk wyżej wymie-

nionych podmiotów na temat tego, kogo i czego uczyć i jakimi metodami. Potrzeba ta wynika 

z mnogości nowych kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy293. 

Wyniki badań raportu przeprowadzonego przez AIG i Gazetę Wyborczą wśród praco-

dawców pokazują, że naczelnymi cechami absolwentów pomocnymi podczas poszukiwania 

pracy, ale także w życiu, są aktywność i samodzielność. Wskazane przez ankietowanych ce-

chy nie są niestety główne wśród większości studentów, a pracodawcy nie są zainteresowani 

angażowaniem osób, które trzeba „prowadzić za rękę”. Wziąwszy pod uwagę nastawienie 

i postawę młodych ludzi, należy stwierdzić, iż oświadczenia zwierzchników nie są bezpod-

stawne294. Przypatrując się działalności młodzieży można dostrzec wiele symptomów zaniku 

aktywności i samodzielności. Do najważniejszych z nich należy motywowanie się do nauki 

wyłącznie „dla papieru”, dobór studiów podyktowany wygodą, zniechęcenie do dalszego 

kształcenia się, edukacja, jako jedyna aktywność. Poza tym, w kontekście zawodowym, szu-

kanie pracy jedynie przez znajomości bądź pasywna postawa w jej znalezieniu oraz podej-

mowanie pracy bez większych aspiracji, nie wziąwszy pod uwagę rozwoju osobistego295. 

Wśród oczekiwań wobec potencjalnych pracowników (studentów/absolwentów), respon-

denci wskazywali dysponowanie wiedzą praktyczną i doświadczeniem na danym stanowi-

sku, chodziło zarówno o aktywność zawodową, jak i szkolną. Niemniej cenniejsze okazało 

się pozaszkolne przygotowanie, jako zapowiedź poradzenia sobie i zaangażowania w przy-

szłe obowiązki. W podsumowaniu części raportu wymieniono kilka cech, jakie każdy młody 

człowiek, chcący zdobyć zatrudnienie winien posiadać. Są to między innymi komunikatyw-

ność, elastyczność, dyspozycyjność i inicjatywa296. 

Z przeprowadzonego badania można wyróżnić kilka negatywnych zjawisk istniejących 

na polskim rynku pracy. Jednym z nich jest nieprzystosowanie programów akademickich do 

pracy, jaką wykonują absolwenci w danym zawodzie. Po zakończeniu edukacji nie dyspo-

nują oni wiedzą praktyczną wymaganą na rynku pracy. Konsekwencją staje się wymóg przy-

uczania, który wiąże się z koniecznością poświęcenia czasu, będącego w oczach pracodaw-

ców cennym pierwiastkiem. Jeden z badanych wyraził swoją opinię mówiąc: nie są oni przy-

gotowani, bo gdzie mają się przygotować, praktyki są bardzo krótkie. Inna ciekawa refleksja 

brzmiała: Pisać na komputerze potrafią, ale na przykład nie potrafią napisać pisma, bo na 

uczelni generalnie są egzaminy testowe, a nie opisowe. Tutaj pojawia się kolejne szkodliwe 

zjawisko mówiące, iż nabyte podczas stażu lub praktyk umiejętności, są na bardzo niskim 

poziomie, z tego powodu absolwenci stają się mniej atrakcyjni niż ich starsi koledzy, którzy 

dysponują już pewnym doświadczeniem. Kolejnym słabym punktem jest brak samodzielno-

ści i inicjatywy w trakcie realizowanych zadań, co stanowi jedną z przyczyn niechęci wobec 

młodych aplikantów297. 

                                                           
293 A. Szydlik-Leszczyńska, Kwalifikacje absolwentów a wymagania rynku pracy, Kielce 2008, s. 14. 
294 Raport AIG i „Gazety Wyborczej”, Praca dla młodych, Agora, 2002. 
295 A. Szydlik-Leszczyńska, Kwalifikacje absolwentów…, op.cit. 
296 Raport AIG i „Gazety Wyborczej”, op.cit. 
297 Ibidem. 



 

 

Ogromna liczba młodych wychowanków uczelni uważa, iż ukończenie przez nich edu-

kacji na danym kierunku jest wystarczające, aby móc ubiegać się o pracę i zostać w niej 

zatrudnionym. Tymczasem warunki silnej konkurencji oraz presja zwiększonej efektywności 

pracowników zmusza do posiadania wysokiego poziomu wiedzy oraz praktycznych zdolno-

ści już na samym początku pracy zawodowej. Trzeba powiedzieć, iż absolwenci niemający 

w swym dorobku żadnych zawodowych doświadczeń nie są w polu zainteresowań podczas 

rekrutacji do pracy. W związku z powyższym powinni oni dołożyć wszelkich starań, aby ich 

pozycja wśród innych pretendujących na daną funkcję służbową uległa poprawie. 

 

4. Propozycje mające na celu usprawnienie obecnego systemu szkolnictwa wyższego 

Aby uniwersytet efektywnie realizował praktyki badawczo-naukowe oraz umacniał 

współpracę z gospodarką, wymagane jest uzyskanie nowych sposobów finansowania owej 

działalności. Powinno się rozpatrywać tę kwestię nie w kategoriach wydatków, lecz jako in-

westycje w naszą gospodarkę oraz doskonalenie kapitału ludzkiego i społeczeństwa obywa-

telskiego. Do poprawienia jakości nauki winny posłużyć fundusze strukturalne, z jakich mo-

żemy korzystać dzięki Unii Europejskiej298, których nadrzędnym celem miało być zrestruk-

turyzowanie i unowocześnienie gospodarek jej państw członkowskich. Każda uczelnia musi 

indywidualnie postarać się o uzyskanie środków w różnej formie, pomocne może być w tym 

dostępne trzecie źródło ich dotowania, mianowicie umowy z przemysłem czy inkubatory. 

Kolejnym sposobem wykreowania funduszy mogą być kontrakty na dydaktykę, które spo-

wodują rywalizację, w pozytywnym znaczeniu tego słowa, między szkołami publicznymi 

i niepublicznymi. Dodatkowo mówi się o dostępnych kredytach dla studentów z odroczoną 

spłatą, obowiązujących w systemie anglosaskim. Osoby zajmujące się tą dziedziną twierdzą, 

iż prędzej czy później, chcąc lub nie, będziemy musieli sięgnąć po wspomniane wyżej źródła 

celem utrzymania edukacji wyższej299. 

Reformy rozpatrywanego szkolnictwa są nieuniknione, ze względu na uzależnienie po-

stępu cywilizacyjnego od wiedzy i technologii. Właściwe wydaje się nazwanie go jednym 

z przemysłów, gdyż nie tylko angażuje szereg pracowników, ale przyczynia się do wzrostu 

jakości kadr rozstrzygających o rozwoju kraju. Polska w tym aspekcie ma spore osiągnięcia 

dzięki wysokiemu poziomowi skolaryzacji osób w wieku 18-24, oscylującemu w granicach 

50% (od 2006 roku do dzisiaj)300. 

Oprócz badań naukowych, kształtowanie zdolności młodego człowieka powinno odby-

wać się z uwzględnieniem dydaktyki na najlepszym poziomie metodologicznym i meryto-

rycznym. Potrzeba takiej edukacji studentów, która spowoduje wydobycie ich zdolności i in-

dywidualnych predyspozycji. Edukacja akademicka winna dbać o to, aby objęte nią osoby 

przyswoiły przede wszystkim wiedzę operatywną, nabyły umiejętność twórczego i racjonal-

nego myślenia oraz były zdolne do przedsiębiorczego rozwiązywania problemów z różnych 

zakresów. Niezbędne jest przeprowadzenie dobrych zmian w szkolnictwie wyższym i korzy-

stanie w większym zakresie z nowych, dostępnych metod edukacji i studiowania, które przy-

czyniają się do krytycznej analizy, rozwoju kompetencji komunikowania się oraz samodziel-

ności myślenia. W Polsce niezbędne jest wykwalifikowanie zarówno fachowców dla ekono-

micznego sektora, jak i intelektualnych elit dla państwa i społeczeństwa. Użyteczne są te 

                                                           
298 Art. 31 ust. 4 pkt 7 p.s.w. 
299 O. Dziekoński (red.), op.cit., s. 11. 
300 http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=edat_lfse_20 [dostęp: 10.11.2016]. 
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uniwersytety, które pozwalają na kreatywność, aktywnie uczestniczą w otoczeniu zewnętrz-

nym oraz samodzielnie poszukują zasobów finansowych na naukę. W dobie obecnych osią-

gnięć rekomenduje się kreowanie przedsiębiorczych szkół wyższych. 

Rynek oczekuje popytu pracowników o skonkretyzowanych kwalifikacjach. Rządy do-

magają się od szkolnictwa wyższego mobilności i zwinności w znajdywaniu pozabudżeto-

wych źródeł ich finansowania. Gospodarka, przesycona technologią informatyczną, domaga 

się całkowicie innych absolwentów od tych, których potrzebowano jeszcze kilka lat temu. 

Uczelnie nie są zdolne sprostać oczekiwaniom, jakie wiążą się z tym, przy zbyt niskim do-

stępie do funduszy. Wywiera się na nie coraz większą presję, aby zreformowały swoje pro-

gramy i zmodernizowały wyposażenie. Zdaje się, że część z nich zupełnie straciła poczucie 

misji i zagubiła się wśród nadmiaru oczekiwań ze strony rynku. Zupełnie inaczej postrzega 

się uniwersytety przedsiębiorcze, które różnią się stopniem adaptacji do zmian, zjednują wię-

cej studentów, dysponują większymi nakładami, mają odwagę ciągłego eksperymentowania, 

podejmowania ryzyka oraz uczenia się na błędach. Europejski Ranking Innowacyjności po-

daje, iż Polska na tle innych państw europejskich plasuje się dopiero na 23. miejscu pod 

względem innowacyjności301. 

Kształtowanie kreatywnych postaw, pewności siebie, ogólnej aktywności oraz nauka 

przedsiębiorczości wśród młodzieży jest niezwykle ważne ze względu na wyniki raportu 

przeprowadzonego wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego, w którym to, jako 

główną przyczynę nie podejmowania decyzji o zakładaniu własnej firmy, wskazywano brak 

pomysłu na działalność oraz brak indywidualnych umiejętności. Ponadto sami respondenci, 

którzy są skłonni do założenia własnego biznesu, najchętniej chcieliby uzyskać ze strony 

Uniwersytetu, wsparcie w postaci doradztwa i szkoleń, aspekt finansowy był wskazywany 

jedynie przez około 27% potencjalnych młodych przedsiębiorców. Jeśli chodzi zaś o do-

świadczenie w prowadzeniu własnej firmy, to zaledwie 4% spośród ankietowanych mogło 

się takowym pochwalić302. 

Współdziałanie między uczelniami, a przedsiębiorstwami winno przybrać aktywną 

formę. Naukowcy powinni doceniać powstające technologie i chęć kierowania własną firmą. 

Uczelnie powinny uwzględnić w planach studiów przedmiot „przedsiębiorczość akade-

micka”. Polski przemysł, odosobniony od nauki, zasadniczo nie rozwija swoich technologii 

i nie dysponuje centrami badawczo-rozwojowymi. Podkreśla się ogromną rolę, w kontekście 

praktycznym, jaką pełni biznes współpracujący z poszczególnymi szkołami wyższymi 

i umożliwiający odbycie praktyk studenckich303. 

Według A. Ćwiklińskiego priorytetowym zadaniem na najbliższe lata winno być uspraw-

nienie mechanizmu kontroli jakości nauczania w szkolnictwie wyższym304. Jednym z narzę-

dzi ułatwiających owy mechanizm jest śledzenie losów absolwentów, dlatego też zdecydo-

wanie popiera się taką formę aktywności. 

 

                                                           
301 http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/?nl_id=1041 [dostęp: 11.11.2016]. 
302 J. Cieślar, D. Czebreszuk, B. Kietlińska-Zaleska, P. Zimolzak, Raport przedsiębiorczości studentów Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 2006. 
303 M. Boni, op.cit., s 84. 
304 A. Ćwikliński (red.), op.cit., s.150. 



 

 

Zakończenie 

Współczesne szkolnictwo wyższe stoi przed wielkimi wyzwaniami, wynikającymi z dy-

namicznie zmieniającej się rzeczywistości oraz modernizacją i rozwojem rynku pracy. Po-

nadto trzeba powiedzieć, iż zagadnienie szkolnictwa wyższego w mniejszym stopniu niż inne 

obszary można poddać generalizacji. 

Brak kooperacji między szkołami wyższymi, a światem gospodarczym jest jednym z po-

ważniejszych problemów, gdyż konsekwencja takiej postawy wiąże się z trudnością groma-

dzenia środków na badania naukowe, co może doprowadzić do spowolnienia wzrostu na-

szego kraju. Sytuacja ta powoduje przesuwanie polskiego szkolnictwa wyższego na margines 

europejski. Oferta dydaktyczna szkół wyższych winna przybrać bardziej elastyczną formę. 

Każda uczelnia powinna wskazać swoją filozofię i misję, sporządzić plan rozwoju, wzmocnić 

kontakty z otoczeniem, zmobilizować kierownictwo oraz podjąć energiczne kroki o kapitał 

pozarządowy. Przygotowanie absolwentów do partycypowania w życiu zawodowym i spo-

łecznym jest czołowym założeniem edukacji wyższej. Racjonalne jest, więc kształtowanie 

określonych kompetencji, użytecznych społecznie i wymaganych na współczesnym rynku 

pracy, wykorzystujące głównie metody oparte na aktywności studentów. 

Podsumowując, każdy młody człowiek, który marzy o karierze zawodowej, musi pa-

miętać o tym, że każdy rynek pracy jest rynkiem konkurencyjnym, na którym trzeba 

się wyróżnić i pokazać, dlaczego jest się lepszym od innych. Trzeba wykazać się atrak-

cyjnością, która polega na przedstawieniu swoich osiągnięć, szczególnie tych związa-

nych z doświadczeniem, kwalifikacjami, a nie tylko zdobytymi tytułami. W związku 

z tym czas studiów nie powinien być czasem biernym, lecz etapem podejmowania wsze-

lakich form aktywności i kreowania swojego wizerunku. 
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15. FINANSOWANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE. 

STAN OBECNY ORAZ ROZWIĄZANIA STOSOWANE  

W WYBRANYCH KRAJACH 
 

 

Wprowadzenie 

Polskie uczelnie wyższe stoją w obliczu wielu wyzwań. Najpoważniejsze z nich to male-

jąca liczba studentów związana z niżem demograficznym oraz perspektywa obniżenia wiel-

kości dofinansowania z budżetu państwa. Zła sytuacja finansowa przekłada się na brak suk-

cesów polskich uczelni na arenie międzynarodowej. W Akademickim Rankingu Uniwersy-

tetów Świata uwzględnione zostały tylko dwa polskie uniwersytety, Jagielloński i Warszaw-

ski305, gdzie zajmują miejsce w piątej setce rankingu. Badając przyczyny takiego stanu rze-

czy, a także szukając możliwych perspektyw jego polepszenia, skupiono się w pracy na kwe-

stii finansowania polskich uczelni wyższych. Tezą artykułu jest twierdzenie, że poziom pol-

skich uniwersytetów może zostać podniesiony poprzez zmianę systemu finansowania szkół 

wyższych. W pracy przedstawiono obecne uwarunkowania prawne oraz funkcjonującą kon-

cepcję finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce. Ponadto porównano ją do sytuacji 

w innych krajach w celu znalezienia wzorców, które mogą zostać zaimplementowane w pol-

skim systemie, co w konsekwencji miałoby przynieść wzrost jakości usług oferowanych 

przez polskie uczelnie wyższe. 

 

1. System finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce 

Polski system szkolnictwa wyższego nie odbiega znacząco od systemów przyjętych 

w krajach Europy Zachodniej. Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest postępujące 

zróżnicowanie instytucjonalne uczelni. Najczęstszym kryterium podziału jest kryterium wła-

snościowe. Dzięki niemu można wyróżnić uczelnie publiczne i niepubliczne. 

Obecnie funkcjonujący podział istnieje od 1991 roku, kiedy to została zarejestrowana 

pierwsza uczelnia niepubliczna. Pojawienie się drugiego rodzaju uczelni wyższych sprawiło, 

że Polska stała się krajem z największą liczbą działających szkół wyższych306. Efektem ta-

kiego rozdrobnienia są problemy z funkcjonowaniem wielu małych uczelni zarówno publicz-

nych, jak i niepublicznych, których nie stać na zapewnienie bazy dydaktycznej na odpowied-

nim poziomie z racji małej skali działalności. Taka sytuacja może się pogorszyć z racji wej-

ścia polskiego społeczeństwa w okres niżu demograficznego, co w połączeniu z już wysokim 

wskaźnikiem skolaryzacji jest powodem sukcesywnie spadającej liczby studentów. 

Art. 70 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje obywatelom prawo do bezpłat-

nej edukacji na każdym jej poziomie. Dopuszczalne natomiast jest pobieranie opłat przez 

uczelnie wyższe za świadczenie niektórych usług. Przepisy regulujące kwestie finansowania 

uczelni wyższych w Polsce mają swoje umocowanie prawne w Ustawie z dnia 27 lipca 2015 

                                                           
* III miejsce, XIII konkurs. 
305 www.shanghairanking.com [dostęp: 27.11.2016]. 
306 B. Grabińska, W poszukiwaniu modelu finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce, Kraków 2014, s. 89. 
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roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” (UPoSW). W dokumencie zapisano zasady korzysta-

nia oraz właściwego gospodarowania finansami posiadanymi przez uczelnie wyższe. Drugim 

dokumentem, który ma duży wpływ na sytuację finansową uniwersytetów, jest Rozporzą-

dzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad gospo-

darki finansowej uczelni publicznych. Określa ono reguły tworzenia planu rzeczowo-finan-

sowego oraz sposobu rozliczania kosztów ponoszonych przez uczelnie wyższe307. 

Środki finansowe pozyskiwane przez szkoły wyższe pochodzą z trzech podstawowych 

źródeł: 

 dotacje z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego; 

 przychody własne uczelni wyższych; 

 środki zewnętrzne308. 

Zdecydowaną przewagę nad pozostałymi źródłami finansowania mają dotacje publiczne, 

z czego większość przekazywana jest przez budżet państwa. W Polsce wydatki na szkolnic-

two wyższe od 1991 roku do 2009 roku oscylowały w okolicach 0,8% PKB. W roku 2010 

nastąpił znaczny spadek wydatków publicznych przeznaczonych na szkolnictwo wyższe. W 

2012 roku ta relacja wyniosła 0,65%309. Zgodnie z UPoSW państwo zobowiązane jest do 

corocznej waloryzacji wydatków budżetowych na działalność publicznych szkół wyższych. 

Ustawa przewiduje, że wynagrodzenia mają podlegać corocznej waloryzacji co najmniej 

o średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze ustalonej w ustawie 

budżetowej na dany rok. Natomiast wydatki niebędące wynagrodzeniami mają podlegać co-

rocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ustalony w ustawie budżetowej 

na dany rok310. Warto odnotować, że pomimo tych zapisów wydatki budżetowe przezna-

czone na szkolnictwo wyższe nie rosły proporcjonalnie do liczby studentów, a co więcej 

w latach 1992, 1993, 1994 oraz 2000 można było zaobserwować ich spadek. Najwyższy 

wskaźnik relacji wydatków do PKB odnotowano w 2005 roku, czego powodem była pod-

wyżka wynagrodzeń pracowników akademickich. 

Przeważająca większość środków publicznych przekazywana jest uczelniom na zasadzie 

dotacji podstawowej. Kwota otrzymywana przez szkoły wyższe jest wyliczana dzięki algo-

rytmowi, który opiera się na dwóch częściach. Pierwsza jest tzw. stałą przeniesienia, czyli 

gwarantowaną kwotą dotacji z poprzedniego roku. Natomiast druga jest zależna od parame-

trów opisujących cechy danej uczelni w porównaniu do wymiaru tych cech w perspektywie 

wszystkich uczelni. Większa część dotacji wynika ze stałej przeniesienia (0,65 w 2015 r.)311. 

Jej wprowadzenie wynikało z konieczności zabezpieczenia finansowania uczelni w razie 

gwałtownego spadku jej parametrów w porównaniu do innych uczelni. Minusem takiego 

rozwiązania jest spowolnienie wzrostu dotacji dla szybko rozwijających się szkół wyższych. 

Druga część wskaźnika jest składową liczby studentów i doktorantów, liczby pracowników 

zatrudnionych w podstawowym miejscu pracy, dostępności kadry, a także liczby projektów 

                                                           
307 M. Wasilewski, A. Pisarska, Dotacja budżetowa jako podstawowe źródło finansowania działalności uczelni pu-

blicznych w Polsce, Warszawa 2010, s. 201. 
308 B. Grabińska, W poszukiwaniu…, dz. cyt., s. 99. 
309 Główny Urząd Statystyczny, Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r., Warszawa 2015, s. 180. 
310 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365. 
311 Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część III. Diagnoza szkolnictwa wyższego, pod red. J. Gór-

niaka, Warszawa 2015, s. 142. 
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badawczych prowadzonych w uczelniach akademickich, liczby uprawnień do nadawania ty-

tułów doktora oraz doktora habilitowanego, oraz liczby studentów wyjeżdżających za gra-

nicę i przyjeżdżających z zagranicy. 

 
Tabela 5. Wagi w algorytmie dotacji podstawowej w uczelniach publicznych 

 Uczelnie akademickie Uczelnie zawodowe 

 2012 2013 2012 2013 

Stała przeniesienia 0,7000 0,6500 0,7000 0,6500 

Składnik studencko-doktorancki 0,1050 0,1225 0,0900 0,1225 

Składnik kadrowy 0,1050 0,1050 0,0900 0,1225 

Składnik dostępności kadry 0,3000 0,0525 0,1200 0,1050 

Składnik badawczy 0,3000 0,0350 - - 

Składnik uprawnień 0,0150 0,0175 - - 

Składnik wymiany 0,0150 0,0175 - - 

Źródło: Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część III Diagnoza szkolnictwa wyższego, pod red. 

J. Górniaka, Warszawa 2015, s. 144. 

 

Niestety, same dotacje budżetowe nie pokrywają w wystarczającym stopniu potrzeb szkół 

wyższych. Z tego też powodu rozwinięta została oferta studiów płatnych. W połączeniu 

z ekspansją uczelni prywatnych wpłynęło to na znaczny wzrost udziału finansowania pry-

watnego w strukturze przychodów uczelni wyższych. Odpłatność za studia niestacjonarne 

jest jednym z podstawowych źródeł finansowania działalności akademickiej. Ustawa określa 

katalog usług, za który mogą być pobierane opłaty. Wśród nich można wymienić 

m.in. kształcenie studentów i doktorantów na studiach niestacjonarnych, powtarzanie przed-

miotów na studiach stacjonarnych z powodu ich niezaliczenia, udział w studiach podyplo-

mowych i kursach dodatkowych, a także udział w zajęciach nieobjętych planem studiów. 

Wysokość opłat oraz zasady ich pobierania może być ustalana przez rektora, oraz senat 

uczelni. Liczba studentów na studiach stacjonarnych wyniosła 57,9% wszystkich studiują-

cych w roku akademickim 2012/2013 (wzrost o 3,2 pkt. proc.). W uczelniach publicznych 

ten odsetek wyniósł 72,8% (wzrost o 2,4 pkt. proc.)312. W ciągu ostatnich lat obserwowalny 

jest trend rosnącej liczby studentów, którzy podejmują studia stacjonarne na uczelniach pu-

blicznych. 

Spadek przychodów z dotacji budżetowej w połączeniu z mniejszą ilością studentów po-

dejmujących odpłatne studia był powodem pogorszenia się sytuacji finansowej uczelni. 

W 2010 roku dziesięć uczelni publicznych zanotowało straty. W roku 2012 było ich już 38. 

Uczelnie publiczne notujące deficyt zobowiązane są do wdrożenia planu naprawczego. Jed-

nakże, zwiększenie wpływów może być zagrożone z racji spadku liczby młodych osób, czego 

powodem jest niż demograficzny, a także zmniejszająca się z roku na rok liczba osób podej-

mujących studia. Co więcej, obniżenie kosztów prowadzenia studiów negatywnie wpływa na 

ich jakość. Przekłada się to bezpośrednio na pozycję konkurencyjną uczelni i osłabia możli-

wość zachęcenia kandydata do podjęcia na niej studiów. Receptą na takie rozwiązanie może 

                                                           
312 www.studenckamarka.pl/serwis.php?s=73&pok=2055 [dostęp: 27.11.2016]. 

http://www.studenckamarka.pl/serwis.php?s=73&pok=2055
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być zwiększenie środków otrzymywanych w ramach dotacji budżetowej lub wprowadzenie 

większej partycypacji studenta w kosztach studiów. 

 

2. Przykłady systemów finansowania szkolnictwa wyższego 

Wielka Brytania 

Szkolnictwo wyższe w Wielkiej Brytanii jest w ostatnich latach obiektem gruntownych 

reform, które mają na celu zwiększenie efektywności finansowej oraz konkurencyjności. 

Model, do którego dążą reformy określany jest, jako neomenedżeryzm. W tym modelu to 

państwo rozlicza uczelnie ze zleconych im zadań. Polityka edukacyjna ma w tym przypadku 

wymiar ewolucyjny, gdzie zarządzanie efektywnością oparte jest na efektach osiąganych 

przez szkoły wyższe. Wprowadzenie takich zasad możliwe było dzięki ujednoliceniu statusu 

formalnego wszystkich uczelni wyższych, zmianie systemu finansowania oraz rozwoju me-

chanizmów oceny jakości. Trudność przy wprowadzaniu tej reformy polegała na dużym 

zróżnicowaniu brytyjskich uniwersytetów pod względem wielkości, struktury, tradycji, czy 

misji. 

Cechą charakterystyczną brytyjskiego systemu szkolnictwa wyższego jest istnienie sto-

warzyszeń skupiających poszczególne uczelnie i mających na celu skuteczne lobbowanie na 

rzecz interesów wszystkich członków grupy. Obecnie istnieje pięć takich stowarzyszeń: The 

Russell Group (najbardziej prestiżowa, skupia najlepsze uniwersytety badawcze w tym 

Oxford i Cambridge), The 1994 Group, The Milion+ Group, University Alliance oraz Gu-

ildHE313. Współistnienie tych grup często prowadzi do wzajemnej rywalizacji i walki o swoje 

interesy i dostęp do źródeł finansowania badań. Inną cechą brytyjskiego systemu jest uczest-

niczenie osób spoza środowiska akademickiego w procesie zarządzania uczelnią. Dzięki 

temu promowane jest przedsiębiorcze zarządzanie uniwersytetami. 

Uczelnie brytyjskie są prywatnymi organizacjami pożytku publicznego. Pomimo otrzy-

mywania dużych dotacji budżetowych posiadają bardzo rozwinięte i zdywersyfikowane źró-

dła dochodów. W 2007 roku aż 64,2% wszystkich funduszy uczelni stanowiły środki pocho-

dzenia prywatnego, ze źródeł publicznych pochodziło 35,8% środków. Dzięki temu Wielka 

Brytania była jedynym krajem OECD z taką relacją udziału środków publicznych i prywat-

nych314. Główną instytucją publiczną zajmującą się podziałem funduszy publicznych jest Hi-

gher Education Funding Council for England (HEFCE). Jej polityka finansowa ma na celu 

zwiększenie dostępu do studiów osobom pochodzącym ze środowisk zagrożonych wyklu-

czeniem, poprawę jakości kształcenia oraz popularyzację współpracy uniwersytetów z part-

nerami biznesowymi i społecznymi. W roku akademickim 2011/2012 HEFCE miała do dys-

pozycji 7,5 mld funtów315. Dotacja przekazywana uczelniom przez Radę składa się z dwóch 

części. Pierwszą z nich jest dotacja odnawialna na świadczenie określonych usług (ok. 87% 

całej kwoty dotacji) – obejmuje działalność dydaktyczną, badawczą oraz fundusz innowa-

cyjny. Druga to dotacje nieodnawialne zadaniowe, czyli dofinansowanie działalności uni-

wersytetu, która nie jest związana z dydaktyką i badaniami. Wartość dotacji wyliczana jest 

poprzez algorytm, który bierze pod uwagę dydaktykę, badania oraz innowacje. Co więcej, 

                                                           
313 M. Dybaś, Dywersyfikacja szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii – stan obecny, kierunki zmian, możliwości 

implementacyjne na grunt polski [w:] Nowe reguły finansowania szkół wyższych oparte na zasadzie współfinanso-

wania studiów – doświadczenia międzynarodowe, Warszawa 2012 r., s. 9. 
314 Tamże, s. 14. 
315 HEFCE, Guide to funding. How HEFCE allocates its funds, s .6. 
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wielkość dotacji jest szacowana z uwzględnieniem potrzeb i możliwości poszczególnych wy-

działów. Jednak ostateczna decyzja, co do rozdysponowania funduszy, jest w gestii uniwer-

sytetu. Zwiększa to autonomiczność uczelni i wspomaga jej przedsiębiorczy charakter. 

Drugą najważniejszą instytucją publiczną, która wspomaga środkami publicznymi szkoły 

wyższe, jest Research Council UK (RCUK)316. Przyznaje ona środki na konkretne projekty 

badawcze. Budżet tej organizacji wynosi ok. 3 mld funtów. 

Jak już zostało wspomniane, przeważająca większość funduszy jest pozyskiwana poprzez 

źródła prywatne. Wśród nich można wymienić m.in. darowizny, pożyczki, dochody z wy-

najmu, finansowanie stanowisk przez prywatnego sponsora, opłaty za świadczenie usług, 

rozwiniętą komercjalizację badań. Promocja oraz motywowanie współpracy na linii uniwer-

sytet – sektor prywatny jest jednym z głównych założeń polityki edukacyjnej państwa, dzięki 

czemu istnieje wiele rozwiązań zachęcających do takiego działania. Te mechanizmy to 

m.in. ulgi dla uczelni, darczyńców, czy sponsorów oraz wsparcie finansowe i infrastruktu-

ralne dla projektów. Główną częścią prywatnych środków pozyskiwanych przez uczelnie są 

opłaty wynikające z odpłatności za studia. Opłata za studia w postaci czesnego została wpro-

wadzona w 1998 roku. Uzyskane wpływy w roku akademickim 2009/2010 stanowiły 30,9% 

wszystkich dochodów uczelni wyższych317. Wysokość opłat jest ustalana centralnie, nato-

miast uczelnie mają pełną dowolność w wykorzystywaniu pozyskanych środków. Obecnie 

czesne wynosi 9 tys. funtów. Wraz z wprowadzeniem odpłatności za studia, stworzono rów-

nież rozwiązania mające na celu umożliwienie równego dostępu do edukacji wyższej wszyst-

kim zainteresowanym. Wśród tych ułatwień warto wymienić kredyt na opłacenie czesnego, 

który jest dostępny dla wszystkich studentów z Wielkiej Brytanii bez względu na sytuację 

finansową rodziny. Umożliwia on pokrycie kosztów studiów pierwszego stopnia (27 tys. fun-

tów). Kolejnym ułatwieniem jest kredyt na opłacenie kosztów utrzymania — jego wysokość 

uzależniona jest od odległości od uczelni oraz od statusu finansowego rodziny. Spłacanie 

pożyczek rozpoczyna się po uzyskaniu statusu absolwenta (dotyczy to również osób, które 

formalnie nie ukończyły studiów) oraz po rozpoczęciu pracy. Okres spłaty uzależniony jest 

od wysokości dochodów, ale nie przekracza trzydziestu lat. Powoduje to, że część studentów 

nie zwróci zaciągniętych długów. 

Wprowadzenie czesnego nie zrealizowało w pełni założonych celów. Rząd zakładał, że 

większość uczelni nie będzie pobierać czesnego większego niż 6 tys. funtów. Liczono, że 

mniejsze i mniej popularne uczelnie będą chciały konkurować o studenta cenowo. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu student miał mieć znacznie szerszy wybór. Niestety stało się inaczej 

i prawie wszystkie uniwersytety ustaliły wysokość opłat bliską górnego limitu. Co więcej, 

jako wadę wprowadzenia tego rozwiązania przytaczano nierówności w dostępie do informa-

cji panujące na rynku edukacyjnym. Studenci dokonują wyboru uczelni przy bardzo ograni-

czonym do nich dostępie, a także często kierując się nieznanymi motywami, podejmują de-

cyzje nieracjonalne318. 

Można zauważyć podobieństwa pomiędzy brytyjskim systemem przed reformą, a pol-

skim obecnie. Wyzwania, przed jakimi stanęło brytyjskie szkolnictwo wyższe są tożsame 

z polskimi. Mowa tutaj o umasowieniu studiów, coraz bardziej ograniczonych środkach pu-

blicznych oraz konieczności wspierania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Z tego też 

powodu, niektóre brytyjskie mechanizmy mogą być przydatne i warte zaadaptowania w Pol-

                                                           
316 www.rcuk.ac.uk [dostęp: 27.11.2016]. 
317 M. Dybaś, Dywersyfikacja szkolnictwa..., dz. cyt., s. 26. 
318 Tamże, s. 31. 
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sce. Przede wszystkim warto wspomnieć o zwiększeniu autonomii uczelni w przygotowywa-

niu programów studiów, dywersyfikacji źródeł finansowania badań oraz ich większej komer-

cjalizacji, poszerzenie autonomii finansowej uczelni, a także współfinansowaniu uczelni po-

przez studentów. 

 

Stany Zjednoczone 

Szkoły wyższe w Stanach Zjednoczonych w roku akademickim 2010/2011 obejmowały 

ponad 4600 różnych instytucji, na których studiowało ok. 21 mln studentów319. W tym sys-

temie wyróżnić można trzy typy uczelni wyższych: uniwersytety, kolegia oraz kolegia ko-

munalne. System szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych cechuje się silnym zde-

centralizowaniem, wynikającym z niezależności poszczególnych stanów. W przeciwieństwie 

do Europy amerykańskie uniwersytety mają bardzo zdywersyfikowane źródła dochodów. 

Wartość dofinansowania uczelni publicznych nie przekracza 50%, w uczelniach prywatnych 

nienastawionych na zysk wynosi 15%, a w szkołach wyższych nastawionych na zysk tylko 

8%. Budżet federalny jest odpowiedzialny za dostarczenie ponad połowy środków przezna-

czonych na badania. Wysokość dotacji osiągnęła w roku akademickim 2009/2010 wartość 

77,5 mld dolarów. Co ciekawe, znaczna część tej kwoty została skoncentrowana w najlep-

szych ośrodkach, czyli w uniwersytetach badawczych najwyższej kategorii. Jest to jedna 

z charakterystycznych cech amerykańskiego systemu szkolnictwa wyższego. Rola władz sta-

nowych polega na przekazywaniu dotacji bezpośrednich, głównie na dofinansowywaniu dy-

daktyki, dla szkół wyższych. Zasady przydzielania dotacji różnią się w zależności od stanu. 

W roku akademickim 2009/2010 budżety stanowe przeznaczyły łączną kwotę 62 mld dola-

rów na dotacje. 

Niska wartość otrzymywanych dotacji była jedną z przyczyn wzrostu czesnego za studia 

zarówno w szkołach publicznych, jak i w tych prywatnych. Wysokość opłaty jest ustalona 

przez uniwersytet, jedyna regulacja istnieje w przypadku uniwersytetów stanowych, gdzie to 

państwo może narzucić górny limit. Kolejnym ważnym aspektem w finansowaniu zewnętrz-

nym amerykańskich uczelni są darowizny dokonywane przez osoby fizyczne, absolwentów, 

fundacje czy organizacje religijne. W roku 2009/2010 darowizny stanowiły 6% ogólnych 

wydatków na szkolnictwo wyższe. 

 

Finlandia 

W połowie lat 90. Ministerstwo Edukacji Finlandii wprowadziło na szeroką skalę system 

zarządzania poprzez cele, co wiązało się z wprowadzeniem tzw. kontraktów efektywnościo-

wych. Nadawały one dotacji publicznej określoną strukturę w myśl, której funkcjonuje na-

stępujący podział: 44% środków przeznaczano na działalność dydaktyczną, 30% na działal-

ność badawczą, a 26% na rozwój i cele społeczne320. Dzięki takim rozwiązaniom uczelnie 

uzyskały większą autonomię w wykorzystywaniu przyznawanych dotacji. Podstawą nalicze-

nia dotacji jest wskaźnik, będący sumą liczby absolwentów z trzech ostatnich lat z wagą 1/3 

oraz planowaną liczbą absolwentów w roku następnym z wagą 2/3. 

                                                           
319 B. Grabińska, Finansowanie szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych, „Zeszyty Naukowe UEK” 2013, 

nr 919, s. 33. 
320 Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część IV. Finansowanie szkół wyższych ze środków publicz-

nych, pod. red. J. Wilkina, Warszawa 2015, s. 46. 
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W fińskim systemie szkolnictwa wyższego można zauważyć brak silnej dywersyfikacji 

źródeł dochodu. Sposób finansowania uczelni jest zależny od jej typu (uniwersytet lub poli-

technika). Przeważająca większość usług oferowanych przez uczelnie wyższe jest darmowa, 

co ma swoje przełożenie na niewielki udział finansowania prywatnego w dochodach uczelni. 

Ten udział objawia się głównie poprzez zaangażowanie podmiotów prywatnych w finanso-

wanie badań. Ok. 40% budżetu pozyskiwana jest na działalność badawczo-rozwojową od 

podmiotów zewnętrznych na zasadzie konkursów lub jako badania zlecone. Pozostała część 

uzyskiwanych dochodów z tytułu dotacji publicznych jest przeznaczana na działalność dy-

daktyczną321. 

Ważną rolę w systemie finansowania szkół wyższych pełni Akademia Finlandii, której 

głównym zadaniem jest administrowanie badaniami naukowymi oraz finansowanie większo-

ści badań prowadzonych na uniwersytetach. Instytucja przekazuje środki finansowe poprzez 

programy badawcze o charakterze tematycznym, które promują multidyscyplinarność, inter-

dyscyplinarność oraz współpracę międzynarodową. Ich celem powinno być stworzenie lub 

wzmocnienie istniejącej bazy wiedzy, promocja rozwoju badawczego lub intensyfikacja 

kształcenia badaczy. 

Od 2010 roku wszystkie działające uniwersytety mają samodzielną osobowość prawną, 

co ułatwia pozyskiwanie środków prywatnych. W latach 2010-2013 pozyskiwano rocznie 

ok. 700 mln euro ze źródeł zewnętrznych322. 

 

Republika Korei 

System szkolnictwa wyższego w Korei Południowej wyróżnia trzy rodzaje uniwersyte-

tów: 

 uniwersytety państwowe — założone oraz kontrolowane przez rząd; 

 uniwersytety publiczne — założone oraz kontrolowane przez rządy lokalne; 

 uniwersytety prywatne — założone i kontrolowane przez instytucje edukacyjne. 

Pomimo podobieństw w strukturze zarządzania uniwersytetów koreańskich do uczelni 

amerykańskich widoczne są olbrzymie różnice wynikające z uwarunkowań kulturowych oraz 

społecznych. Proces decyzyjny jest bardzo sztywny, a swoboda podejmowania decyzji przez 

rady wydziałowe lub dziekanów jest niewielka. 

Ponad 80% koreańskich uczelni jest prywatnych. Co ciekawe, każda uczelnia wyższa, 

czy to prywatna, czy publiczna bezpośrednio podlega Ministerstwu Edukacji. Efektem tego 

są określone regulacje takie, jak liczba studentów, kwalifikacje wykładowców, czy programy 

nauki. Dotacje publiczne przekazywane są każdemu rodzajowi uniwersytetów. W przeważa-

jącej większości przypadków mają one charakter grantów badawczych. Kwestia odpłatności 

za studia jest kluczowa w gospodarce finansowej prywatnych uczelni. Aż 75% ich dochodów 

pochodzi z czesnego, które jest średnio czterokrotnie większe niż te na uczelniach publicz-

nych323. Środki pozyskiwane ze sponsoringu badań przez przemysł i biznes stanowią 8,5% 

                                                           
321 K. Musiał, Reformy edukacji wyższej w Finlandii w obszarze finansowania szkół wyższych, Warszawa 2015, s. 10. 
322 Tamże, s. 12. 
323 A. Piasecka, Organizacja i funkcjonowanie szkolnictwa wyższego w Republice Korei – wnioski dla Polski, [w:] 

Nowe reguły finansowania szkół wyższych oparte na zasadzie współfinansowania studiów – doświadczenia między-
narodowe, Warszawa 2012, s. 49. 
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wszystkich dochodów. Co ciekawe, uniwersytety w Korei mogą prowadzić działalność go-

spodarczą nastawioną na zysk. To właśnie ona odpowiada za pozostałą część wpływów. Sku-

tecznym mechanizmem funkcjonowania uczelni wyższych w Korei są rozwinięte programy 

rządowe nastawione na współpracę uniwersytetów z biznesem. Dzięki temu możliwe jest 

zwiększenie przychodów z badań. Największym dysponentem środków finansowych spo-

śród programów rządowych był ten o nazwie Brain Korea 21 (BK21). Został wprowadzony 

w 1999 roku i funkcjonował do 2013 roku Był to projekt mający na celu poprawę jakości 

badań przeprowadzanych przez młodych pracowników naukowych oraz podniesienie kom-

petencji specjalistów na rynku pracy. Umożliwiał otrzymanie grantu na projekty naukowe, 

a także był ukierunkowany na finansowanie projektów realizowanych wspólnie przez uczel-

nie oraz podmiot prywatny. 

W perspektywie implementacji rozwiązań koreańskich na polski grunt korzystne mo-

głoby być wprowadzenie obowiązku publikacji naukowych dla studentów oraz pracowników 

naukowych. Ponadto wdrożenie struktur grup badawczych, w których pracownik nadzoruje 

i prowadzi projekty zespołu, mogłoby przynieść wymierne efekty w postaci lepszej jakości 

badań. Rozważyć należy również stworzenie funkcji, których zadaniem byłoby pozyskiwa-

nie środków pieniężnych na badania. Przełożyłoby się to na jakość oraz ilość publikacji, a co 

za tym idzie — na pozycję danego uniwersytetu i jego markę. 

 

Podsumowanie 

Przedstawiona analiza sytuacji polskiego szkolnictwa wyższego pokazuje, że w obliczu 

zmian demograficznych oraz braku podniesienia kwoty dofinansowania z budżetu państwa, 

przeprowadzone muszą zostać reformy mające na celu wprowadzenie mechanizmów, które 

ułatwiają funkcjonowanie i zwiększają możliwości uniwersytetów. Zdaniem autora głównym 

celem powinno być zwiększenie autonomii finansowej szkół wyższych. Dzięki temu będzie 

można sprawniej wykorzystywać oraz pozyskiwać środki finansowe. Co więcej, konieczne 

jest zwrócenie się uczelni w Polsce w stronę prywatnych źródeł finansowania. Pozwoli to na 

zdywersyfikowanie przychodów oraz uniezależnienie się od dotacji pochodzących z budżetu 

państwa. Pierwszym krokiem do takiego rozwiązania wydaje się wprowadzenie odpłatnych 

kierunków za studia. Taka reforma wiązać się musi ze zmianą art. 70 Konstytucji Rzeczpo-

spolitej Polskiej. To rozwiązanie powinno przynieść zmiany w postaci zwiększenia przycho-

dów uniwersytetów, przy jednoczesnym podniesieniu poziomu kształcenia. Należy jednak 

pamiętać o konieczności wprowadzenia mechanizmów takich, jak kredyty studenckie, dzięki 

czemu studia pozostaną dostępne dla wszystkich chętnych. Dodatkowo, zmianie powinien 

ulec algorytm w myśl, którego są rozdzielane środki z budżetu państwa. Powinien on pre-

miować działalność naukową pracowników oraz uniwersytety prowadzące rozwiniętą dzia-

łalność badawczą. Skutkiem takiej zmiany byłby większy nacisk na innowacyjność, co bez-

pośrednio przełożyłoby się na większą komercjalizację nauki. Natomiast wprowadzenie ko-

nieczności publikacji badań naukowych przez studentów oraz pracowników naukowych pod-

niesie jakość prowadzonych badań, co powinno skutkować wyższą pozycją uniwersytetów 

w rankingach, a co za tym idzie, większą szansą na dofinansowanie. 
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Program Start In Poland 
 

Prawie 3 miliardy złotych z programu Start In Poland opracowanego przez Ministerstwo 

Rozwoju wspólnie z Radą ds. Innowacyjności, zostanie zainwestowane w rozwój startupów 

w Polsce. Firmy otrzymają pomoc nie tylko w fazie inkubacji i akceleracji, ale również na 

etapie dalszego rozwoju oraz ekspansji międzynarodowej. To największy tego rodzaju pro-

gram w Europie Środkowo Wschodniej. 

 

Start In Poland – na co mogą liczyć start-upy? 

Program Start In Poland skupia najważniejsze instrumenty wsparcia startupów w Polsce. 

Instrumenty kapitałowe, czyli działania, w których zewnętrzny inwestor zasila kapitałowo 

start-upa w zamian za część udziałów, zostały skonsolidowane i będą realizowane przez Pol-

ski Fundusz Rozwoju. Natomiast w zakresie programów akceleracyjnych, czyli takich, gdzie 

najważniejsze jest dostarczenie młodej firmie specyficznej wiedzy, kontaktów i wsparcia 

merytorycznego dużych przedsiębiorstw, wiodącą rolę pełni Polska Agencja Rozwoju Przed-

siębiorczości.  

Młoda firma, zanim okrzepnie, przechodzi przez różne fazy swojego rozwoju. Program 

Start In Poland ma na celu stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju startupów na 

każdym etapie rozwoju, od samego początku, kiedy w głowie młodej osoby dopiero kiełkuje 

pomysł na biznes, aż po wyjście na rynki zagraniczne.  

Jak wynika z badań, połowa start-upów finansuje się wyłącznie ze środków własnych. 

Nie ma w tym nic złego. Finansowanie ze środków zewnętrznych ma jednak wiele zalet. 

W bardzo wielu przypadkach pozwala szybciej rozwinąć projekt i przetestować go w dużej 

skali. Tym samym zdecydowanie szybciej możemy się przekonać, czy projekt, nad którym 

pracujemy, ma szanse rynkowe. Bo tak naprawdę młoda firma nie jest w stanie nadrobić 

tylko jednego – straconego czasu na zajmowanie się nietrafionym pomysłem. W wielu przy-

padkach do realizacji projektu niezbędne jakieś są inwestycje. Start-up, bez historii kredyto-

wej, nie ma co liczyć na finansowanie poprzez banki. Dlatego Start in Poland to przede 

wszystkim ułatwienia dla młodych firm w dostępie do kapitału.  

Polski Fundusz Rozwoju stworzył cztery różne linie finansowania dla młodych firm. 

Każda z tych linii finansowych będzie skierowana do przedsiębiorstw na innym poziomie 

rozwoju. Ogólna zasada będzie jednak taka sama – w start-upy inwestować będą instytucje 

finansowe (fundusze venture capital, sieci Aniołów biznesu, fundusze zalążkowe), których 

kapitał pochodzić będzie ze środków publicznych oraz prywatnych.  

 

Inkubacja – Czas na start 

Jeżeli masz pomysł i dopiero chcesz założyć firmę lub masz firmę i jednocześnie głowę 

pełną innowacyjnych pomysłów, to program Starter być może jest właśnie dla Ciebie. Mu-

sisz się zgłosić do funduszu zalążkowego, który działa w tym programie. Polski Fundusz 

Rozwoju wybierze docelowo 16 takich funduszy, tak więc wybór będzie duży. Każdy z fun-

duszy może mieć inną strategię inwestycyjną, ale każdy będzie szukał młodych osób z po-

mysłem na nowy biznes. Spośród zgłaszających się osób fundusz wybierze najciekawsze 

pomysły. Przejdą one tzw. preinkubację. Polega ona na przeprowadzeniu badań i analiz, które 

pozwolą ustalić, czy Twój pomysł lub rozwiązanie ma potencjał i może docelowo przynieść 
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zysk. Jeśli przeprowadzone analizy będą pozytywne, fundusz pomoże Ci założyć i rozwinąć 

firmę. Będziesz mógł zawiązać spółkę i dostać zasilenie kapitałowe na start biznesu. Fundusz 

będzie udziałowcem w Twojej firmie, będzie pomagał Ci ją prowadzić, będzie Cię wspierał 

swoim doświadczeniem, kompetencjami i kontaktami. Ale to Ty będziesz nadal decydował 

o firmie. Dzięki uzyskanemu kapitałowi oraz temu, co nazywamy tzw. smart money, szanse 

komercyjny sukces Twojej firmy będą zdecydowanie większe. 

Na tę linię finansową Polski Fundusz Rozwoju przeznaczy kwotę ok. 785 mln złotych. 

Przewiduje się utworzenie 16 funduszy kapitałowych, a każdy z nich zainwestuje w kilkadzie-

siąt młodych firm. Wartość przeciętnej inwestycji szacuje się na ok. 500 tysięcy złotych, w wy-

jątkowych przypadkach, będzie to 3 miliony złotych. Do końca grudnia 2016 roku zostanie 

ogłoszony konkurs na wybór funduszy zalążkowych. Ocena ofert, negocjacje i podpisanie 

umów powinny nastąpić do końca lutego 2017 roku. Od tego momentu fundusze będą aktyw-

nie poszukiwać start-upów, w które będą inwestowały. 

 

Inkubacja – Pod skrzydłami aniołów 

Drugą linią finansowania rozwoju start-upów jest program Biznest. Jeżeli masz firmę, 

pomysł na innowacyjny produkt lub usługę, ale nie wiesz jak wprowadzić go na rynek, to 

być może rozwiązaniem problemu będzie współpraca z Aniołami biznesu. Są to przedsię-

biorcy, którzy pomagają w realizacji ciekawych pomysłów biznesowych. W zamian za część 

udziałów w Twojej firmie, będą Cię wspierali swoją wiedzą, kontaktami i doświadczeniem. 

Aniołowie biznesu łączą się w sieci, gildie i inwestują zespołowo, stąd krąg osób, które być 

może będą mogły Cię wesprzeć jest naprawdę duży. Musisz odszukać sieć Aniołów biznesu 

lub założony przez nią fundusz i zainteresować swoim pomysłem. Tu także wybór będzie 

duży, bowiem docelowo przewiduje się, że w programie działać będzie 12 takich instytucji. 

Na tę linię finansową Polski Fundusz Rozwoju przeznaczy kwotę ok. 251 milionów zło-

tych. Aniołowie biznesu będą poszukiwać bardziej skonkretyzowanych projektów, które będą 

wymagały większego finansowania niż w programie Starter. Stąd maksymalna wartość in-

westycji będzie mogła wynosić nawet 4 miliony złotych (minimalna 200 tysięcy złotych). Pol-

ski Fundusz Rozwoju będzie poszukiwał, w drodze ciągłego konkursu, sieci Aniołów biznesu 

i utworzonych przez nie funduszy od początku 2017 roku. 

 

Faza rozwoju - Kolejne instrumenty 

Dwie kolejne linie finansowania przeznaczone są dla młodych firm, które już prowadzą 

działalność, okrzepły na rynku, ale brak im środków na szybki rozwój lub prowadzenie prac 

badawczo-rozwojowych.  

Wsparcie z programu KOFFI będzie przeznaczone dla firm znajdujących się w tzw. fazie 

rozwoju oraz ekspansji, a inwestycje w każdą z nich będą się zamykać w przedziale od 2,5 do 

15 milionów złotych. Na tę linię finansową Polski Fundusz Rozwoju przeznaczy ok. 315 mi-

lionów złotych. Z kolei program Otwarte Innowacje będzie przeznaczony na inwestycje ka-

pitałowe powiązane z transferem technologii i prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. 

Inwestycje te będą zamykać się przedziale od 10 do 20 milionów złotych. Na tę linię finanso-

wania Polski Fundusz Rozwoju przeznaczy ok. 409 milionów złotych. W obu przypadkach 

inwestorami będą wybrane w konkursach fundusze kapitałowe. 
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Akceleracja – Rośnij razem z dużym 

Być może masz już firmę. Masz produkt lub usługę lub pracujesz nad rozwiązaniem, 

które potencjalnie może być wykorzystany przez wielki koncern, ale nie potrafisz się z tą 

informacją do niego przebić. Pilotażowy program Scale Up to właśnie Twoja szansa. Pro-

gram zakłada współpracę dużych spółek ze start-upami. Młode firmy otrzymają pomoc fi-

nansową, możliwość skorzystania z zasobów niezbędnych do opracowania i testowania wła-

snych rozwiązań (np. baz danych), dostęp do wysokiej klasy mentorów, a także szansę na 

zdobycie doświadczenia oraz zbudowanie sieci kontaktów, partnerów biznesowych i poten-

cjalnych inwestorów. Będąc w Scale Up masz szansę na zwiększenie wiarygodności oraz 

promocję własnej marki wśród szerokiej grupy klientów korporacji.  

Musisz odszukać na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

listę akceleratorów, które zostały wybrane do tego programu. Jest ich 10, a każdy z nich 

nawiązał współpracę z kilkoma dużymi polskimi przedsiębiorstwami. Niektóre z akcelerato-

rów do współpracy zaprosiły duże spółki z jednej branży, niektóre zaś – z wielu różnych. 

Musisz wybrać i przekonać akcelerator, że Twój pomysł lub produkt będzie potrzebny dużej 

firmie, z którą on współpracuje. Jeżeli tego dokonasz, otrzymasz wsparcie finansowe, pomoc 

doradczą akceleratora, będziesz mógł korzystać z zasobów dużej firmy niezbędnych do roz-

wijania i testowania własnych produktów lub usług, a także pozyskać w niej silnego partnera 

biznesowego. 

Budżet tego pilotażowego konkursu wynosi 60 mln zł. Zawarcie pierwszych umów z ak-

celeratorami zaplanowano na grudzień 2016 roku. Oznacza to, że w akceleratory będą mogły 

rozpocząć wyszukiwanie startupów już w najbliższej przyszłości. Każdy z realizowanych pro-

gramów akceleracyjnych obejmie wsparciem minimum 20 startupów.  

 

 

 


