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PRZEDMOWA 

Monografia naukowa Nauki humanistyczne i społeczne w perspektywie in-
terdyscyplinarnej, Tom II składa się z dziewięciu autorskich rozdziałów, które 
dotyczą istotnych problemów współczesnego świata. Autorzy zaprezentowali 
nie tylko ogólne problemy naukowe, lecz także swoje osobiste zainteresowa-
nia badawcze. Publikacja powstała w wyniku współpracy badaczy z różnych 
ośrodków akademickich znajdujących się w Polsce. W niniejszym tomie mo-
żemy znaleźć opracowania przedstawicieli: Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedl-
cach, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademii 
Sztuki Wojennej w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Nauk 
Stosowanych w Łomży oraz Politechniki Lubelskiej.

Głównym celem przygotowania niniejszej publikacji było stworzenie 
młodym badaczom przestrzeni do prezentacji swoich kierunków badawczych. 
Tak sformułowany, wielowymiarowy oraz szeroki temat umożliwił zgroma-
dzenie w jednym miejscu młodych naukowców, reprezentujących różne dys-
cypliny naukowe. 

W imieniu komitetu redakcyjnego chciałbym przekazać szczególne słowa 
uznania recenzentom artykułów i podziękować za poświęcony czas i wszystkie 
cenne uwagi, które wpłynęły na wysoką wartość merytoryczną tomu. Mamy 
nadzieję, że publikacja ta stanie się motywacją i inspiracją dla młodych na-
ukowców do dalszej pracy naukowej.

Redakcja
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UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

POSTMODERNIZM – SKUTKI  
WE WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYŹNIE

Streszczenie: Tematem niniejszej pracy są skutki ponowoczesnych idei za-
uważane we współczesnym języku polskim. Najważniejsza, postawiona przez 
autorkę teza zakłada, że nurt postmodernistyczny znacząco wpłynął na spraw-
ność językową użytkowników języka polskiego. Celem pracy jest scharakte-
ryzowanie najistotniejszych oraz najbardziej wyrazistych i reprezentatywnych 
ponowoczesnych tendencji obecnych w polszczyźnie ostatnich dwóch dekad. 
W opracowaniu wyodrębnione zostały dwie części. Pierwsza z nich omawia 
problem definiowania postmodernizmu w szerszej perspektywie, obejmującej 
język oraz historię i teorię literatury. Druga część zawiera opis najważniejszych 
tendencji zauważalnych we współczesnej polszczyźnie: konsumpcjonizmu, 
wulgaryzacji, brutalizacji, agresji językowej. Na podstawie przeprowadzonych 
analiz wysnuty został końcowy wniosek, zgodnie z którym skutki ponowocze-
sności we współczesnym języku polskim prowadzą do obniżenia sprawności 
językowej użytkowników języka polskiego.

Słowa kluczowe: postmodernizm, ponowoczesność, współczesna polszczyzna, 
wulgaryzacja, brutalizacja języka

WSTĘP

Celem niniejszej pracy jest opisanie zjawiska postmodernizmu oraz jego 
konsekwencji zachodzących w języku z naciskiem na wyodrębnienie najbar-
dziej wyrazistych tendencji zauważalnych we współczesnej polszczyźnie.

Praca porusza problematykę definiowania ponowoczesności w perspek-
tywie obejmującej język oraz historię i teorię literatury. Omawia językowe 
skutki nurtu postmodernistycznego. Do konsekwencji tych należą: przewar-
tościowanie normy językowej, konsumpcjonizm a także skłonność do wulga-
ryzacji, brutalizacji oraz agresji językowej. 
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Na podstawie analiz opartych na opracowaniach takich badaczy jak 
Kazimierz Ożóg, Grzegorz Gazda, Jerzy Bralczyk i Elżbieta Laskowska oraz  
w oparciu o Wielki słownik języka polskiego pod red. P. Żmigrodzkiego udało 
mi się wysnuć końcową refleksją dotyczącą językowych konsekwencji postmo-
dernizmu. Ponowoczesne idee na przestrzeni ostatnich dwóch dekad bardzo 
radykalnie zmieniły język polski. Wyraźny jest ich wpływ przede wszystkim  
w rozwoju polszczyzny potocznej i konsumpcyjnej oraz w nasilaniu wulga-
ryzacji i brutalizacji języka. Konsekwencją scharakteryzowanych przeze mnie 
zjawisk jest znaczne obniżenie sprawności językowej Polaków. 

PROPOZYCJE DEFINICJI PONOWOCZESNOŚCI

Do poprawnego scharakteryzowania takiego prądu filozoficznego, jakim 
jest postmodernizm, niezbędne będzie przytoczenie jego definicji. W Wiel-
kim słowniku języka polskiego pod red. P. Żmigrodzkiego [Żmigrodzki 2007] 
można znaleźć następujące informacje: 1) filoz.  ‘prąd filozoficzny powstały  
w drugiej połowie XX wieku, głoszący braki oraz subiektywność wszelkich 
wielkich narracji ideowych i artystycznych z przeszłości, na których opierało 
się i opiera ludzkie myślenie oraz poczucie estetyki’; 2) kultur.  ‘postawa es-
tetyczna od drugiej połowy XX wieku, podważająca osiągnięcia modernizmu, 
sztywny podział dzieł czy realizacji na poszczególne typy, gatunki, estetyki; 
postulująca łączenie odmiennych tradycji i wzorców oraz wielość stosowa-
nych technik’; 3) książk.  ‘to, co dana osoba postrzega we współczesnym świe-
cie lub jego jakiejś sferze i ocenia jako bardzo negatywne’. 

W haśle słownika redagowanego przez Piotra Żmigrodzkiego wyraźnie 
widoczna jest tendencja zmierzająca w kierunku bardzo pejoratywnym. Post-
modernizm jako termin staje się nośnikiem nie tylko pewnej idei, która swoje 
źródło znajduje przecież już w filozofii neoromantycznej, ale staje się także 
swoistym wyrazem ekspresji. 

Z kolei K. Ożóg w swoim artykule zatytułowanym Współczesna pol-
ska grzeczność językowa a postmodernizm w ten sposób nakreśla definicję 
postmodernizmu: 

Uznaję, że spośród wszystkich czynników kulturowych najbardziej na 
zmianę polskiego systemu grzeczności językowej wpłynął postmodernizm.  
Po roku 1989 otrzymaliśmy także w Polsce nowy typ kultury, nazywany post-
modernistycznym – jest to bardzo ekspansywny sposób myślenia o filozofii 
i kulturze, dominujący w mediach, wysoko wartościowany, bo przypisuje 
się mu walor nowości i wolności. Nasza nowa kultura, właśnie ta, w której 
żyjemy, przechodzi chyba najbardziej gwałtowną w dziejach ludzkości zmia-
nę związaną z przemianami świadomości społeczeństw postindustrialnych, 
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hiperkonsumpcyjnych, a także z niezwykłym postępem technicznych środków 
komunikacji, szczególnie z rozwojem mediów elektronicznych. Prawem roz-
woju społeczeństw jest to, że skokowy, jakościowy rozwój technicznych sposo-
bów komunikacji między ludźmi jest miarą nowej jakości kultury. Jeśli mamy 
nowy typ kultury, to za tym idą nowy język i nowa świadomość językowa […]. 
Postmodernizm modyfikuje znacząco polski system grzeczności. Dzieje się tak 
z powodu najważniejszych wartości tego prądu: wolności, tolerancji, plurali-
zmu, wszechobecnej dyskusji z wcześniejszymi ujęciami filozoficznymi, religij-
nymi czy systemami etycznymi, z powszechnym relatywizmem, sprzeciwem 
wobec każdej próby totalizacji zjawisk i opisu rzeczywistości, jedynej narracji. 
Aby przybliżyć zmiany grzeczności wywołane przez tendencje postmoderni-
styczne, należy choć skrótowo podać główne cechy tego prądu kulturowego. 
Najogólniej rzecz ujmując, postmodernizm to nowy, bardzo radykalny, wy-
raźnie odrębny sposób myślenia o człowieku i kulturze świata zachodniego po 
upadku wielkich ideologii – jak twierdzą przedstawiciele tego nurtu – zwłasz-
cza religijnej metafizyki i oświeceniowego czy pozytywistycznego racjonalizmu. 
Postmodernizm, paradoksalnie, mimo ogromnego współczesnego postępu 
naukowego, technologicznego, szczególnie informatycznego jest prądem 
antyracjonalnym […]. Postmodernistyczne myślenie zwątpiło zatem w ideę 
samego rozumu, zanegowało obiektywne racje sensotwórcze istnienia świata  
i człowieka, obwieściło koniec metafizyki i etyki opartej na uznanych, tradycyj-
nych wartościach kultury judeochrześcijańskiej i świeckiej tradycji europejskiej. 
Według koncepcji ponowoczesnych nie ma prawdy absolutnej, nie ma uniwer-
salnej moralności, nie istnieją żadne autorytety godne upowszechniania. Sfera 
poznawcza człowieka, sfera aksjologiczna i samo zakotwiczenie osoby ludzkiej 
w historii i w społeczności ulegają silnemu zrelatywizowaniu. Odrzuca się idee 
obiektywności i prawdy, potępia idee zorganizowania, jedności, systemu, ładu 
elementów, przyznając równocześnie prymat zasadom pluralizmu, chaosu, 
przypadkowości i wyjątkowości bytów i zdarzeń. Bardzo mocno akcentuje się 
najważniejszą wartość – właśnie wolność i to, co ona powoduje, czyli subiek-
tywne poznawanie rzeczywistości. Każdy człowiek – według przedstawicieli 
tego myślenia – ma swoje jak najbardziej uprawnione poznanie rzeczywisto-
ści. Następuje gwałtowny sprzeciw wobec każdej formy przyporządkowania 
czy zniewolenia człowieka przez państwo, jakieś grupy, systemy sprawowania 
władzy, ideologie, ustalone sposoby myślenia. Syndrom bardzo szeroko rozu-
mianego antytotalitaryzmu jest obecny w dziełach wszystkich twórców tego 
nurtu. Powstało nowe rozumienie etyki, rezygnującej z zewnętrznych układów 
odniesienia (fundujących zasad sensotwórczych tkwiących w Bogu, w ludz-
kim rozumie, w tradycji przodków, w ideologii grupy, w arbitralnej decyzji 
wodza, w decyzjach wąskich grup władzy itp.). Dla nowej etyki, prawdziwie 
humanistycznej, jak twierdzą postmoderniści, jedyną motywacją jest wolność 
człowieka (moja wolność), która w niczym nie może ograniczać wolności In-
nego. Ze zderzenia, ze swoistego współistnienia tych wolności powstaje etyka 
ponowoczesna i wszystkie wyprowadzane z niej zasady [Ożóg 2014: 50-60].

Kolejnym bardzo przydatnym źródłem, z którego skorzystałam, pisząc 
niniejszą pracę, był Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku 
autorstwa G. Gazdy [Gazda 2000]. Autor ten również podjął próbę zdefinio-
wania postmodernizmu jednak w perspektywie znacznie szerszej, obejmującej 
historię i teorię literatury. Zdaniem G. Gazdy, postmodernizm jest formacją 
artystyczno-kulturową, która powstała w Stanach Zjednoczonych w czasie 
przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Nurt ten ogarnął swoim 
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estetycznym i światopoglądowym wpływem całą kulturę europejską ostatnich 
kilkudziesięciu lat. Postmodernizm jako zjawisko dokonało istotnych 
przewartościowań w rozumieniu sztuki nowoczesnej pierwszych dekad XX 
stulecia – do tych przewartościowań należy odrzucenie aspiracji polityczno-
społecznych czy zacieranie granic między kulturą niską a wysoką. Gazda 
podkreśla, że duża część dyskusji tocząca się wokół pojęcia postmodernizmu 
jest konsekwencją niejednoznaczności terminu modernizm. W kulturze anglo-
amerykańskiej modernizm określa zespół rodzimych, nowoczesnych wobec 
konserwatyzmu czasów wiktoriańskich, zjawisk literackich. Pod jego etykietą 
krytyka sytuowała wszelkie nowatorskie idee w rodzaju kubizmu, futuryzmu 
czy konstruktywizmu. Z kolei według tradycji literatury europejskiej nazwa 
modernizm oznacza przede wszystkim okres artystyczny z przełomu XIX i XX 
wieku, odznaczający się zupełnie antypozytywistycznymi i antyutylitarnymi 
tendencjami w sztuce takimi jak neoromantyzm, dekadentyzm, symbolizm, 
impresjonizm.  Na określenie nurtów bardziej nowoczesnych i tych wdają-
cych się w polemikę z tradycjonalizmem, ustalono określenie awangarda. Ten 
znaczeniowy rozdźwięk dotyczący rozumienia pojęcia modernizmu obecny  
w kulturze anglo-amerykańskiej i europejskiej prowadzi konsekwentnie do 
odkształceń pojęciowych terminu postmodernizm. Innym problemem okazu-
je się być sytuowanie postmodernizmu jako zjawiska w określonych granicach 
czasowych. Gazda proponuje, aby według propozycji Z. Baumana posługiwać 
się nazwą ponowoczesność – akcentuje to związki postmodernizmu z trady-
cjami awangardy oraz neoawangardy. O autorstwie nazwy postmodernizm 
Gazda pisze w ten sposób: 

Niełatwo jest też wskazać autorstwo nazwy postmodernizm. Pojawiała się 
ona po raz pierwszy w opisach historycznych następstwach eur. modernizmu:  
np. hiszp., krytyk F. de Onís (1885-1966) we wstępie do swej Antología de la 
poesía española e hispanoamericana 1882-1932 (1934, Antologia poezji hiszpań-
skiej i hispanoamerykańskiej 1882-1932) użył określenia posmodernismo dla ro-
dzimej poezji ukształtowanej po okresie modernizmu, tj. w latach 1905-1914. 
W ogólniejszym sensie słowem postmodernistyczny posłużył się niem. pisarz  
i filozof kultury R. Pannwitz (1881-1969) opisując nim w Die Krisis der eu-
ropaeischen Kultur (1917, Kryzys kultury europejskiej) swoją wizję nietzsche-
ańskiego nadczłowieka. W trzydzieści lat póżniej A. Toynbee (1889-1975)  
w A Study of History (1947, Studium historii) postmodernistyczną nazwał epo-
kę, która zaczęła się kształtować wraz z imperializmem od siódmej i ósmej 
dekady XIX w [Gazda 2000: 505].

Na podstawie przywołanych przeze mnie definicji można wyciągnąć 
skondensowany wniosek. Postmodernizm jest takim konstruktem myślowym, 
który zakłada pewnego rodzaju negację wszelkich wartości, z tym, że warto 
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zaznaczyć – negacja ta nie ma jednocześnie charakteru totalnego. Ona zmie-
rza w kierunku równoczesnego podważania. I na tym niemal zasadza się idea 
postmodernizmu. To z jednej strony dążenie do rewolucji (w tym do rewo-
lucji językowej), do zatarcia wszelkich granic, do całkowitego przewartościo-
wania świata, a źródłem takiego dążenia jest refleksja natury relatywistyczno-
nihilistycznej zakładająca zupełne nieistnienie postępu wobec cywilizacji.  
W rezultacie postmoderniści w jakimś stopniu zmierzają do unicestwienia 
takiej rzeczywistości, której źródłem jest historia i historyczna narracja. Dzieje 
się tak, ponieważ świadomość, że ludzka wiedza na temat minionych wydarzeń 
historycznych jest nieobiektywna, relatywna i uzależniona od aksjomatów 
sprawia, że nieuchronne okazują się być w społeczeństwie nastroje i postawy 
sceptystyczne.  Postmodernistyczna myśl przewodnia zakłada w nieco lapidar-
nym ujęciu negację systemu opartego na akceptacji i normatywizacji niewy-
starczalności wynikającej z niedoskonałości świata.

TENDENCJE PONOWOCZESNE W POLSZCZYŹNIE

K. Ożóg, jak pisze w dziele pt. Współczesna polszczyzna a postmodernizm 
[Ożóg 2006], w latach 1995-2004 przeprowadzał badania nad współczesną 
polszczyzną. Rezultatem tych dosyć szeroko zakrojonych obserwacji jest mię-
dzy innymi praca Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia 
[Ożóg 2007]. Główną tezą powyższej pracy jest to, że polszczyzna w latach 
1989-2004 zmieniła się najbardziej w swoich dziejach. Warto dodać, że zda-
niem autora, zmiany te wciąż trwają. Badania te wyraźnie dowodzą, że na ję-
zyk polski poza zmianami polityczno-gospodarczymi silnie wpływają również 
współczesne tendencje kulturowe powiązane ściśle z nurtem postmodernizmu. 
Ożóg przekonuje, że językoznawcy powinni podjąć się badań dotyczących 
wpływu idei ponowoczesnych na zmiany współczesnego języka, ponieważ 
postmodernizm wśród fundamentalnych założeń stawie właśnie sprawę języ-
ka. Ponowoczesność zwraca szczególną uwagę na język i semiotykę. Uważano 
nawet, że postmodernizm przekonanie o zasadniczej roli języka przejął od 
poststrukturalizmu [Ożóg 2006: 100]. 

Kazimierz Ożóg podjął próbę scharakteryzowania wpływów niektórych 
tendencji ponowoczesnych na język polski. Jedną z nich jest konsumpcjo-
nizm. To, jak pisze badacz, główny wektor postmodernizmu, który bardzo 
mocno wpływa na dzisiejszą polszczyznę. Współczesne koncepcje związane 
z konsumpcją łączą ją z rozwojem społeczeństw postindustrialnych, z po-
wstawaniem nowych form masowej komunikacji, ze wzrostem zamożności  
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i zwiększoną ilością czasu wolnego. To sprawia, że postmodernizm jest ściśle 
powiązany z konsumpcją, a rozwój jej znajduje oczywiście swoje odzwiercie-
dlenie w języku. 

W mojej książce piszę o polszczyźnie konsumpcyjnej, która dobrze oddaje po-
nowoczesny chaos rzeczy i słów. To zupełnie nowy język, całkiem nieznany 
przed rokiem 1989. Człowiek współczesny porusza się z jednej strony wśród 
tysięcy rzeczy, będących wytworem bardzo rozwiniętego społeczeństwa postin-
dustrialnego, z drugiej zaś współczesna kultura konsumpcyjna kieruje do niego 
ogromną liczbę słów, które służą rzeczom, nazywają je, zachęcają do kupna  
i korzystania z ich dobrodziejstw. Rzeczowniki nazywają najważniejsze obiek-
ty konsumpcji, zwykle materialne przedmioty – a jest ich ogromna ilość, bo 
konsumpcjonizm lubi nadmiar – które stały się dla współczesnej cywilizacji 
celem najważniejszym. Ale i słowa (znaki) są także przedmiotem konsumpcji, 
stają się zatem przedmiotami, zaś społeczeństwa konsumują je tak, jak rzeczy. 
Niektóre z tych symboli, np. znaki prawnie zastrzeżone, loga, marki są cenione 
bardzo wysoko i sprzedawane za miliardy dolarów. Także i w Polsce żyjemy 
w nieustannym ataku informacyjnym, który przenosi reifikację przestrzeni,  
w której porusza się człowiek, na płaszczyznę językową. Jesteśmy jednak kul-
turą postliteracką preferującą obraz, zatem dołączają do tego potoku słów nie-
policzalne liczby obrazów, niejednokrotnie pustych, odnoszących się często do 
samych siebie [Ożóg 2006: 101]. 

Konsumpcjonizm radykalnie zmienia język polski, który coraz częściej 
zaczyna być traktowany instrumentalnie i jest narzędziem służącym do pro-
pagowania i rozszerzania konsumpcji. Znaczny obszar współczesnego języka 
polskiego jest zajmowany dziś właśnie przez polszczyznę konsumpcyjną. 

Ożóg poza konsumpcjonizmem zwraca również uwagę na karnawalizację 
języka obserwowaną zwłaszcza w mediach i języku współczesnej młodzieży. 
Karnawalizacja jest dążeniem do gry językowej, żartu, dowcipu, groteski  
i czarnego humoru. W celu stworzenie zabawy słownej wykorzystuje się 
wieloznaczność elementów językowych, a także ironię oraz prowokację. Au-
tor odwołuje się do coraz powszechniejszych we współczesnej publicystyce 
i dziennikarstwie praktyk kładących nacisk nie na treść przekazu, a na jego 
zabawową językowo formę. Bez wątpienia jest to dobra egzemplifikacja tego, 
z jakim problemem mierzy się współczesna polszczyzna przesiąknięta wpływa-
mi idei ponowoczesnych. 

Kolejnym bardzo ważnym zagadnieniem jest wolność, która w epoce 
postmodernistycznej zyskała szczególne znaczenie. Pojmowano ją jako zu-
pełne uwolnienie od wszelkich ograniczeń. To z kolei w języku zaowocowa-
ło przekonaniem, że jeśli człowiek ma być absolutnie wolny, to oznaką jego 
wolności jest każdy realizowany przez jednostkę sposób mówienia. Zgodnie  
z założeniami postmodernizmu, każdy człowiek dokonuje poznania rzeczywi-
stości w sposób indywidualny i niedający się usystematyzować. W rezultacie 
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zmierza to w kierunku mocno relatywistycznej refleksji – nie ma lepszego  
i gorszego sposobu użytkowania języka, bo każdy sposób jest oznaką wolno-
ści człowieka. Taka myśl rodzi luz językowy, a także wulgaryzację i brutali-
zację języka, zachwianie wysokiej, wzorcowej normy i uproszczenie etykiety 
językowej.

Najbardziej wyrazistą konsekwencją tak relatywistycznego podejścia do 
aksjologii społecznej jest skłonność do bylejakości i w odmianie ustnej i pi-
sanej współczesnej polszczyzny. Przejawia się to w warstwie fonicznej – wiele 
tekstów mówionych charakteryzuje niedbałość fonetyczna. Skutki takich zja-
wisk widoczne są również w zawartości treściowej wypowiedzi. Jest to konse-
kwencja niedostatecznej sprawności językowej. Jak pisze K. Ożóg: 

Postmodernizm zachwiał więc polską normą językową i kulturą mowy ojczy-
stej. Językoznawcy zastanawiają się nad wymuszoną przez życie liberalizacją 
przepisów ortograficznych, nauczyciele dyskutują o liczbie dopuszczalnych 
błędów ortograficznych na maturze i w wypracowaniach, a przeciętny Polak, 
zwłaszcza młody popełnia z roku na rok coraz większą liczbę tych błędów. 
Całkowicie upada interpunkcja. Szczególnie wiele błędów pojawia się w tek-
stach internetowych. Panuje tu programowy luz, nastawienie tylko na komu-
nikatywność bez większej dbałości o formę, tej tendencji sprzyja specyfika 
odmiany internetowej nazywanej mówiono-pisaną. Z kolei kanały telewizyjne 
upowszechniają ten chaos ortograficzny i interpunkcyjny, przytaczając w pro-
gramach na żywo liczne wypowiedzi internautów, por. chce się rzyć, jak oglą-
dam wasz program, ta kłutnia politykóf jest nie do zniesienia [Ożóg 2006: 106].

W perspektywie językowej przejawami ponowoczesnego, rewolucyjnego 
myślenia zmierzającego do przewartościowania jest wymieniona już wulgary-
zacja czy agresja językowa. Problem agresji językowej jest bez wątpienia ściśle 
powiązany natomiast z brutalizacją języka. O tej drugiej pisał profesor Jerzy 
Bralczyk w swoim artykule pt. Brutalizacja języka publicznego [Bralczyk 2008]. 
Uczony nakreślił tam w przystępny sposób najbardziej elementarne podstawy 
rozumienia brutalizacji – jej semantykę i etymologię.

„Brutalizacja” to słowo oznaczające nadawanie lub nabieranie cech brutalno-
ści, grubiaństwa. Pochodzący z francuskiego wyraz „brutal” w polszczyźnie 
ma takie synonimy jak „grubianin”, „prostak”, „cham”, „ordynus”. „Brutal-
ny” to tyle, co ‘szorstki w obejściu’, ‘wyzyskujący siłę, przewagę’, ‘zachowu-
jący się bezwzględnie’. „Brutalnym” nazywamy kogoś prostacko agresywnego  
i ordynarnie dominującego. Brutalnym bywa zwykle silniejszy wobec słabsze-
go. Słownik wileński daje ciekawy cytat w haśle „brutal”: „rzadko, aby pyszny 
nie był brutalem”. Zazwyczaj, mówiąc o brutalności, ma się na myśli dzia-
łania ludzi wobec ludzi, działania fizyczne lub werbalne. Rzadziej myśli się  
o zjawiskach głębiej abstrakcyjnych. Jednak gdy mowa o procesie brutalizacji 
czy brutalizowania, ujętym czasownikowo, pojawia się ta perspektywa szer-
sza, związana z abstrakcyjnością: słownik warszawski daje w rzadko obecnym  
w innych słownikach haśle „brutalizować” cytat z Zagórskiego: „oszoło-
mić swoich czytelników, brutalizując ich estetyczne i etyczne pojęcia”, zaś 
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współczesny publicysta pisze „PiS zbrutalizował podziały społeczne jak nikt 
dotąd” [Bralczyk 2008: 59-66].

Można by w uproszczeniu powiedzieć, że agresja językowa to niejakie 
łamanie pewnych ogólnie przyjętych norm wypowiadania się, prowadzenia 
dyskursu, które ma bezpośredni lub pośredni wpływ na uczestników komuni-
kacji językowej. To może być negatywnie nacechowane zachowanie nadawcy 
wypowiedzi względem odbiorcy wyrażone chociażby tonem głosu. 

Słowne zachowania agresywne sprzeciwiają się zasadom grzeczności językowej. 
Choć zasady te mają swoje uwarunkowania kulturalne, to jednak - jak pisze 
Małgorzata Marcjanik – dwie ogólne zasady można odnaleźć w zwyczajach 
językowych różnych kultur. Są to: okazywanie szacunku partnerowi z równo-
czesnym pomniejszaniem własnej roli, sygnalizowanie zainteresowania sprawa-
mi partnera. Zachowania agresywne wykluczają możliwość przestrzegania tych 
zasad [Laskowska 2013].

Celem niniejszej pracy jest scharakteryzowanie nie tylko źródeł czy kon-
sekwencji takich zjawisk, ale i ich przejawów. A przejawów agresji językowej 
jest mnóstwo. Między innymi to właśnie one dowodzą wielości, różnorako-
ści znaczenia, ale i wadze intencjonalności – te same słowa wypowiedziane  
w dobrej a następnie złej woli mają różną wartość ekspresyjną i semantyczną.  

Przykładowe przejawy agresji językowej to: napastliwy ton wypowiedzi, 
posługiwanie się wyrażeniami negatywnie oceniającymi rozmówcę, obelgami 
lub wulgaryzmami. Aktami agresji słownej mogą być też deklaratywy lub dy-
rektywy, np. akty złorzeczenia, przeklinania kogoś, klątwy. Napaść językowa 
może mieć różne formy: od jawnych z użyciem słownictwa znieważającego 
lub podlegającego tabu, przez implikujące domniemaną agresję (np. zrzędze-
nie, wścibstwo, pouczanie, wątpienie w czyjś wybór, nieproszone rady, ste-
reotypowe klasyfikowanie) po formy zakamuflowane (np. podejrzenie, po-
sądzenie, pomówienie, oszczerstwo, plotka, zdrada, donos, dowcip, ironia). 
O ile niektóre z przejawów agresji języka zdają się być oczywiste, o tyle te 
mniej oczywiste skłaniają nas do refleksji. Napastliwy ton wypowiedzi nie 
musi towarzyszyć wypowiedziom, które są już same w sobie nacechowane 
pejoratywnie. Można powiedzieć, że w takim wypadku mamy do czynienia 
z ukrytą formą agresji, której zadaniem tak czy inaczej jest odbiorcę poniżyć 

– taka ukryta forma agresji językowej to ironia. Z kolei wyrażenia, które same  
w sobie mają być negatywnie nacechowane – czyli obelgi i wulgaryzmy – 
mogą, ale nie muszą uderzać w odbiorcę komunikatu. 

Istnieje cały szereg przykładów opisujących takie sytuacje komunikacyj-
ne, w których intencja nadawcy jest przez odbiorcę niewłaściwie, opacznie 
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zrozumiana. Trzeba pamiętać, że jakość i forma komunikatu jest dyktowana 
poniekąd przez relację między nadawcą i odbiorcą a także przez wszelkie uwa-
runkowania kulturowe. Dlatego też obelżywe określenie użyte wobec obcej 
osoby rzeczywiście ma wartość deprecjonującą, ale to samo określenie traci 
tę wartość (i odwrotnie) użyte w zupełnie innym kontekście i wobec innego 
odbiorcy. Być może celem nadawcy w takiej sytuacji jest żart. Mimo wszystko 
wydaje się, że bez względu na intencję, nawet taki żart może po przekroczeniu 
pewnego pułapu stać się jawną agresją językową.

Agresja językowa nie jest problemem wyłącznie naszych czasów, a jej gra-
nice są – co bardzo istotne – czasem rozmyte i trudne do zakreślenia. Trzeba 
zdawać sobie sprawę z tego, że używane przez nas słowa mają moc sprawczą  
i niekiedy „programują” otaczającą nas rzeczywistość. Warto unikać pewnych 
określeń nie tylko po to, żeby zachowywać wymaganą grzeczność językową, ale 
również i po to, żeby unikać pewnych tendencji do brutalizowania przekazu. 

Trudność w precyzyjnym stawianiu granic przejawów brutalizacji ję-
zyka być może jest spowodowana właśnie postmodernistyczną skłonnością 
do nadmiernej relatywizacji również w perspektywie aksjologicznej. Szerzej 
pisał o tym K. Ożóg w artykule zatytułowanym Współczesna polszczyzna  
a postmodernizm [Ożóg 2006]. Badacz podkreślał, że to właśnie moda na luz 
językowy staje się przyczyną wulgaryzacji i brutalizacji zachowań językowych. 
A spośród wszystkich zjawisk usprawiedliwianych przez ponowoczesną zasadę 
wolności, jest to zjawisko najgroźniejsze dla współczesnej polszczyzny. 

Ponowoczesna swoboda i uznanie każdej słownej, i szerzej, artystycznej, nawet 
najbardziej prowokacyjnej ekspresji, zachwiały stylem literackim. Nastąpiło 
znaczne przewartościowanie polszczyzny artystycznej. Autorzy dzieł literac-
kich coraz częściej eksponują środowiskowe odmiany polszczyzny, nasycone 
wyrazami brutalnymi, słowami agresywnymi, obscenami. Programowo miesza 
się różne sposoby mówienia, bo wszystkie – według założeń ponowoczesnych 

– jednakowo ważą. W literaturze współczesnej mamy zamierzoną degradację 
i banalizację języka. Swoiście faworyzuje się język mówiony w licznych jego 
odmianach […]. Widoczny jest behawioryzm nowej literatury, jej potoczność 
pełna brutalizmów […] [Ożóg 2006: 107].

Obalono wielowiekowe zakazy publicznego używania wulgary-
zmów, a to doprowadziło do poszerzenia marginesu tolerancji dla ję-
zykowych zachowań wulgarnych. W rezultacie, obecnie coraz szersza 
kategoria tolerancji pozwala na publiczne używania nawet najbardziej 
brutalnych słów w sposób niemal bezkarny. Używanie wulgaryzmów 
zaczęło – zdaniem Ożoga – przypominać swoistą kategorię estetyczną. 
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Przeklinają artyści, politycy, studenci. Przekleństwa, wyrazy obsceniczne i wul-
garne padają w filmach, rozpowszechniają je programy na żywo typu talk show 
czy big brother. Mnóstwo takich słów znaleźć można w piosenkach różnych 
nurtów, zwłaszcza hip-hopowych. Przykłady są aż nadto oczywiste, młodzież 
bez skrępowania używa wyrazów wulgarnych w obecności osób starszych,  
w Sejmie Rzeczypospolitej, jeśli dyskusja jest emocjonalna, używane są słowa 
nieprzyzwoite, por. teraz k. my, walcie się, spierd…j z mównicy. Media upo-
wszechniły nową warstwę takich słów, przejętych z filmów amerykańskich, 
np. wal się, pieprz się, fakuj. Co ciekawe, jedno tabu zostaje w imię wolności 
złamane, ale wchodzą inne zakazy nazywane poprawnością polityczną, moty-
wowane przez poszanowanie odmienności, np. wyeliminowanie słowa Cygan 
i zastąpienie go przez słowo Rom, znane kłopoty jednej z posłanek po pu-
blicznym użyciu słowa pedał, a jeden z polityków publicznie przemawiając, 
nie dokończył znanego przysłowia Kochajmy się jak bracia, a liczmy się jak… 
[Ożóg 2006: 106]. 

Badacz zwraca również uwagę na radykalny pluralizm. Podkreśla,  
że w polskiej kulturze objawia się on w dominacji jednej kultury, a w tym przy-
padku chodzi o kulturę amerykańską, którą jesteśmy zafascynowani. Skutkiem 
takiej fascynacji jest niekiedy bezrefleksyjne przejmowanie jej licznych zna-
ków kulturowych, sposobu żywienia, wypoczynku czy kariery. Amerykański 
model życia stał się bardzo atrakcyjny, bo jest nastawiony na indywidualizm, 
sukces, poczucie własnej ważności i niezależności, tolerancję, swobodę. Od-
działuje to również na język. Jak pisze Ożóg: „Mamy tutaj szybką rozrywkę, 
szybki odpoczynek, szybką miłość, zwłaszcza fizyczną, nastawienie na szybkie 
efekty pracy, błyskawiczny sukces. Jest też szybkie jedzenie, słynne na całym 
świecie fast-food czy McDonald’s. Setki wyrazów angielskich, pochodzących 
z Ameryki oznaczają już polskie realia. Polak doby ponowoczesnej zaczyna 
widzieć coraz bardziej otaczającą go rzeczywistość oczyma Amerykanina, por. 
typowo amerykański sposób oddawania emocji: super, wow!, hiper, mega, ab-
solutny filmowy megahit Pasja nie zdobył żadnej Oskara” [Ożóg 2006: 108]. 

ZAKOŃCZENIE

Postmodernizm jako prąd filozoficzny dokonał istotnych przewartościo-
wań w rozumieniu sztuki nowoczesnej początków wieku XX. Jednym z tych 
przewartościowań jest zatarcie granic między kulturą niską a wysoką. To po-
skutkowało odrzuceniem obecnych aksjomatów społecznych i absolutyzacją 
wolności. Szczególnie widoczne są tej absolutyzacji wpływy we współczesnej 
polszczyźnie.

Ponowoczesne idee bardzo radykalnie zmieniły język polski w ciągu 
ostatnich dwudziestu lat. Niezwykle wyraźny jest wpływ postmodernistycznej 
myśli w prymacie pospolitości i potoczności, a także w rozwoju polszczyzny 
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konsumpcyjnej, nasilaniu brutalizacji i wulgaryzacji języka, w przewartościo-
waniu normy językowej. Jednym z najgorszych skutków tego typu tendencji 
w języku jest obniżenie sprawności językowej współczesnych Polaków.
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POSTMODERNISM – THE CONSEQUENCES  
IN CONTEMPORARY POLISH LANGUAGE

Summary: The subject of this study is the effects of postmodern ideas noticed 
in contemporary Polish. The most important thesis put forward by the author 
assumes that the postmodern current has significantly influenced the linguistic 
efficiency of Polish language users. The aim of the study is to characterise 
the most significant, expressive and representative postmodern tendencies pre-
sent in the Polish language of the last two decades. The study is divided into 
two parts. The first discusses the problem of defining postmodernism from  
a broader perspective, encompassing language and the history and theory of li-
terature. The second part contains a description of the most important tenden-
cies noticeable in contemporary Polish language: consumerism, vulgarisation, 
brutalisation, linguistic aggression. On the basis of the analyses conducted, the 
final conclusion is drawn that the effects of postmodernism in contemporary 
Polish lead to a decline in the linguistic efficiency of Polish language users.

Keywords: postmodernism, postmodernity, contemporary Polish language, 
vulgarisation, language brutalisation



21

JULIA PRASKA, KAMIL DOŁĘGA 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH 

CO PAMIĘTAMY ZE SZKOŁY 
 – WSTĘPNY RAPORT Z BADAŃ 

Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest omówienie wyników badań 
problematyki związanej z pamięcią zdarzeń z czasów szkolnych. W szczegól-
ności analizie zostały poddane takie kategorie jak: wspomnienia pozytywne, 
wspomnienia negatywne, wspomnienia nauczycieli oraz ogólna ocena szkoły. 
Głównym założeniem badań było zauważenie, skategoryzowanie oraz porów-
nanie wspomnień pozytywnych i negatywnych występujących u badanych 
podczas przebytego okresu szkolnego. Całość opracowania jest osadzona na 
podstawie spotkań i wywiadów przeprowadzonych ze studentami. Prezento-
wane wyniki mają służyć opracowaniu w przyszłości kwestionariusza ankiety 
oceny wspomnień szkolnych.

Słowa kluczowe: wspomnienie pozytywne, wspomnienie negatywne, wspo-
mnienia nauczycieli, dychotomia, szkoła

WPROWADZENIE 

Czas szkolny jest, czasem radykalnych zmian w życiu dziecka. Każdy 
z nas potrafi wracać wspomnieniami do swojej edukacji, opowiadając przy 
tym swoje przygody. Ogromny wpływ w tym okresie ma rozpoczęcie nauki 
szkolnej. Wiąże się z tym wiele funkcji, które obejmują samodzielność oraz 
przyczyniają się do poszerzenia relacji społecznych poprzez zawiązywanie 
pierwszych przyjaźni, które często trwają całe życie, „z jednej strony dzieci 
dołączają rzeczywistość zewnętrzną do swej struktury psychicznej, z drugiej 
są niejako zmuszane do modyfikowania i poszerzania repertuaru swych dzia-
łań tak, by dostosowywać się do wymagań środowiskowych” [Schaffer 2008: 
206]. Szkoła jako instytucja oraz miejsce gromadzi corocznie tysiące uczniów. 



22

JULIA PRASKA, KAMIL DOŁĘGA

Według definicji szkoła to „instytucja oświatowo-wychowawcza, zajmująca 
się kształceniem i wychowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych, stosownie do 
przyjętych w danym społeczeństwie celów i zadań oraz koncepcji oświatowo-

-wychowawczych i programów” [Okoń 2001: 383]. Opierając się na definicji 
należy stwierdzić, że szkoła uczy nas człowieczeństwa. Odczuwania empatii, 
akceptacji, a także współpracy, która pozwoli na funkcjonowanie w później-
szym etapie życia. Przygotowuje do samorealizacji i dążenia do celu, rozwija 
myślenie w zakresie przyszłości.

Sięgając do pamięci związanej ze szkołą, zobaczymy także lekcje. Dla 
jednych były czymś nieprzyjemny dla drugich wymarzonym spędzeniem cza-
su. Jednak bez wątpienia można stwierdzić, że to one wpłynęły na niejednego 
człowieka. Dzięki nim nauczyciele oddziaływują na uczniów inspirując do 
odnalezienia się na ścieżce zawodowej przyszłych matematyków, architektów 
czy lekarzy. Szkoła kształtowała nas jako jednostki i naszą osobowość, skie-
rowała na tok naszej przyszłej kariery. Podczas tego okresu każdy odgrywał 
pewną rolę w tej grupie społecznej, przewodniczącego, aktywisty czy chociaż-
by reprezentanta.

Opisany proces nosi nazwę odgrywania ról i pokazuje, że w znacznym stopniu 
myślimy i postępujemy tak, by dostosować się do wzorców zachowania stwo-
rzonych przez społeczeństwo. Każdy człowiek znajduje się w centrum skom-
plikowanej sieci powiązanych ze sobą ról [Berryman, Hargreaves, Howells, 
Ockleford 2003: 97].

Wspomnienia dotyczące tego okresu często wiążą się z karami za pomocą 
uwag oraz wzywania rodziców. W tamtym momencie wydawało się to dla 
uczniów nieodpowiednim zachowaniem ze strony nauczyciela, a po latach jest 
zabawną historią opowiadaną wśród znajomych przy spotkaniu. 

Pierwsze dni szkolne dla każdego ucznia były bardzo doniosłym prze-
życiem. Do dzisiaj w większości jesteśmy w stanie podać z kim była nasza 
pierwsza lekcja oraz jak wyglądała pierwsza wyprawka szkolna, którą skompo-
nowaliśmy razem z rodzicami działając przy tym naszą pamięcią biograficzną. 
Pisząc o szkole, nie można zapomnieć o wycieczkach, które były mocno wy-
czekiwane przez uczniów. Poznać można było wtedy rówieśników i nauczy-
cieli w luźniejszej atmosferze, przez to, że umysł dziecka w okresie szkolnym 
jest swoistą gąbką chłonącą doświadczenia, a nie ma lepszego sposobu na ich 
pozyskanie niż doświadczanie. Podczas całego etapu szkolnictwa zachodzą  
w jednostce procesy zmian indywidualnych, „Zmiany indywidualne wy-
nikające z niepowtarzalnych przeżyć osobistych” [Hellen Bee 2004: 3],  
 



23

CO PAMIĘTAMY ZE SZKOŁY – WSTĘPNY RAPORT Z BADAŃ

gdzie dziecko rozpoczyna nowy etap życia, stosunki z rodzicami ulegają zmia-
nie, autorytet w postaci rodzica zmienia się na nauczyciela lub rówieśników. 

Badania zostały przeprowadzone wśród studentów Uniwersytetu Przy-
rodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (od marca do czerwca 2022 roku),  
w ramach projektu badawczego dotyczącego diagnozy reakcji na stres w śro-
dowisku wirtualnej rzeczywistości. Badani wykonywali pięć zadań (modułów) 
w środowisku wirtualnej rzeczywistości:

• pierwsze odwoływało się do testu Stroppa;
• „arytmetyczne” polegające na wykonaniu prostych zadań 

matematycznych;
• odwołujące się do osobistych wspomnień z okresu edukacji. W ar-

tykule przedstawiono wyniki uzyskane na tym etapie badań. Re-
spondentów proszono o wskazania emocjonującego negatywnego 
oraz pozytywnego wydarzenia z okresu edukacji oraz ocenę systemu 
edukacji. Głównym celem tego artykułu jest analiza informacji do-
tycząca charakteru wspomnień dotyczących szkoły;

• dwa ostatnie zadania odnosiły się do umiejętności autoprezentacyj-
nych w wirtualnej klasie.

Badania były anonimowe, uczestnicy nie otrzymywali gratyfikacji  
za udział. 

Uczestniczyły w nich osoby, które samodzielnie się zgłosiły. W bada-
niach wzięło udział 69 osób, 43 kobiety, 26 mężczyzn. Średnia wieku wynosiła  
22 lata przy odchyleniu standardowym 4,28.

Moduł badań dotyczący wspomnień z okresu edukacji zawierał cztery 
pytania otwarte, umożliwiające wypowiedzenia się na temat przeżytych do-
świadczeń szkolnych. 

W pierwszym pytaniu należało udzielić odpowiedzi na pytanie dotyczące 
negatywnego wspomnienia ze szkoły. W drugim pytaniu należało przywo-
łać wspomnienie nauczyciela, który wpisał się szczególnie w pamięć z okresu 
edukacji. Trzecie dotyczyło pozytywnego wspomnienia przeżytego w okresie 
nauki na wcześniejszych etapach edukacyjnych. W czwartym należało ocenić 
edukację na skali „szkolnej”, wystawić ocenę na skali od 1 do 6. 

Uzyskane wyniki, wypowiedzi respondentów na poszczególne pytania 
poddano analizie i kategoryzacji. Poniżej zaprezentowano uzyskane wyniki, 
wraz z zaproponowanymi kategoryzacjami. Przywołano również wypowiedzi 
uczestników (w oryginalnej formie), w celu ukazania zakresu pojęciowego po-
szczególnych wyróżnionych kategorii.



24

JULIA PRASKA, KAMIL DOŁĘGA

NEGATYWNE WSPOMNIENIA ZE SZKOŁY

Analiza wypowiedzi respondentów została podzielona na trzy 
kategorie. Pierwsza dotyczyła sprawstwa, konsekwencji działań. Wyróż-
niono tu wydarzenia spowodowane przez rówieśników, działania wła-
sne oraz zainicjowane przez nauczycieli.

Wykres 1. Wspomnienia negatywne A

Źródło: Opracowanie własne.

• Spowodowane przez nauczycieli: włączono tu wspomnienia bada-
nych, odnoszące się do takich zachowań jak: osoba pilnująca szkoły 
wykazywała zachowania seksualne względem uczniów; nie zaproszony 
nauczyciel na I komunię świętą postawił następnego dnia uwagi i je-
dynki; podglądanie na wycieczce; niesprawiedliwe traktowanie i fawo-
ryzacja innych; śmianie się z wymowy; obrażanie; przeszkadzanie pod-
czas lekcji; podczas urodzin zrobił z niej pośmiewisko; zwrócił uwagę 
na pomalowane usta; mówił, że do niczego się nie nadaje; była zła na 
jego nieobecność ponieważ miał pogrzeb; straszyła, że nie dopuści ich 
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do matury;
• Wydarzenie negatywne spowodowane przez rówieśników: zostało 

na nią zaskarżone na konkursie; wyśmiewanie się z kolegi z innymi oso-
bami; popchnięty na korytarzu, uderzył się i stracił przytomność; dzieci 
rzucały w niego warzywami; śmiali się z niej jak gorzej sobie radziła 
na wychowaniu fizycznym (WF); napadnięty przez dwie osoby; chłopak 
powiedział przy całej klasie czy nie ma lustra w domu; kłótnia z kole-
żanką; kolega rozciął głowę wpadając na ścianę;

• Wydarzenie negatywne spowodowane przez działania własne: 
zagrożenia z przedmiotów; ściąganie na sprawdzianie; wagary; nagrał 
dziewczyny jak się przebierały; złamana ręka; zgłoszenie kogoś, kto wpu-
ścił szczury do klasy; papierosy w łazience; stres na testach; narysowanie 
swastyki pianką pod łóżkiem kolegi; brak prezentacji do wygłoszenia 
przed całą szkołą; powiedział na osobę mama; przyłapana na wizy-
cie w męskiej toalecie; wywieszenie kartki z agencją towarzyską; upadł 
mu mikrofon podczas wystąpienia; trafili śnieżką w osobę; zjechanie po 
schodach – rodzice się śmiali. 

Kolejna kategoria, którą wyodrębniono na podstawie wspomnień nega-
tywnych z okresu edukacji dotyczyła zachowań agresywnych (B), odnoszą-
cych się do doświadczonej agresji fizycznej, psychicznej oraz seksualnej.

Wykres 2. Wspomnienia negatywne B

Źródło: Opracowanie własne.
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• Agresja fizyczna: popchnięty na korytarzu uderzył się i stracił przy-
tomność; dzieci rzucały w niego warzywami; gryzienie kolegi w bitwie  
o komputer; napadnięty przez dwie osoby na wf; trafili śnieżką w na-
uczycielkę; kolega rozciął głowę wpadając na ścianę; zjechanie po scho-
dach – rodzice się śmiali;

• Agresja psychiczna: zostało na nią zaskarżone na konkursie; niezapro-
szony nauczyciel na komunię następnego dnia postawił uwagi i jedynki 
uczniom; śmiała się z wymowy; wyśmiewanie się z kolegi z innymi oso-
bami; zgłoszenie kogoś, kto wpuścił szczury do klasy; gdy miała urodziny 
zrobił z niej pośmiewisko; śmiali się z niej jak gorzej sobie radziła na 
WF; złe traktowanie przez rówieśników; obrażanie; wywieszenie kartki 
z agencją towarzyską; chłopak powiedział przy całej klasie czy nie ma 
lustra w domu; mówił że do niczego się nie nadaje;

• Agresja seksualna: osoba pilnująca szkoły „przystawiała” się do niej; 
podglądał ją na wycieczce kilkudniowej; nagrał dziewczyny jak się 
przebierały.

Kolejna kategoria, którą wyodrębniono na podstawie wspomnień nega-
tywnych z okresu edukacji dotyczyła wspomnień negatywnych (C), odno-
szących się do edukacji oraz dotyczących relacji.

Wykres 3. Wspomnienia negatywne C

Źródło: Opracowanie własne.

Ostatnia kategoria negatywnych wspomnień dotyczyła relacji z inny-
mi: osoba pilnująca szkoły wykazywała zachowania seksualne względem oso-
by ankietowanej; nie zaproszony nauczyciel na I komunię świętą, postawiła 
następnego dnia uwagi i jedynki; podglądał ją na wycieczce kilkudniowej; 
złamana ręka na wf; śmiali się z wymowy; papierosy w łazience; popchnięty na 
korytarzu uderzył się i stracił przytomność; narysowanie swastyki pianką pod 
łóżkiem kolegi; ucieczka z zajęć; dzieci rzucały w niego warzywami; śmiali się 
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z niej jak gorzej sobie radziła na WF; powiedział na osobę mama; wyśmiewa-
nie się z niego; napadnięty przez dwie osoby na WF; chłopak powiedział przy 
całej klasie czy nie ma lustra w domu; kolega rozciął głowę wpadając na ścianę; 
wyszła z toalety i przylepił się jej papier toaletowy; zjechanie po schodach. 

• Wspomnienia negatywne dotyczące edukacji: zagrożenia z przed-
miotów; ściąganie na sprawdzianie; wagary; nie radziła sobie na wy-
chowaniu fizycznym; stres na testach; niesprawiedliwe traktowanie  
i faworyzacja; brak prezentacji do wygłoszenia przed całą szkołą; ob-
rażanie przez osoby; zwróciła uwagę na pomalowane usta; gdy miała 
urodziny zrobił z niej pośmiewisko; była zła na jego nieobecność, ponie-
waż miał pogrzeb.

WSPOMNIENIA NAUCZYCIELI 

Po przeanalizowaniu wypowiedzi uczestników, na temat wspomnień 
związanych z nauczycielami, dokonano kategoryzacji ze względu na dziedzinę 
nauki reprezentowaną przez nauczyciela:

• Nauki ścisłe: (matematyka, fizyka): gnębiła osobę, ponieważ nie 
odpowiadały jej osoby z którymi utrzymuje ona kontakt; krzyczał, cze-
piał się; nie uczyła tylko uspokajała ludzi; śmieli się z niej przy tablicy; 
czepiała się szczegółów; nie była fer, nie lubiła go; powiedziała, że nic 
nie osiągnę; mówił, że nie zdam matury; irytujący sposób zachowania; 
niemiła; dużo wymagał nie umiał uczyć;

• Dziedzina nauk humanistycznych (język polski, historia, język 
niemiecki, język angielski, język rosyjski): niemiły, czepliwy; nie-
adekwatnie oceniała; krzyczała; faworyzacja; obrażał ją; bardzo wy-
magająca; cały czas ją pyta; nie chciał wstawić jej piątki, mimo że na 
nią zasługiwała; dużo wymagał, czepiał się, znęcała się i mówiła klasie,  
że się nie uczą; stosowała kare jak pójście do tablicy; nic nie wiedziała, 
a wymagała; straszyła, że bez znajomości danej partii materiału nie 
dopuści ich do matury; nie lubiła go;

• Dziedzina nauk przyrodniczych (Chemia): uwzięła się na nią; 
wredna; niemiła, niesprawiedliwa;

• Dziedzina nauk o zdrowiu (wychowanie fizyczne): podrywał ją;
• Dziedzina sztuk pięknych (muzyka): brak umiejętności grania na 

flecie – krzyczała za to.
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Analiza wypowiedzi respondentów została skategoryzowana na dwie ka-
tegorie. Dotyczyły one konsekwencji działań „dotyczących mnie” oraz „doty-
czących innych”. 

Wykres 4. Wspomnienia nauczycieli A

Źródło: Opracowanie własne.

• Dotyczy mnie: gnębiła osobę, ponieważ, nie odpowiadały jej osoby  
z którymi utrzymuje ona kontakt; uwzięła się na nią; podrywał ją na-
uczyciel; śmieli się z niej przy tablicy; cały czas ją pytał; nie była fer, nie 
lubiła go; powiedziała, że nic nie osiągnę; wystawiony przed całą szkołę 
na apelu; obrażał ją; mówił, że nie zda matury; nie chciał wstawić jej 
piątki, mimo że na nią zasługiwała; krzyczała.

• Dotyczy innych: straszyła, że bez znajomości danej partii materiału 
nie dopuści ich do matury; irytujący sposób zachowania; nic nie umiał, 
nic nie uczył; nic nie wiedziała, a wymagała; nie uczyła tylko uspo-
kajała ludzi; niemiła, faworyzacja; straszył, że nie zdamy; znęcała się  
i mówiła klasie, że się nie uczą; niesprawiedliwe oceniała; czepiała się 
szczegółów; brak umiejętności grania na flecie – krzyczała za to; dużo 
wymagał, nie umiał uczyć; nie umiała przekazać wiedzy; niemiła; krzy-
czała; stosowała karę jak pójście do tablicy; krzyczał, czepiał się; nieade-
kwatnie oceniała; niemiła, niesprawiedliwa; bardzo wymagająca; dużo 
wymagał, czepiał się.
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Wypowiedzi respondentów skategoryzowano pod względem wspomnień 
nauczycieli (B) na: wywołujące strach/upokorzenie oraz prowadzące do po-
czucia niesprawiedliwości.

Wykres 5. Wspomnienia nauczycieli B

Źródło: Opracowanie własne.

• Strach: znęcała się i mówiła klasie, że się nie uczą; niemiła; krzyczała; 
stosowała karę jak pójście do tablicy; powiedziała, że nic nie osiągnę; 
wystawiony przed całą szkołę na apelu; mówił, że nie zda matury; stra-
szyła, że bez znajomości danej partii materiału nie dopuści ich do ma-
tury; krzyczała; niemiły, czepliwy; wredna; gnębiła osobę, ponieważ 
nie odpowiadały jej osoby z którymi utrzymuje ona kontakt; uwzięła się 
na nią; podrywał ją; śmiali się z niej przy tablicy; straszył, że nie zdamy.

• Niesprawiedliwość: nieadekwatnie oceniała; niemiła, niesprawie-
dliwa; bardzo wymagająca; dużo wymagał, czepiał się; nie uczyła tylko 
uspokajała ludzi; faworyzacja; czepiała się szczegółów; cały czas ją pytał; 
nie była fer, nie lubiła go; brak umiejętności grania na flecie – krzyczała 
za to; dużo wymagał, nie umiał uczyć; nie chciał wstawić jej piątki, 
mimo że na nią zasługiwała; nic nie wiedziała, a wymagała.

WSPOMNIENIA POZYTYWNE

Po przeanalizowaniu wypowiedzi uczestników na temat wspomnień 
pozytywnych dokonano kategoryzacji ze względu na: relację, sukces własny,  
a także kategorie nauczyciele i inne.
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Wykres 6. Wspomnienia pozytywne A

Źródło: Opracowanie własne.

• Relacje interpersonalne: znajomi, zdolności społeczne; wyjazdy; so-
cjalizacja z ludźmi; koleżanki przyszły zapytać po operacji czy wszystko 
jest dobrze; zgrana klasa;

• Sukcesy własne: zdana matura; wygrane konkursy; ukończenia szkoły; 
zwolnienie z zajęć; wystąpienie jako prowadzący galę; praktyki; wygra-
na w piłkarzyki;

• Inne: kolega uderzył się w głowę i dostał ataku padaczki; znajomy 
wrzucił petardę i miał przypał;

• Kategoria nauczyciele: powołani; inne podejście do uczniów w gim-
nazjum; mocno w nią wierzył; osoby z pasją. 

OCENA SZKOŁY

Analiza wypowiedzi respondentów w zakresie oceny szkoły została po-
dzielona na sześć kategorii. W skład niej wchodzi zakres oceny za pomocą 
cyfry używając skali ocen szkolnych. Z czego ocena 1 to ocena niedostateczna,  
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2 to ocena dopuszczająca, 3 dostateczna, 4 to ocena dobra, 5 to ocena bardzo 
dobra, 6 to ocena celująca.

Wyniki 

Zaprezentowane powyżej wyróżnione kategorie dotyczące wspomnień 
wydarzeń negatywnych, pozytywnych i związanych z nauczycielami podczas 
edukacji nie są kategoriami rozłącznymi i wyczerpującymi. Prezentowane 
poniżej wyniki są wstępną analizą i w dalszych pracach będą uzupełnione  
o wyniki badań kwestionariuszowych osobowości, lęku, strategii radzenia so-
bie w sytuacjach stresowych itp. Prezentowane wyniki mają służyć opracowa-
niu w przyszłości kwestionariusza ankiety oceny wspomnień szkolnych.

Przy analizie wyników badań dotyczących kategorii „wspomnienia ne-
gatywne”, porównano je z podkategoriami: dotyczącymi relacji, spowodowa-
nymi przez działanie własne, dotyczącymi edukacji, spowodowanymi przez 
nauczycieli, agresja fizyczną, agresją psychiczną, agresją seksualną, spowodo-
wanymi przez rówieśników. Powyższe kategorię przedstawia Wykres 7.

Wykres 7. Wydarzenia negatywne 

Źródło: Opracowanie własne.

Respondenci wśród wydarzeń negatywnych z okresu edukacji wskazy-
wali na relacje interpersonalne (25%) Przykładowymi odpowiedziami były: 
ściąganie na sprawdzianie; wagary; faworyzacja. Kolejną pozycją wskazaną 
przez badanych jest podkategoria spowodowane przez własne działanie (24%) 
na przykład: zagrożenia z przedmiotów; ściąganie na sprawdzianie; wagary; 



32

JULIA PRASKA, KAMIL DOŁĘGA

nagrał dziewczyny jak się przebierały). Następną kategorią są działania związa-
ne z edukacją (16%) to na przykład: stres na testach; niesprawiedliwe trakto-
wanie i faworyzacja, spowodowane przez nauczycieli (10%) w skład, których 
wchodziły odpowiedzi takie jak: obrażanie; przeszkadzanie podczas lekcji; 
podczas urodzin zrobił z niej pośmiewisko. Najmniejsza wartość procentowa 
to agresja psychiczna (9%), którą opisują zachowania takie jak: zostało na nią 
zaskarżone na konkursie; nie zaproszony nauczyciel na komunię następnego 
dnia postawił uwagi i jedynki uczniom; śmiała się z wymowy, spowodowa-
ne przez rówieśników (6%) przykładowymi odpowiedziami w tej kategorii 
były działania takie jak: zostało na nią zaskarżone na konkursie; wyśmiewanie 
się z kolegi z innymi osobami; popchnięty na korytarzu uderzył się i stracił 
przytomność, agresja fizyczna (6%) z przykładami: popchnięty na korytarzu 
uderzył się i stracił przytomność; dzieci rzucały w niego warzywami; gryzie-
nie kolegi w bitwie o komputer, oraz agresja seksualna (3%) wyróżniająca się 
odpowiedziami takimi jak: osoba pilnująca szkoły „przystawiała” się do niej; 
podglądał ją na wycieczce kilkudniowej; nagrał dziewczyny jak się przebierały.

Wykres 8. Wspomnienia nauczycieli

Źródło: Opracowanie własne.

Respondenci wśród wydarzeń negatywnych z okresu edukacji wskazali 
na wspomnienia, które dotyczyły innych osób, a nie jednostki, która brała 
udział w badaniu (22%). Zostało zapamiętane, że nauczyciel kierował słowa 
wpływające negatywnie do całej grupy odbiorców- całej klasy, a nie poszcze-
gólnej jednostki. Przeciwieństwem do tego typu zachowania była kategoria  
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dotycząca mnie (13%). Środkowymi pozycjami ze względu na wysokość wy-
ników były strach (18%) oraz niesprawiedliwość (15%).

Wykres 9. Wspomnienia nauczycieli prowadzących przedmioty szkolne

Źródło: Opracowanie własne.

Analiza wyników wykazała, że, najbardziej wspominaną dyscypliną na-
uki jest matematyka (8%). Kolejnymi pozycjami są: język polski (6%), histo-
ria (5%), język rosyjski (4%) oraz chemia (2%). Podobną wartość procentową 
(1%) osiągnęły przedmioty: język niemiecki, wychowanie fizyczne, muzyka, 
język angielski, fizyka i informatyka. 

Wykres 10. Wydarzenia pozytywne 

Źródło: Opracowanie własne.
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Z przeprowadzonego badania wynika, że zapamiętane wydarzenia pozy-
tywne odnośnie przebytej edukacji naszych respondentów dotyczyły głównie 
relacji interpersonalnych (67%). Na drugim miejscu zobaczyć możemy suk-
cesy własne naszych badanych w ilości (18%). Najmniej wspomnień pozy-
tywnych dotyczyło sytuacji skategoryzowanych przez nas jako inne w wartości 
(4%). Do których zaliczono odpowiedzi takie jak: znajomi, zdolności społecz-
ne; wyjazdy; socjalizacji z ludźmi; koleżanki przyszły zapytać po operacji czy 
wszystko jest dobrze; zgrana klasa. Należy podkreślić, że respondenci dużo 
częściej wskazywali na wydarzenia negatywne edukacji niż pozytywne.

Wykres 11. Ocena edukacji 

Źródło: Opracowanie własne.

Badani oceniali w skali od 1 do 6 system przebytej przez nich edukacji 
aż do momentu, w którym się znajdują. Średnia ocena wyniosła 3,26 przy 
odchyleniu standardowym 1,22. Biorąc pod uwagę powyższe wyniki można 
stwierdzić, że studenci w większości dostrzegają w świetle pozytywnym 
edukację na ocenę 4 w 26%. Tylko 1.4% z nich udzielił oceny 6 na przebytą 
edukację, a 7,24% postawiło ocenę 1 świadczącą o niezadowoleniu z edukacji. 

WNIOSKI

Wyniki badań dotyczących wspomnień szkolnych pozwalają na sformu-
łowanie kilku istotnych wniosków i założeń, dotyczących rodzaju i kategorii 
uzyskanych wspomnień w całym okresie badań z zakresu przebytej edukacji. 
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1. Analizując uzyskane wyniki należy stwierdzić, że większość wspo-
mnień dotyczących okresu przebytej edukacji była nacechowana ne-
gatywnie. Co więcej, występowały w nich wspomnienia dotyczące 
agresji na tle psychicznym, fizycznym oraz seksualnym, a także nega-
tywne zachowania nauczycieli. Świadczy to o diametralnej przewa-
dze występowania czynników negatywnie zapamiętanych z okresu 
przebytej edukacji. Wspomnienia te były na tyle mocne, że utrzy-
mały się aż do momentu przeprowadzenia wywiadu i zostają z osobą 
dalej. 

2. Większość osób badanych w kategorii wspomnień dotyczących na-
uczycieli udzieliła odpowiedzi nacechowanych negatywnie odnośnie 
prowadzonych przez nich przedmiotów szkolnych. Uczestnicy wy-
wiadu pamiętają negatywne sytuacje, które wydarzyły się podczas 
lekcji z danymi nauczycielami oraz ich nieodpowiednie zachowanie 
kierowane bezpośrednio w jednostkę bądź w całą grupę osób. Wska-
zują także w niewielkiej ilości na niekompetencję, nieumiejętność 
prowadzenia zajęć oraz niesprawiedliwość ze strony nauczyciela. 
Sprawia to, że wyniki badań dotyczące wspomnień przebytej eduka-
cji odnoszących się do nauczycieli, są zgodne z wynikami zamieszczo-
nymi w artykule Po co jest szkoła? funkcje szkoły z perspektywy kandy-
datów do zawodu nauczyciela [Kochanowska 2020]. Można odnieść 
wrażenie, że w tej grupie badanych nauka poprzez zajęcia lekcyjne 
wiąże się z przeżyciami negatywnymi i jest niechętnie wykonywana. 

3. Analizując wszystkie wypowiedzi respondentów można stwierdzić, że 
w znacznej większości wspomnienia dotyczące przebytej edukacji ba-
danych są negatywne, zgodne z wynikami zamieszczonymi w artykule 
Pamięć szkoły Prl-u – Badanie z wykorzystaniem technik narracyjnych 
[Budziszewska, Olender, Gołuchowska, Kocik, Mućka 2015]. Prezen-
towane wyniki są wstępną analizą i w dalszych pracach będą uzupełnione  
o wyniki badań kwestionariuszowych osobowości, lęku, strategii 
radzenia sobie w sytuacjach stresowych itp. Prezentowane wyniki 
mają służyć opracowaniu w przyszłości kwestionariusza ankiety oce-
ny wspomnień szkolnych.

4. Istotnym składnikiem badań były wypowiedzi respondentów na 
temat pozytywnych wspomnień szkolnych. Wskazywali oni w du-
żej mierzę na relację, które nabywają podczas okresu szkolnego.  
W pamięć zapadała im klasa, rówieśnicy oraz wycieczki. Z pewno-
ścią należy stwierdzić istotne występowanie sytuacji nacechowanych 
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pozytywnie w przebytym okresie szkolnym. Odpowiedzi w katego-
rii sukcesy własne było mniej niż związanych z relacjami uważamy,  
że także odgrywają dużą rolę we wspomnieniach pozytywnych zwią-
zanych z przebytą edukacją. Można stwierdzić, że wydarzenia pozy-
tywne występujące w szkole także zapadają w pamięć choć jest ich 
porównawczo znacznie mniej niż negatywnych. 

5. Istotnym składnikiem podjętych badań jest ocena przebytej edukacji 
w systemie szkolnym od 1 do 6. Chodź patrząc na wyniki badań 
respondentów, gdzie w większości zauważalne są wspomnienia ne-
gatywne związane ze szkołą, to najwięcej osób odpowiedziało, że wy-
bierają ocenę dobrą. Świadczy to o silniejszych bodźcach doznanych 
podczas wydarzeń pozytywnych niż tych negatywnych. Mimo tak 
dużej różnicy między nimi można stwierdzić, iż według badanych 
przebyta przez nich edukacja była na poziomie dobrym.
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WHAT DO WE REMEMBER FROM THE SCHOOL 
 – PRELIMINARY RESEARCH REPORT

Summary: The purpose of this article is to discuss the results of memories 
from school research. In particular, the analysis consisted of categories like: 
positive, negative and teachers' memories, as well as the overall rating of the 
school. The main assumption of the research was noticing, categorization and 
comparison of the negative and positive memories of the subjects in their 
school period. The entirety of the article is based on meetings and interviews 
with university students. In the future, the results are meant to be used to 
prepare a questionnaire about school memories.

Keywords: positive memories, negative memories, teacher's memories, dicho-
tomy, school
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STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

JACEK LESZCZYŃSKI

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ W WARSZAWIE

IMIGRACJA I POLITYKA MIGRACYJNA 
W PAŃSTWACH NORDYCKICH

Streszczenie: Jedną z cech obecnego systemu stosunków międzynarodowych 
w kontekście postępującej globalizacji jest intensyfikacja procesów migracyj-
nych i coraz większa złożoność struktury przepływów migracyjnych. Oficjal-
ne statystyki pokazują, że liczba przybywających migrantów wzrasta każdego 
roku, co wywiera dodatkową presję na instytucje społeczne społeczeństwa  
i zwiększa napięcia. Autorzy wybrali do badania państwa nordyckie, tj.: Dania, 
Szwecja, Islandia, Norwegia i Finlandia. Analiza środków polityki migracyjnej 
pokazuje, że kraje nordyckie mają różne podejście do kwestii migracji, lecz od 
dawna stoją przed wyborem: z jednej strony istniało i nadal istnieje zapotrze-
bowanie na siłę roboczą, z drugiej zaś napływ ogromnej liczby migrantów sta-
nowi zagrożenie dla stabilności państwa. Kryzys migracyjny w Europie, który 
osiągnął swoje apogeum w 2015 roku, zmusił państwa nordyckie do podjęcia 
kroków w kierunku ściślejszej kontroli przepływów migracyjnych.

Słowa kluczowe: Migracja, Polityka migracyjna, Dania, Szwecja, Islandia, 
Norwegia, Finlandia

WPROWADZENIE

Zjawisko migracji jawi się jako jedna z kluczowych cech współczesnego 
świata, ewoluująca pod wpływem procesów globalizacyjnych. Autorzy sku-
piają się na sytuacji migracyjnej w regionie Europy Północnej. W drugiej po-
łowie XX wieku i na początku XXI wieku kraje tego regionu stały się ośrod-
kami przyciągającymi imigrantów ze względu na wysokie tempo rozwoju 
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gospodarczego i atrakcyjny system zabezpieczeń społecznych. Dane staty-
styczne charakteryzujące współczesne procesy migracyjne w regionie euro-
pejskim wyraźnie wskazują na trwałe zainteresowanie migrantów państwami 
nordyckimi. Według międzynarodowych baz danych na stronie FactsMaps.
com do 2050 roku liczba ludności Norwegii ma wzrosnąć o 19,98%, Szwecji 
o 21,21%, a Islandii o 21,49% [FactsMaps 2022].

Kraje skandynawskie mają najlepsze programy społeczne w Europie [Bo-
revi 2014], co potwierdza badanie World Happiness Report, prowadzone co-
rocznie od 2012 roku. Dania, Finlandia, Szwecja, Islandia i Norwegia zajmują 
czołowe miejsca wśród „najszczęśliwszych krajów”.

Problemy migracji w państwach nordyckich budzą żywe zainteresowanie 
badaczy, tak więc adaptacja imigrantów znajduje odzwierciedlenie w pracach 
Karin Borevi [Borevi 2014], Leny Nekby [Nekby 2012] oraz Grety Broch-
mann i Anniken Hagelund [Brochmann i Hagelund 2011]. Skutki kryzysu 
migracyjnego i ewolucja ustawodawstwa migracyjnego omawiane są w pra-
cach Thomasa Gammeltofta-Hansena i Sarah Scott Ford [Gammeltoft-Han-
sen i Ford 2022], a także Anniken Hagelund [Hagelund 2019]. 

Metodologia

Celem badania była analiza specyfiki obecnej sytuacji migracyjnej  
w krajach nordyckich oraz identyfikacja napięć w tym obszarze interakcji 
społecznych.

Zainteresowanie tym problemem jest uzasadnione intensyfikacją proce-
sów migracyjnych we współczesnym świecie, co generuje specyfikę realizacji 
polityki narodowej tego czy innego państwa, regulującej kwestie przekra-
czania granicy państwowej przez migrantów, ich statusu prawnego w pań-
stwie, określającej mechanizmy integracji ze społeczeństwem przyjmującym 
itp. Kraje Europy Północnej, o wysokim poziomie życia, włączone są w sferę 
aktywnych ruchów migracyjnych, co wymaga analizy specyfiki powstającej 
sytuacji, w tym analizy struktury ruchów migracyjnych, przyczyn konfliktów, 
problemów integracji (lub adaptacji) migrantów, ich relacji z przedstawiciela-
mi społeczeństwa przyjmującego itp. Na podstawie powyższego w niniejszej 
pracy określono zakres zadań badawczych: analizę struktury i dynamiki ru-
chów migracyjnych w omawianych krajach w ostatnich latach oraz analizę 
działań władz w odpowiedzi na wzrost liczby migrantów.

Badanie opiera się na zasadach podejścia systemowego, które po pierwsze 
pozwala na kompleksowy przegląd sytuacji migracyjnej w wybranych krajach, 
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a po drugie uwzględnia wpływ czynników zewnętrznych stymulujących na-
pływ migrantów.

Głównymi źródłami, na których oparto analizę, były dane pochodzące 
z oficjalnych statystyk i regulacji w zakresie ruchów migracyjnych w Danii, 
Szwecji, Finlandii, Islandii i Norwegii.

WYNIKI I DYSKUSJA

Dania

Imigranci i ich potomkowie stanowią obecnie 10% całej populacji. Ofi-
cjalne statystyki Danii zaliczają imigrantów i ich potomków do kategorii „ob-
cokrajowców”, niezależnie od ich narodowości.

W ostatnich latach kraj ten doświadczył wyraźnego niedoboru wysoko  
i nisko wykwalifikowanej siły roboczej, co jak przewidują eksperci będzie mia-
ło negatywny wpływ na bezpośrednie inwestycje w kraju. Ministerstwo Finan-
sów zleciło analizę skutków gospodarczych, jakie mogłaby przynieść liberali-
zacja prawa migracyjnego. Okazało się, że z powodu nadmiernej sztywności,  
w budżecie państwa brakuje rocznie około 3 mld euro, które mogłyby wpłynąć  
w postaci podatków od pracujących imigrantów [Finansministeriet 2019].

Jednak według duńskiego Ministerstwa Finansów imigracja z trzeciego 
świata kosztuje duński skarb państwa ponad 30 miliardów koron duńskich, 
czyli 4 miliardy euro rocznie [Finansministeriet 2019], co stymuluje do za-
ostrzenia polityki migracyjnej. „Nowa polityka wobec cudzoziemców” ma na 
celu, po pierwsze, ograniczenie liczby cudzoziemców przybywających do Da-
nii i zaostrzenie wymagań dotyczących ich możliwości finansowych i ekono-
micznych (nie mogą stać się dodatkowym obciążeniem dla systemu ubezpie-
czeń społecznych kraju), a po drugie, przyspieszenie integracji cudzoziemców 
już przebywających w kraju.

W lutym 2019 roku duński parlament (Folketinget) uchwalił pakiet 
ustaw, który zawiera szereg środków mających na celu zaostrzenie polityki mi-
gracyjnej [Udlændinge – og Integrationsministeriet 2019]. Na mocy nowych 
przepisów zmniejszono świadczenia dla migrantów i wprowadzono ograni-
czenia dotyczące liczby połączeń rodzinnych. Zezwolenie na pobyt stało się 
tymczasowe, a procedura jego cofnięcia została uproszczona.

Zdaniem Francisa Fukuyamy rosnąca liczba migrantów w Danii może 
spowodować kryzysy społeczne i polityczne [Heeger 2018]. Gangi młodzie-
żowe, handel narkotykami, zorganizowane gangi i brutalne ataki wywołały 
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niepokój opinii publicznej. Nawet pomimo surowych środków restrykcyj-
nych stosowanych przez rząd, wskaźnik przestępczości wśród migrantów jest 
wyższy od średniej krajowej o ponad 70 procent, a liczba przestępstw na tle 
seksualnym jest, obok Szwecji, najwyższa w Europie [Statistics Denmark 
2017]. Mimo że Dania demonstruje najbardziej efektywny model zarządza-
nia polityką migracyjną, uciekając się do ścisłej kontroli migracji, rząd stosuje 
prowokacyjne metody radzenia sobie z przepływami migracyjnymi, od ma-
nipulacji za pośrednictwem mediów po przyjmowanie regulacji graniczących 
z łamaniem praw człowieka. Prowadzi to do postaw ksenofobicznych i rasi-
stowskich w społeczeństwie duńskim.

Finlandia

Przez długi czas Finlandia była uważana za kraj emigracji, ale w ciągu 
ostatnich 19 lat stała się jednym z najbardziej atrakcyjnych krajów dla imigra-
cji ze względu na atrakcyjne wskaźniki społeczno-ekonomiczne (wysoko roz-
winięta infrastruktura, wysokiej jakości edukacja, szybka absorpcja nowych 
technologii i przyjazny klimat dla biznesu). Od początku lat 2000 liczba mi-
grantów wzrosła z 0,5% do 4% całej populacji (5,5 mln) [Ministry of the 
Interior 2013].

Ponadto poziom stabilności politycznej, uznanie dla równości płci oraz 
współpraca między przedsiębiorstwami, ośrodkami naukowymi i technolo-
gicznymi oraz uniwersytetami są również ważnymi czynnikami zapewniający-
mi konkurencyjność Finlandii.

Skład migrantów zamieszkujących terytorium państwa jest niejednorod-
ny, a migranci są rozmieszczeni nierównomiernie na tym terytorium. Według 
danych Tilastokeskus (fińskiego urzędu statystycznego) migranci koncentrują 
się we wschodnich gminach i w obszarze metropolitalnym, gdzie odnotowa-
na liczba obcokrajowców wynosi ponad 8% populacji [Heino i Jauhiainen 
2020]. Naukowcy zauważyli, że językami ojczystymi dla ponad 20 procent 
osób mieszkających w rejonie Helsinek, Espoo i Vantaa nie są fiński, szwedzki 
czy lapoński, ale rosyjski, estoński, somalijski, arabski itd.

Wyniki badania pokazują, że na obszarach o dużym udziale mieszkań-
ców zagranicznych dominują osoby o niższych niż przeciętne dochodach,  
a w konsekwencji odnotowano tam więcej problemów społecznych. Rząd 
jest zaniepokojony powstawaniem w miastach odrębnych dzielnic, między 
którymi istnieje wirtualna przepaść. W wyniku tego zjawiska wielu rdzen-
nych mieszkańców Finlandii ma tendencję do unikania obszarów o dużej 
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koncentracji grup obcych. Badanie przeprowadzone wśród wyżej wykwa-
lifikowanych imigrantów w Finlandii wykazało, że przyczyną problemów 
społecznych jest brak znajomości języka fińskiego [Statistics Finland 2019] -  
na przykład, migranci mają trudności z wynajęciem mieszkania.

Ustawa o integracji imigrantów i przyjmowaniu osób ubiegających się  
o azyl z 1999 r. [Ministry of the Interior 1999] została przyjęta w celu pro-
mowania integracji obcokrajowców ze społeczeństwem fińskim w 1999 r.,  
aby zapewnić obcokrajowcom wystarczające możliwości pełnego uczestnictwa 
w społeczeństwie fińskim. Zakłada się, że imigranci muszą posiadać określone 
umiejętności i wiedzę, aby to zrobić. Jednak za integrację imigrantów odpo-
wiadają nie tylko różne organy państwowe, ale także sami imigranci. Ustawa 
definiuje integrację jako indywidualny proces rozwoju, który umożliwia imi-
grantom aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym i społecznym społe-
czeństwa fińskiego przy zachowaniu języka ojczystego i tożsamości kulturowej.

Poszanowanie praw gwarantuje również ustawa o cudzoziemcach z 2004 r.  
[Ministry of the Interior 2004]. Celem ustawy jest ustanowienie i rozwój 
systemu zarządzania i ochrony praw cudzoziemców w Finlandii, wspieranie 
imigracji oraz zapewnienie imigrantom ochrony prawnej i międzynarodowej 
zgodnie z zasadami praw człowieka i postanowieniami umów międzynarodo-
wych podpisanych przez Finlandię.

Kryzys migracyjny wywarł znaczną presję na fińskie społeczeństwo.  
W 2014 roku do Finlandii przybyło 3 600 uchodźców, w 2015 roku liczba 
ta przekroczyła 32 000, mimo że w 2015 roku weszło w życie porozumienie  
o redystrybucji migrantów masowo wjeżdżających do Grecji i Włoch we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej, a kwota Finlandii w ramach tego po-
rozumienia wynosiła 800 osób [Bertrand 2015]. W ostatnich latach systema-
tycznie wzrasta również liczba obcokrajowców w Finlandii. O ile w grudniu 
2013 roku w kraju przebywało na stałe 208 171 cudzoziemców, to w grudniu 
2016 roku liczba ta wzrosła do 250 tysięcy.

Na początku 2017 roku szereg krajów, z których Finlandia doświadczyła 
odpływu uchodźców (Afganistan, Irak, Somalia), uznano za „niebezpieczne”. 
Finlandia wstrzymała możliwość udzielania azylu obywatelom tych krajów. 
Wskazany zakres czasowy jest podyktowany dostępnymi materiałami i danymi.

Islandia

Islandczycy są jednym z najbardziej „homogenicznych” narodów na świe-
cie, z historią 1200 lat „linii”. Islandia liczy ponad 350 tys. mieszkańców (stan 
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na 2018 r.) - według islandzkiego urzędu statystycznego około 11% populacji 
to imigranci. Dwadzieścia lat temu imigranci stanowili 2% populacji Islandii,  
w tym czasie ich liczba wzrosła o 430% [Heleniak i Sigurjonsdottir 2018].

Obecnie Islandia rozwija się dynamicznie, zarówno pod względem go-
spodarczym, jak i politycznym, nastąpił też wyraźny wzrost napływu imigran-
tów. Na przykład w ciągu ostatnich 30 lat liczba imigrantów stale wzrastała, 
a wskaźnik „migracji netto” zwiększył się około 7,5 razy. W 2018 roku liczba 
imigrantów wyniosła 14 275, w porównaniu do 14 929 w 2017 roku. W tym 
samym czasie liczba emigrantów wzrosła z 6 689 do 7 719 [Statistic Icelands 
2019]. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych 50 lat populacja Islandii wzrośnie 
z 360 000 do 452 000, głównie z powodu migracji [Riuttala 2018]. Oznacza 
to, że populacja Islandii będzie rosła szybciej niż w jakimkolwiek innym kraju 
nordyckim.

Obecnie jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów gospodarki Islandii 
jest turystyka. W ciągu ostatnich 10 lat przepływ turystów do Islandii wzrósł 
trzykrotnie. W Reykjaviku powstaje więcej restauracji i hoteli niż mieszkań, 
bo liczba turystów każdego roku kilkakrotnie przekracza liczbę mieszkańców. 
To właśnie ta branża przyciąga wielu imigrantów wysokimi zarobkami. Po-
nadto wielu migrantów przyciągają warunki życia w kraju: niski wskaźnik 
przestępczości, jakość edukacji itp.

Od 1996 roku największą liczbę imigrantów zagranicznych stanowią 
obywatele polscy. W 2018 r. 3 897 osób z polskim obywatelstwem wyemi-
growało do Islandii, co stanowiło około 27% całego napływu imigrantów  
w tym roku. Polacy stanowią 38% imigrantów w tym kraju, na drugim miej-
scu są Litwini (5,2%), a następnie Filipińczycy (4,5%). Do Islandii imigrują 
również obywatele krajów Rady Nordyckiej.

W wyniku kryzysu migracyjnego w 2016 r. Islandia przyjęła ponad 2,5 tys. 
uchodźców. W porównaniu z innymi krajami europejskimi jest to liczba sto-
sunkowo niska, przede wszystkim ze względu na położenie geograficzne kraju.

Jeśli chodzi o ramy prawne dla ustawodawstwa dotyczącego migracji, 
podstawowym jest islandzka ustawa o obywatelstwie (nr 100/1952) [Ministry 
of Justice 1952], która stanowi, że przepływy migracyjne powinny być mini-
malne. W zakresie regulacji migracji istnieje również szereg przepisów: ustawa 
o cudzoziemcach (nr 80/2016) [Ministry of Justice 2016], rozporządzenie  
o cudzoziemcach (nr 540/2017) [Dómsmálaráðuneyti 2017], a także ustawa 
o prawie do pracy cudzoziemców (nr 97/2002) [Ministry of Welfare 2002].
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Norwegia

W 2018 roku w Norwegii było 746 700 imigrantów i 170 000 Norwe-
gów urodzonych z rodziców imigrantów, co stanowiło odpowiednio 14,1%  
i 3,2% całej populacji.

Imigranci z Polski stanowią największą grupę imigrantów w kraju, liczą-
cą 98 200 osób. Litwini są drugą co do wielkości grupą z 38 400 osobami. Na 
trzecim miejscu są Szwedzi z liczbą 35 800, a za nimi Somalijczycy z liczbą 
28 800 [Statistics Norway 2022]. Norwegia nie jest wprawdzie państwem 
członkowskim UE, ale należy do układu z Schengen i Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, co łagodzi warunki pobytu obywateli UE w tym kraju.  
W związku z tym około 40% imigrantów w Norwegii pochodzi z krajów UE.

Według oficjalnych statystyk Norwegii, głównymi powodami migracji 
do kraju są: łączenie rodzin (38% imigrantów w 2017 roku), migracja zarob-
kowa (33%), poszukiwanie azylu (18%) oraz edukacja (10%).

Norwegia nie została oszczędzona przez kryzys migracyjny - w 2015 roku 
przybyło do niej ponad 31 tysięcy uchodźców, ale rząd podjął szereg dzia-
łań mających na celu ograniczenie imigracji [Tønnessen, Aradhya i Mussi-
no 2021]. W rezultacie, według krajowego Dyrektoriatu Imigracji, w latach 
2016-2017 w Norwegii złożono tylko około 6 tys. wniosków o azyl, podczas 
gdy przed kryzysem migracyjnym liczba ta przez wiele lat oscylowała wokół 
granicy 10 tys. rocznie. Dane z lat 2016-2017 są dla Norwegii najniższe od 
1997 roku, kiedy to również rząd został zmuszony do znacznego zaostrzenia 
przepisów imigracyjnych po masowym napływie uchodźców z byłej Jugosławii.

Norwegia prowadzi bardzo restrykcyjną politykę migracyjną. Głównym 
aktem prawnym dotyczącym migracji w Norwegii jest Ustawa o imigracji  
z 2008 roku. Reguluje ona prawo obcokrajowców do wjazdu, pobytu i pracy 
w Norwegii. Zgodnie z ustawą, po przeprowadzeniu indywidualnej rozmowy, 
cudzoziemcy mogą ubiegać się o jedną z następujących głównych kategorii 
zezwoleń na pobyt: imigranci zarobkowi, czyli osoby, które mają konkretną 
ofertę pracy; osoby o bliskich powiązaniach rodzinnych z osobą mieszkającą  
w Norwegii; studenci, stażyści i uczestnicy programów wymiany; oraz uchodź-
cy [Thorud 2019].

Szwecja

Szwecja jest jednym z najbogatszych krajów w Europie, zarówno pod 
względem gospodarczym, jak i społecznym. W związku z tym Szwecja 



46

EWA LESZCZYŃSKA, JACEK LESZCZYŃSKI

przyciąga dużą liczbę migrantów, nie tylko z Europy, ale także z innych części 
świata. Dziś 19% mieszkańców Szwecji urodziło się poza granicami kraju.

Już w połowie XX wieku do Szwecji stopniowo zaczęli napływać mi-
granci, przede wszystkim ze względu na ekspansję szwedzkiego rynku pracy 
i dostępność miejsc pracy dla pracowników zagranicznych. Od lat 80. ubie-
głego wieku Szwecja odnotowuje wzrost liczby uchodźców. W minionych la-
tach dziesiątki tysięcy ludzi z Iranu i Iraku (z powodu wojny irańsko-irackiej  
w latach 1980-1988) oraz z represyjnych krajów Ameryki Południowej szu-
kało schronienia w Szwecji. Następnie, w latach 90. Szwecja przyjęła ponad  
40 tys. uchodźców z byłej Jugosławii. Wraz z podpisaniem układu z Schengen 
w 2001 roku nastąpił duży napływ obywateli UE poszukujących pracy w tym 
kraju. Po 2000 r. wzrosła całkowita migracja – zarówno do, jak i ze Szwecji. 
W latach 2015-2019, w związku z kryzysem migracyjnym w Europie, Szwecja 
przyjęła ponad 250 tys. uchodźców z Bliskiego Wschodu. W przeliczeniu na 
jednego mieszkańca Szwecja przyjęła w 2015 roku największą liczbę syryj-
skich uchodźców spośród wszystkich krajów UE.

Według oficjalnych statystyk w 2018 roku najliczniejsi migranci (a na-
stępnie obywatele) pochodzą z byłej Jugosławii (ponad 176 tys.), Syrii (≈172 
tys.), Finlandii (≈150 tys.), Iraku (≈144 tys.) i Polski (≈92 tys.) [Statista 2022]. 
Jest też wiele osób z Iranu, Somalii, Niemiec, Turcji, Norwegii i innych kra-
jów. Integracja ze społeczeństwem szwedzkim nie jest problematyczna [Haji-
ghasemi i Oghazi 2021] (w porównaniu np. z Islandią). Cudzoziemiec, który 
wjechał na terytorium Szwecji ma praktycznie takie same prawa i wolności jak 
ludność miejscowa (z wyjątkiem uczestnictwa politycznego).
Szwecja jest wyjątkowo lojalna wobec migrantów. Już w 1968 roku uchwa-
lono ustawę o migracji zarobkowej, która przyznawała migrantom korzystne 
warunki pracy i pobytu w Szwecji. Migrant mógł uzyskać zezwolenie na pracę, 
jeśli specjaliści o wymaganych kwalifikacjach nie byli dostępni na krajowym 
rynku pracy. W 2008 roku wprowadzono reformę migracyjną, której celem 
było rozwiązanie problemów demograficznych i niedoboru siły roboczej.

Jednak z powodu kryzysu migracyjnego w 2016 roku Szwecja musiała 
zaostrzyć swoją politykę migracyjną. Do 11 listopada 2019 r. obowiązywały 
w Szwecji tymczasowe kontrole graniczne. Od 2016 r. do 2021 r. obowiązy-
wała ustawa przejściowa, na mocy, której standardy azylowe w Szwecji speł-
niają minimalne normy prawa unijnego [Svensk författningssamling 2019]. 
Uchodźcy otrzymują również pozwolenie na pobyt czasowy, ale możliwości 
łączenia rodzin są ograniczone [Waldenström 2020].



47

IMIGRACJA I POLITYKA MIGRACYJNA W PAŃSTWACH NORDYCKICH

WNIOSKI

Należy zauważyć, że pomimo bliskości terytorialnej, kraje nordyckie 
mają różne podejście do kwestii migracji. Dania i Norwegia mają najbardziej 
sztywny model polityki migracyjnej, a Szwecja i Finlandia najłagodniejszy. 
Islandia, ze względu na swoje położenie geograficzne, w mniejszym stopniu 
boryka się z problemami migracyjnymi i wykazuje bardzo lojalną politykę 
wobec migrantów.

Oczywiście trendy migracyjne, jak również mechanizmy zarządzania mi-
gracjami w krajach nordyckich są bardzo podobne. Sytuację migracyjną deter-
minuje z jednej strony zapotrzebowanie gospodarki na zasoby demograficzne, 
najczęściej wykwalifikowaną siłę roboczą, a z drugiej strony kryzys migracyjny, 
który powoduje zaostrzenie przepisów migracyjnych. Nawet te państwa, któ-
rych prawo migracyjne początkowo nakazywało łagodniejsze działania (Szwe-
cja, Islandia, Finlandia), po 2015 roku zmuszone zostały do ściślejszej kontro-
li nad falami migracyjnymi, co z pewnością wpłynęło na poziom atrakcyjności 
tych krajów dla uchodźców z poszczególnych regionów.

W państwach nordyckich zauważalny jest ogólny wzrost napięć społecz-
nych w związku z rosnącą liczbą migrantów. Proces ten jest ułatwiony przez 
tworzenie przez migrantów enklaw narodowych. Tym samym zaostrzona po-
lityka migracyjna wydaje się być uzasadniona. Z drugiej strony skuteczność 
ostrzejszych środków (w Norwegii i Danii) może być wątpliwa ze względu na 
potencjalne zagrożenia dla sfery gospodarczej i społecznej (niestabilność rynku 
pracy, bezrobocie, wzrost napięć społecznych, wskaźniki przestępczości itp.)
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IMMIGRATION AND MIGRATION POLICY  
IN THE NORDIC COUNTRIES

Summary: One of the features of the current system of international relations 
in the context of increasing globalisation is the intensification of migration 
processes and the increasing complexity of the structure of migration flows. 
Official statistics show that the number of migrant arrivals is increasing every 
year, putting additional pressure on society's social institutions and increasing 
tensions. The authors chose the Nordic countries for the study, viz: Denmark, 
Sweden, Iceland, Norway and Finland. The analysis of migration policy me-
asures shows that the Nordic countries have different approaches to migration, 
but have long faced a choice: on the one hand, there was and still is a need 
for labour, while on the other hand, the influx of huge numbers of migrants 
poses a threat to state stability. The migration crisis in Europe, which reached 
its peak in 2015, has forced the Nordic states to take steps towards tighter 
control of migration flows.

Keywords: Migration, Migration policy, Denmark, Finland, Iceland, Norway, 
Sweden
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UNIWERSYTET ŁÓDZKI 

MEDIACJA JAKO ELEMENT 
ZARZĄDZANIA WIZERUNKIEM 
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. 

ZARYS PROBLEMATYKI

Streszczenie: W artykule zrealizowano dwa cele. Po pierwsze, z metodolo-
gicznego punktu widzenia przedstawione zostały perspektywy badawcze, które 
poszerzają spektrum badań nad instytucją mediacji. Szczególna uwaga poświę-
cona została perspektywie aksjologicznej, która wśród przedstawicieli doktryny 
prawa administracyjnego zaczyna zdobywać coraz szersze grono zwolenników. 
Po drugie, zaprezentowano mediację w postępowaniu administracyjnym jako 
multiaksjologiczną instytucję prawną umożliwiającą zarządzanie wizerunkiem 
administracji publicznej. 

Słowa kluczowe: metodologia prawa administracyjnego, aksjologia prawa 
administracyjnego, mediacja, konsensualne formy rozstrzygania sporów, wi-
zerunek administracji publicznej

WPROWADZENIE

Przez administratywistów mediacja jest traktowana głównie jako alter-
natywna metoda rozwiązywania sporów [Całkiewicz 2018: 437-446; Firlus, 
Klonowski 2017: 16-25; Wegner-Kowalska 2016: 89-100]. Wychodząc jed-
nak poza optykę procesową dostrzec można jeszcze inną ważną rolę, jaką in-
stytucja ta odegrać może w postrzeganiu administracji publicznej. W pracy 
postawiono tezę, że instytucja mediacji ze względu na swe podłoże aksjolo-
giczne może być skutecznym narzędziem kreowania pozytywnego wizerunku 
administracji w świadomości społeczeństwa pod warunkiem odpowiedniego 
jej wypromowania wśród podmiotów administrujących i administrowanych.
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Celem opracowania jest przedstawienie instytucji mediacji (czyli alter-
natywnej metody rozwiązywania sporów umożliwiającej partycypację obywa-
telską w działaniach administracji publicznej) z punktu widzenia tkwiącego 
w niej potencjału poprawy wizerunku administracji publicznej przez pryzmat 
jej aksjologicznych uwarunkowań. Innymi słowy można rzec, że opracowanie 
niniejsze zmierza do połączenia instrumentalnego postrzegania zarządzania 
z podmiotowo rozumianym zaangażowaniem społecznym. Dlatego też tekst 
ma charakter analityczny i dotyczy teoretycznego problemu socjologiczno-
prawnych aspektów wybranych konsensualnych form działania administracji 
publicznej. 

MEDIACJA JAKO INSTYTUCJA POSTĘPOWANIA 
ADMINISTRACYJNEGO – PERSPEKTYWY BADAWCZE

Wprowadzoną do Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej 
k.p.a.) instytucję mediacji1, postrzeganą w niniejszym tekście jako element za-
rządzania wizerunkiem administracji publicznej, można rozpatrywać z kilku 
punktów widzenia, a mianowicie z perspektywy aksjologicznej, normatywnej 
i faktycznej, przy czym perspektywa faktyczna w przypadku konsensualnych 
forma działania administracji powinna wyjść poza sam fakt stosowania danej 
instytucji w praktyce, uwzględniając behawioralne aspekty „prawa w działa-
niu” w odniesieniu do przedstawicieli administracji publicznej oraz jednostek 
administrowanych. Kolejność wymienionych kategorii badawczych nie jest 
przypadkowa. Wprowadzenie do istniejącego porządku prawnego nowych 
instytucji, czy też mówiąc innymi słowy, zinstytucjonalizowanie nowych 
środków rozstrzygania sporów w ramach działania administracji publicznej, 
wymaga podjęcia rozważań poświęconych aspektom aksjologicznym nowych 
rozwiązań prawnych [Longchamps 1968: 13], które to rozwiązania w następ-
stwie uznania doniosłości wartości za nimi stojących zostają implementowane 
do porządku prawnego przez ustawodawcę (tzn. zostają formalnie uregulowa-
ne w obowiązującym w Polsce akcie prawnym), a następnie dzięki wejściu re-
gulacji w życie stają się jednym z faktycznych elementów działań administracji 
publicznej. Droga od rozważań nad aksjologiczną naturą nowych instytucji 
do ich faktycznego wejścia w życie może być jednak bardzo długa i skom-
plikowana, co wynika m.in. z zakorzenionych w świadomości społecznej 

1 Została ona wprowadzona ustawią z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2017 r. poz. 935.
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instytucji nieformalnych2. Oznacza to zatem, że nawet wykreowanie systemu 
prawnego spełniającego wysokie standardy aksjologiczne nie sprawi, że stan 
de iure będzie pokrywał się ze stanem de facto tak długo, jak długo:

• wartości te nie zostaną zinternalizowane w społeczeństwie (można  
w tym wypadku powiedzieć o instytucjonalizacji wartości na pozio-
mie nieformalnym),

• ustawodawca, orzecznictwo i doktryna nie wypracują wspólnego sta-
nowiska co do wartości, które powinny być zakorzenione w prawie 
administracyjnym i przez nie reprezentowane3.

Istniejąca niezgodność między stanem prawnym i faktycznym w przy-
padku mediacji sprawia, że wykorzystanie tej instytucji do poprawy wizerun-
ku administracji publicznej napotyka na liczne przeszkody. Natomiast fak-
tyczne stosowanie w praktyce administracyjnej wprowadzanych do porządku 
prawnego nowych regulacji w zakresie konsensualnych form działania admi-
nistracji otwiera nowe pola badawcze dla administratywistów m.in. w zakresie 
badań nad terapeutycznym wymiarem prawa, które w odniesienie do różnych 
aktorów działających w przestrzeni prawnej koncentrować się mogą przede 
wszystkim na ich [Zienkiewicz 2019]:

• zdrowiu psychicznym;
• życiu emocjonalnym;
• dobrym samopoczuciu psychicznym;
• pozytywnych zmianach zachowań;
• pozytywnej transformacji personalnej. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że badania nad terapeutycznym wy-
miarem prawa obejmują zarówno realny, jak i potencjalny wpływ prawa, któ-
ry wynika z 

następujących, nakładających się na siebie obszarów: 1) norm prawa material-
nego, 2) norm prawa formalnego, w szczególności charakteru i przebiegu pro-
cedur prawnych, 3) roli i aktywności aktorów forum prawnego (m.in. sędziów, 
adwokatów, prokuratorów, biegłych czy świadków), w tym indywidualnych 
relacji na linii klient/strona sporu – prawnik [Zienkiewicz 2019]. 

2 Na temat instytucji nieformalnych zob. [Jagodziński 2019b: 19-21]; omówienie typologii 
instytucji nieformalnych zob. [Jagodziński 2019a: 250-252].
3 Przykładowo wbrew uregulowaniom postępowania sądowoadministracyjnego w polskim 
porządku prawnym oraz wbrew zaleceniom Rady Europy w zakresie alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów, do których zalicza się instytucję mediacji, Jan Zimmermann stwier-
dził, że „trzeba się sprzeciwić formom mediacyjnym postępowania sądowo-administracyjnego.  
Nie można bowiem umawiać się co do obowiązującego prawa, a organ nie może się wycofywać 
ze swojego stanowiska tylko dlatego, że inaczej umówił się ze skarżącym” [Zimmermann 2013: 
156]; zob. też uwagi zawarte w recenzji tej publikacji w [Kmieciak 2014: 113-117]. 
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PŁASZCZYZNA AKSJOLOGICZNA MEDIACJI

Wyrażony przed laty przez Teresę Wykę pogląd, zgodnie z którym „po-
szukiwanie aksjologii prawa jest niezbędne zwłaszcza w tych dziedzinach pra-
wa, które mają do spełnienia określoną misję społeczną, pozostając jednocze-
śnie pod silnym wpływem przemian politycznych” [Wyka 2011: 454], nie 
stracił po dziś dzień nic ze swej aktualności4. W przypadku prawa administra-
cyjnego realizacja misji społecznej jest dwutorowa, z jednej bowiem strony jest 
ono narzędziem służącym petryfikacji stosunków społecznych, z drugiej zaś 
stosunki te również przekształca [Jendrośka 1983: 194 i n.], co wynika z faktu 
jego zdeterminowania zachodzącymi w otoczeniu przemianami cywilizacyj-
nymi, politycznymi, gospodarczymi, ekologicznymi, społecznymi [Duniew-
ska 2019; Jakimowicz 2009: 25; Kominek 2020: 51-61; Ruczkowski 2017: 
82-90]. Ze względu na tempo tych zmian warto zauważyć, że w literaturze 
z zakresu prawa administracyjnego coraz częściej zwraca się uwagę na zwią-
zek występujący między wartościami ludzkimi i normami prawnymi5 (dzięki 
czemu realizowany jest postulat holistycznego podejścia do wielopłaszczyzno-
wości ontologicznej prawa [Krawczyk 2019]). Badanie instytucji prawa ad-
ministracyjnego przez pryzmat aksjologii jest szczególnie ważne ze względu 
na zachowanie ciągłości nauki szeroko rozumianego prawa administracyjnego, 
która uwzględniać musi zmiany dokonujące się w świadomości społeczeństwa 
w dobie przemian ustrojowych. Jak podkreśla Zofia Duniewska, 

prawo [administracyjne – W.J.] okresu międzywojennego odbiegało – nierzad-
ko wręcz diametralnie – od prawa wprowadzonego w ustroju Polski Rzeczypo-
spolitej Ludowej. Znaczące przeobrażenia prawa administracyjnego nastąpiły 
później głównie w efekcie transformacji przełomu lat 80. i 90. ubiegłego wie-
ku. Już w tym czasie zauważano, że prawo powinno odpowiadać kryteriom 
i wartościom demokratycznego państwa prawnego [Duniewska 2019: 240]. 

Biorąc pod uwagę mnogość sfer życia, które reguluje prawo administra-
cyjne, uzasadnione wydaje się twierdzenie, że zmiany zachodzące w aksjologii 

4 Bez względu na sposób realizacji misji społecznej prawo w ogóle, a prawo administracyjne  
w szczególności, „ma pewną ważką zdolność (predyspozycję) bycia środkiem osiągania określo-
nych stanów rzeczy uważanych za cenne przez tego, kto się nim posługuje (osiągania pewnych 
ideałów społecznych). Właściwość tę określono w prawoznawstwie jako instrumentalność pra-
wa. Bywa ona traktowana jako jego wartość, bo cenimy to, że za pomocą prawa można osiągać 
ważne stany rzeczy albo jako aksjologicznie neutralna, wartościując dodatnio albo ujemnie 
dopiero sposób tej właściwości wykorzystania [Wronkowska-Jaśkiewicz 2017: 26].
5 Mariusz Krawczyk podkreśla, że kryterium aksjologiczne może nawet stanowić sposób 
wyróżnienia prawa administracyjnego z całości porządku prawnego, chociaż takie podejście 
zarówno w polskiej, jak i zagranicznej nauce prawa administracyjnego należy do rzadkości 
[Krawczyk 2016]. 
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prawa administracyjnego na przestrzeni czasu stanowią istotne i płodne ba-
dawczo zagadnienie naukowe, gdyż, jak pisze Jan Zimmermann: „Norma za-
wsze jest tworzona i stosowana w oparciu o jakieś wartości, a nawet zakończe-
nie jej mocy obowiązującej też wynika z określonych wartości” [Zimmermann 
2017: 19].

Co ciekawe, w dostrzeżeniu doniosłości płaszczyzny aksjologicznej 
prawa administracyjnego zauważyć można pewną przepaść temporalną.  
W orzecznictwie NSA już przed laty zwracano uwagę na konieczność uwzględ-
nienia w procesie wykładni celowościowej „nie tylko uwarunkowań zewnętrz-
nych wynikających z chronionych wartości w całym systemie prawa (...),  
ale i z wartości, i zasad leżących u podstaw aktu normatywnego” [Wyrok NSA 
z 20.11.1990]. Natomiast przedstawiciele doktryny prawa administracyjne-
go dopiero od niedawna przedmiotem głębszych dociekań naukowych uczy-
nili aspekty aksjologiczne norm prawnych, o czym świadczą organizowane 
konferencje i wydawane prace zbiorowe oscylujące wokół tej tematyki [zob.  
np. Błaś 2016; Zimmermann 2015]. 

Taka spóźniona reakcja doktryny na postulaty orzecznictwa być może 
wynika z faktu, iż spojrzenie na prawo administracyjne z perspektywy aksjolo-
gicznej nie jest wolne od pewnych kontrowersji. 

Po pierwsze, ogromnym wyzwaniem jest badanie tła aksjologicznego in-
stytucji prawa administracyjnego na gruncie prawa administracyjnego porów-
nawczego, co wynika z kulturowych odrębności przejawiających się w zagra-
nicznych systemach prawnych [por. Skóra 2018: 47-64], które to odrębności 
często są skutkiem językowego obrazu świata zakorzenionego w świadomości 
obywateli danego państwa [zob. Gladitz, Kunig 2014: 58-71]. 

Po drugie, na co zwraca uwagę Michał Jabłoński, nie rozstrzygnięto  
w doktrynie i filozofii prawa, „czy prawo jako takie jest nośnikiem wartości, 
czy samo w sobie posiada ładunek aksjologiczny, czy też jedynie nawiązuje 
do istniejącego poza nim systemu wartości, stanowiąc jedynie techniczne in-
strumentarium” [Jabłoński 2019: 332]. Nie wdając się w rozważania natury 
filozoficzno-prawnej warto w tym miejscu przypomnieć uwagę J. Zimmer-
manna, który wypowiadając się na temat prawa administracyjnego podkreślił, 
że w tej gałęzi prawa „wprost tkwią różne wartości, na których [ono – W.J.] 
się opiera i z których się wywodzi, a przy tym ono samo, przez swoje istnienie 
i obowiązywanie, dostarcza na zewnątrz „swoich” nowych wartości. Samo jest 
wartością i wartości takie konstruuje” [Zimmermann 2017: 19].

I wreszcie po trzecie, i chyba najważniejsze, o ile prace zbiorowe kon-
centrujące się na aksjologii prawa administracyjnego porywają rozmachem 
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koncepcyjnym, o tyle rozczarowują nie tylko pod względem metodologii do-
boru poszczególnych rozdziałów, gdyż tej po prostu nie ma, ale także metodo-
logii badań wykorzystanej na potrzeby poszczególnych rozdziałów6. 

W POSZUKIWANIU NOWYCH METOD BADAWCZYCH

Pojawia się zatem pytanie, w jaki sposób należy prowadzić badania nad 
aksjologiczną płaszczyzną prawa administracyjnego? Najprostsza odpowiedź 
brzmi: w taki sposób, by dowiedzieć się, jakim wartościom w danym miejscu 
i czasie służą określone regulacje prawne, a więc jakie wartości za pomocą 
określonych norm prawnych są wzmacniane, a jakie naruszane. Paradoksalnie 
odpowiedź taka cały proces badawczy nieco komplikuje, ponieważ:

• po pierwsze, wartości nie istnieją w aksjologicznej próżni,
• po drugie, o czym już była mowa wyżej, wartości reprezentowane  

w prawie podlegają zmianom w czasie wraz z zachodzącymi w spo-
łeczeństwie zmianami,

• po trzecie, wartości mogą być przestrzennie zróżnicowane w obrębie 
jednego państwa. 

Nawiązując do punktu pierwszego, podkreślenia wymaga stwierdzenie, 
że ranga wartości zależy z jednej strony od ustawodawcy, z drugiej zaś od akto-
rów forum prawnego. Konstatacja ta oznacza, że można mówić o wartościach 
obiektywnych oraz subiektywnych. 

Wartości obiektywne przyświecają wprowadzaniu określonych regulacji 
do porządku prawnego, mogą też stanowić efekt egzegezy tekstów prawnych 
dokonanej przez organy stosujące prawo lub przez przedstawicieli doktryny. 
Wartości subiektywne to wartości odczuwane (zinternalizowane) przez uczest-
ników obrotu prawnego. 

Badanie różnych rodzajów wartości wymaga zastosowania odmiennych 
metod badawczych. W celu zbadania wartości obiektywnych posłużyć się 
można metodą dogmatycznoprawną, której celem jest analiza i wykładnia 

6 Uwaga dotycząca braków metodologicznych w pracach zbiorowych poświęconych aksjologii 
prawa administracyjnego odnosi się także do monografii poruszających tę tematykę. W recenzji 
pracy J. Zimmermanna (Aksjomaty prawa administracyjnego) Z. Kmieciak zwraca uwagę na zbyt 
dużą swobodę w stosowaniu pojęcia „aksjomat”, gdyż „w pewnych wypadkach Autor odnosi 
je do tradycyjnie pojmowanych cech prawa administracyjnego, w innych zaś – do właściwych 
dla niego mechanizmów, konstrukcji lub zjawisk”. W dalszej części recenzji skrytykowany zo-
staje brak informacji na temat kryteriów przesądzających o doborze materiału badawczego oraz  
o kontekście prowadzonych analiz naukowych, co w konsekwencji sprawia, „że czytelnik, pró-
bując bliżej zdefiniować aksjomaty i zestawić ich listę, zaczyna się gubić i ma poważne kłopoty 
w ustaleniu łączących je relacji” [Kmieciak 2014: 113]. 
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instytucji prawnych, a skutkiem tych działań powinno być ustalenie idei  
i celów badanych instytucji [por. Wyka 2011: 454], a w dalszej kolejności 
opracowanie katalogu wartości, które afirmowane są w normach prawnych. 
Niewątpliwie nie jest to zadanie proste, jako że a priori taki katalog warto-
ści ma charakter otwarty, co wynika nie tylko z faktu zmienności wartości 
w czasie i przestrzeni, ale również związane jest z wykształceniem badacza, 
od którego zależy umiejętność dostrzeżenia, jakim wartościom służy dana 
instytucja prawna. Badając natomiast wartości subiektywne, zwrócić nale-
ży uwagę na potencjał eksplanacyjny tkwiący w socjologicznych badaniach 
jakościowych, które umożliwiają powiązanie metody dogmatycznoprawnej  
z kontekstem społecznym7. Dzięki badaniom jakościowym można w spo-
sób empiryczny wyjaśnić zjawiska społeczne kreowane za pomocą regulacji 
prawnych, jak również dokonać analizy doświadczeń indywidualnych i gru-
powych oraz zachodzących interakcji społecznych [Zawadzka-Pąk 2020: 285],  
a w dalszej kolejności wnioskować o wartościach subiektywnych. 

INSTYTUCJE AKSJOLOGICZNIE FUNKCJONALNE  
I DYSFUNKCJONALNE

W przypadku, gdy wartości obiektywne propagowane przez ustawo-
dawcę znajdą odzwierciedlenie w systemie subiektywnych wartości uczest-
ników obrotu prawnego, wówczas można mówić o aksjologicznie funkcjo-
nalnych regulacjach prawnych, tj. takich, których cel powstania faktycznie 
jest realizowany w obrocie prawnym. Nie jest natomiast w pełni uzasadnione  
w tym przypadku wnioskowanie a contrario, opierające się na założeniu, że 
brak powyższego odzwierciedlenia wartości obiektywnych w systemie wartości 
subiektywnych oznacza wykreowanie instytucji dysfunkcjonalnych. Może bo-
wiem zdarzyć się tak, że wprowadzone regulacje prawne co prawda nie realizu-
ją aksjologicznego celu swego istnienia, jednak mogą pozytywnie kształtować 
system wartości aktorów forum prawnego w sposób, którego ustawodawca 
nie przewidział. Jeśli jednak instytucja wprowadzona do porządku prawnego 
pozostaje jedynie formalnym zapisem w akcie prawnym, nie wywierającym 

7 W tym miejscu nasuwa się zadane przez Wiolettę Jedlecką pytanie, „czy badanie prawa przy 
wykorzystaniu innych dziedzin wiedzy i metod dla nich charakterystycznych nie stanie się 
przyczyną roztopienia się prawoznawstwa w tychże dziedzinach?” Jak słusznie zauważa autorka 
pytania, „Swoistość prawoznawstwa polega na tym, iż przedmiotem jego badań jest specyficzny 
rodzaj norm oraz instytucji społecznych i zachowań, przeżyć, postaw oraz ocen z nimi zwią-
zanych. Przedstawicieli prawoznawstwa interesuje zachowanie ludzi związane z wydawaniem 
norm prawnych, czyli tworzeniem prawa, ale też z jego stosowaniem przez organy państwa, 
a ponadto z przestrzeganiem prawa” [Jedlecka 2014: 182]. 
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żadnych skutków aksjologicznych, wówczas dopiero można mówić o insty-
tucjach aksjologicznie dysfunkcjonalnych. Jednocześnie podkreślić należy, 
że zarówno instytucje aksjologicznie funkcjonalne i dysfunkcjonalne mogą 
stanowić elementy zbioru określanego mianem „nieskutecznego prawodaw-
stwa”. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz w kontekście realizacji celu (a więc 
również dążenia do implementacji do obrotu prawnego określonych wartości) 
za pośrednictwem regulacji prawnych uważa, że jako nieudolne, nieskutecz-
ne prawodawstwo należy ocenić prawodawstwo, które „nie doprowadza do 
osiągnięcia założonego celu (lub doprowadza zbyt wysokim kosztem, w innej 
niż pożądana perspektywie czasowej, rezultat okaże się nietrwały) i narazi na 
szwank autorytet prawa, ponieważ nieudolnie wykorzystano jego potencjalne 
możliwości” [Wronkowska-Jaśkiewicz 2017: 27]. W związku z powyższym 
uzasadniony wydaje się wniosek, że gdy wprowadzona do porządku prawnego 
instytucja w przypadku realizacji celu aksjologicznego odnosi spodziewany 
skutek, tyle tylko że w dłuższej niż planowana perspektywa czasowa, wówczas 
instytucji takiej nie można pozbawić funkcjonalności aksjologicznej, nawet 
jeśli jest ona efektem nieudolnego prawodawstwa. 

MEDIACJA A PRAGMATYZM POSTĘPOWANIA 
ADMINISTRACYJNEGO

Biorąc pod uwagę znaczenie pozytywnych relacji między obywatelem  
i administracją publiczną, zdaje się nie ulegać wątpliwości, że jedną z nadrzęd-
nych wartości prawa administracyjnego powinien być pragmatyzm postępo-
wania administracyjnego8 przejawiający się m.in. w odformalizowaniu proce-
dur administracyjnych, tak aby przeciętny obywatel, zmuszony do radzenia 
sobie z różnymi przejawami porządku administracyjnoprawnego w codzien-
nym życiu, nie czuł się zagubiony w gąszczu hermetycznie sformułowanych 
przepisów, które z reguły nie są w stanie na bieżąco regulować wszystkich 

8 W literaturze przedmiotu spotkać można różne definicje pojęcia „pragmatyzm postępowania 
administracyjnego” [zob. Wegner-Kowalska 2017]. Na potrzeby dalszych rozważań przyjęto,  
iż pod pojęciem tym rozumieć należy postawę „polegającą na dążeniu do doboru takich na-
rzędzi służących realizacji celów i założeń postępowania, które uwzględniają w najszerszym 
stopniu wymagania efektywności działania, rozpatrywanej przez pryzmat jego podstawowych 
składników: skuteczności, sprawności i ekonomiczności” [Kmieciak 2019]. 



61

MEDIACJA JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA...

aspektów zmieniającej się szybko złożonej rzeczywistości społecznej9. Warto 
zatem w kontekście troski o relacje między jednostką i administracją publiczną 
pamiętać o roli, jaką prawo administracyjne powinno pełnić. Z. Duniewska 
przypomina, że „Prawo administracyjne nie jest prawem administracji, nawet 
tej wybranej w demokratycznym państwie prawnym. Jest prawem ludzi i dla 
ludzi, godzących się na jej funkcjonowanie w ich imieniu, nie dla jej pożytku, 
ale dla dobra wspólnego sprawiedliwie zrównoważonego z dobrem jednostki” 
[Duniewska 2009: 117]. W innym miejscu autorka podkreśla, że prawo ad-
ministracyjne ze swej istoty nie jest 

nastawione na spełnianie oczekiwań administracji publicznej, choć właśnie 
ona jest często jego inicjatorem lub kreatorem. Sprzyjając dobremu admini-
strowaniu, prawo to tworzone jest przede wszystkim dla tych, którzy objęci są 
prawnie zakreśloną aktywnością tej administracji lub narzuconą jej powściągli-
wością [Duniewska 2011: 165].

Mając na uwadze przedstawioną rolę wspomnianej gałęzi prawa, stwier-
dzić można, że jedną z instytucji przyczyniających się do rozwoju pragmaty-
zmu postępowania administracyjnego jest mediacja. Właściwe jej wykorzysta-
nie w praktyce działania organów administracji publicznej przyczynić się może 
do poprawy wizerunku administracji w oczach obywateli, ponieważ, jak wyja-
śniono w uzasadnieniu projektu ustawy, ustawodawca dąży „do ograniczenia 
postrzeganej formalistycznie władczości działań administracji oraz do realnego 
zwiększenia zaufania stron do organów administracji publicznej i wydawanych 
przez nie rozstrzygnięć” [Rządowy projekt 2016]. Na tle tak sformułowa-
nego celu rozszerzenia zasady ugodowego załatwiania spraw wyraźnie widać,  
że z aksjologicznego punktu widzenia nie da się wyekstrahować jednej nadrzęd-
nej wartości, której realizacji w porządku prawnym służy instytucja mediacji. 
Wartościami tymi są bowiem nie tylko pragmatyzm postępowania administra-
cyjnego, ale także troska o pozytywne relacje między administracją publiczną 
i obywatelem, wyrażająca się w chęci zwiększenia zaufania stron do organów 
administracji publicznej. Dzięki instrumentom polubownego rozwiązywania 
sporów w postępowaniu administracyjnym urzeczywistnia się ideał (wartość) 

9 Co ciekawe, analiza przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dowodzi, że nad materią ustawową 
nie panuje również ustawodawca, który w art. 11 ust. 2 wspomnianej ustawy przewidział 
możliwość zawarcia umowy z przedsiębiorcą przez wojewodę, chociaż w przeciwieństwie do 
instytucji mediacji, instytucja umowy administracyjnej nie została uregulowana w kodeksie 
postępowania administracyjnego, choć próby takie podejmowane były kilkukrotnie (więcej na 
temat umowy administracyjnej zob. [Krawczyk 2017b: 118-134; Krawczyk 2017a: 444-450; 
Kruś 2019: 117-138]. 
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partycypacyjnego udziału stron postępowania w kształtowaniu finalnego roz-
wiązania zaistniałego sporu. Zważywszy dodatkowo na fakt, że na postępowa-
nie mediacyjne w istotnym zakresie wpływają również zasady ogólne wyrażone 
w k.p.a. [więcej na ten temat zob. Strzępek 2020: 277-294], uprawnione jest 
stwierdzenie, że mediacja ze swej natury stanowi instytucję multiaksjologiczną 
i z tego względu stanowi interesujący przedmiot dociekań badawczych, zwłasz-
cza w obrębie rozważań nad wartościami in concreto10, które manifestują się  
w omawianej metodzie alternatywnego rozwiązywania sporów. 

ZAMIAST PODSUMOWANIA

Biorąc pod uwagę fakt, że w skargach na akty administracyjne podno-
szony jest zarzut naruszenia „przepisów w związku z nieprzeprowadzeniem 
przez organ mediacji, czy też brakiem reakcji organu na wniosek o przepro-
wadzenie mediacji” [Dauter-Kozłowska 2020: 77], należy podkreślić, że po-
tencjał tkwiący w mediacji nie jest jak na razie wykorzystywany przez organy 
administracji publicznej w Polsce. Zapewne ma to związek z niewykształconą 
jeszcze kulturą konsensualnego rozwiązywania sporów, co nie może zasadni-
czo dziwić, jeśli weźmie się pod uwagę na przykład fakt, że w doktrynie od lat 
(na próżno) postuluje się wzbogacenie prawnych form działań administracji  
o umowę administracyjną. Z drugiej strony warto równie mocno zaakcento-
wać fakt, że w przypadku mediacji zgłaszane są nowe postulaty, dzięki którym 
instytucja ta powinna coraz lepiej funkcjonować w praktyce. Przykładowo 
Agnieszka Dauter-Kozłowska zwraca uwagę na fakt, „że z racji niezaskarżalno-
ści do sądu administracyjnego rozstrzygnięć organów w przedmiocie odmowy 
przeprowadzenia mediacji strony powinny mieć możliwość zakwestionowa-
nia odmownego stanowiska organu w tym przedmiocie. Z tego powodu, de 
lege lata należy przyjąć, że organy każdy wniosek o przeprowadzenie mediacji 
powinny, zgodnie z zasadą oficjalności, rozpatrzeć i wydać w tym przedmio-
cie stosowne postanowienie (tak jak to robią sądy, wydając postanowienia 
o oddaleniu wniosku o przeprowadzenie mediacji bądź odmowie jej przepro-
wadzenia), które następnie może być kwestionowane przez stronę jako jeden 
z zarzutów skargi w ramach zaskarżenia konkretnego aktu administracyjnego 
do sądu. Sądy natomiast powinny każdorazowo oceniać takie postanowienia 
organów i w razie wykazania przez stronę, że charakter sprawy pozwalał na 
przeprowadzenie mediacji, a organ bez racjonalnego uzasadnienia odmówił 

10 Na temat różnych koncepcji wartości oraz aspektów metodologicznych ich badania zob.: 
[Piechowiak 2012: 295-306]. 
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jej przeprowadzenia, mogą taki zarzut potraktować jako uchybienie przepisów 
postępowania, mogące mieć istotny wpływ na wynik sprawy” [Dauter-Ko-
złowska 2020: 78].

Nie ulega wątpliwości, że gdyby instytucja mediacji natrafiła wśród 
przedstawicieli zawodów prawniczych (a za ich pośrednictwem do społeczeń-
stwa) oraz wśród pracowników organów administracji publicznej na takie 
zainteresowanie, jakim cieszy się wśród teoretyków postępowania administra-
cyjnego, wówczas dodatkowym korzystnym efektem instytucjonalizacji tej 
konsensualnej formy działania administracji byłaby poprawa wizerunku ad-
ministracji publicznej. Dopóki jednak nie zostaną podjęte działania zmierzają-
ce do popularyzacji mediacji w postępowaniu administracyjnym, zwiększające 
świadomość prawną społeczeństwa (przeciętnych obywateli i przedstawicieli 
organów administracji publicznej), ukazujące jej potencjał i zalety, dopóty 
mediacja będzie jedynie martwym zapisem kodeksowym, nie wywierającym 
żadnego wpływu na zmianę relacji zachodzących między podmiotami admi-
nistrującymi i administrowanymi. 
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Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 374).

Orzecznictwo:

Wyrok NSA z 20.11.1990 r., II SA 759/90; OSP 1991, nr 7-8, poz. 178.

MEDIATION AS A COMPONENT OF IMAGE 
MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION.  

AN OUTLINE OF THE ISSUES

Summary: The article accomplished two goals. First, from the methodolo-
gical point of view, research perspectives have been presented that broaden  
the spectrum of research on the institution of mediation. Particular attention 
has been paid to the axiological perspective, which is beginning to gain more 
and more supporters among the representatives of the doctrine of admini-
strative law. Secondly, mediation in administrative proceedings was presented  
as a multi-axiological legal institution enabling the management of the image 
of public administration

Keywords: methodology of administrative law, axiology of administrati-
ve law, mediation, consensual forms of dispute resolution, image of public 
administration
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EDYTA LICHOMSKA-MILEWSKA 
AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ŁOMŻY 

EKONOMICZNA SZKOŁA 
AUSTRIACKA W OBRONIE 

IDEI SPOŁECZEŃSTWA 
KAPITALISTYCZNEGO

Streszczenie: Przedstawiciele ekonomicznej szkoły austriackiej prowadzili 
liczne dyskusje z obszaru zagadnień ekonomicznych i społecznych. W pu-
blikacjach prezentowanych przez ekonomistów austriackich istotne miejsce 
zajmuje kapitalistyczny model życia społecznego; stanowi on ekonomiczną 
podstawę gospodarki wolnorynkowej. Przeciwnikami interwencjonizmu pań-
stwowego byli między innymi Ludwig von Mises i Friedrich von Hayek, którzy  
w XX wieku dyskutowali z keynesistami, broniąc idei państwa kapitalistycz-
nego, wolnego od nadmiernych interwencji w życie społeczeństwa. Przedsta-
wiciele szkoły austriackiej zgodnie twierdzili, że nadmierne ingerencje państwa 
w gospodarkę są głównym źródłem problemów dotyczących poszczególnych 
systemów organizacji społeczeństwa. 

Słowa kluczowe: szkoła austriacka, kapitalizm, interwencjonizm państwowy

WSTĘP

Pojęcie ekonomicznej „szkoły austriackiej” jest pojęciem umownym, które 
definiuje pewien określony sposób patrzenia na kwestie ekonomiczno-spo-
łeczne. Termin szkoła austriacka pochodzi stąd, iż pierwsi myśliciele uprawia-
jący określony sposób myślenia o ekonomii pochodzili z Austrii. Jednak oku-
pacja nazistowska tego kraju doprowadziła do emigracji jej reprezentantów do 
innych państw. Obecnie myśliciele reprezentujący szkołę austriacką pracują 
niemal pod wszystkimi szerokościami geograficznymi. Można jedynie dodać, 
że dzisiaj większość „myślicieli austriackich” jest Amerykanami. 
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Za założyciela szkoły austriackiej bezdyskusyjnie uznaje się Carla Men-
gera. Jak stwierdził Ludwig Heinrich Edler von Mises – jeden z czołowych 
przedstawicieli szkoły do końca lat siedemdziesiątych XIX w. nie było żadnej 
szkoły austriackiej. Był tylko Carl Menger [Mises 2003]. Inny ekonomista 
austriacki, Friedrich August von Hayek również przyznał, że

fundamentalne idee szkoły austriackiej pochodzą w pełni i w całości od 
Carla Mengera (…). To, co wspólne dla członków szkoły austriackiej, 
co konstytuuje ich odrębność i, co stanęło u podstaw ich późniejszych 
prac, to akceptacja nauk C. Mengera [Salerno 2003]. 

Wśród licznych dyskusji z obszaru zagadnień ekonomicznych i społecz-
nych, jakie prowadzili myśliciele austriaccy, kluczowe miejsce zajmuje obro-
na gospodarki wolnorynkowej. Przeciwnikami interwencjonizmu państwo-
wego byli między innymi Ludwig von Mises i Friedrich von Hayek, którzy  
w XX wieku dyskutowali z keynesistami, broniąc idei państwa kapitalistycz-
nego, wolnego od nadmiernych interwencji w życie społeczeństwa. Austriaccy 
ekonomiści nie zgadzali się także z tezami O. Langego, dotyczącymi ekono-
micznej efektywności gospodarki centralnie planowanej. Mnogość polemik 
dotyczących socjalizmu, w których ekonomiści austriaccy brali udział nakazu-
je również ten temat w niniejszych rozważaniach poruszyć. 

Na podstawie tez sformułowanych przez Austriaków oraz ich krytyki  
ze strony obrońców interwencjonizmu państwowego spróbujemy odpowie-
dzieć na pytanie, w jakim stopniu uprawnienia państwa są niezbędne do 
zachowania porządku w społeczeństwie bez naruszenia wolności jednostek.  
W oparciu o różnorodne opinie zwolenników i przeciwników kapitalistycznej 
organizacji społeczeństwa spróbujemy ustalić, jaki zakres działań podejmowa-
nych przez państwo jest uzasadniony. 

INTERWENCJONIZM PAŃSTWOWY

Państwa od wieków różniły się pod względem zakresu swej działalno-
ści, tzn. w różny sposób określały swoje uprawnienia. Przykładem może być 
państwo socjalistyczne, które całkowicie wyrzuciło prywatne organizacje nie-
mal z każdej sfery ludzkiego życia: gospodarki, oświaty, służby zdrowia etc.  
Jak słusznie zauważył L. Balcerowicz, państwo przekraczając swoje podsta-
wowe funkcje, jakimi m.in. są zapewnienie bezpieczeństwa, egzekwowanie 
reguł prawnych, dbałość o pieniądz narodowy, utrzymywanie pozytywnych  
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stosunków z innymi państwami oraz pewien zakres ochrony socjalnej, ograni-
cza niezależną działalność jednostek [Balcerowicz 1999]. 

Warto wspomnieć, że Jan Paweł II w encyklice Centesimus annus także 
podkreślał, iż zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie gwarancji indywidual-
nej wolności i własności jest głównym zadaniem państwa. Papież wskazywał 
też na stabilność pieniądza oraz istnienie sprawnych służb publicznych. Brak 
tego poczucia bezpieczeństwa, jak pisał Jan Paweł II, korupcja władz publicz-
nych, narastanie niewłaściwych źródeł bogacenia oraz łatwych zysków będą-
cych skutkiem nielegalnych działań stanowi naczelną przeszkodę w rozwoju 
gospodarczym. Papież pisał również, iż państwo ma prawo interweniować, 
gdy sytuacje wywołane przez istnienie monopolu prowadzą do zahamowania 
rozwoju. Poza tym państwo może pełnić także funkcje zastępcze wówczas, 
gdy jest zbyt słabe bądź dopiero tworzące się sektory społeczne i organizacje 
przedsiębiorstw nie są przystosowane do swoich zadań. Niemniej jednak, aby 
znacząco nie poszerzać zakresu ingerencji państwa, jak podkreślał Jan Paweł 
II, należy wspomniane zastępcze interwencje ograniczać w czasie [Jan Paweł II 
2007]. Powstaje więc pytanie: w jakim stopniu działania państwa są pomocne 
i konieczne oraz gdzie zaciera się granica między wolnym społeczeństwem  
a zniewoleniem? 

Warto podkreślić, że interwencjonizm państwowy nie zawsze tożsamy 
jest z socjalizmem, jak zwykło się sądzić. Mimo że interwencjonizm jest sys-
temem krępującym gospodarkę rynkową, to w przeciwieństwie do socjalizmu 
decyzje dotyczące zakresu oraz sposobu produkcji podejmowane są przez 
podmioty gospodarcze, a nie przez państwo. Władze, pomimo ingerencji  
w rynek, nie chcą całkowitej jego eliminacji, chociaż wielu zwolenników in-
terwencjonizmu państwowego przyznaje, że jest on najlepszym sposobem 
ustanowienia socjalizmu. Jednak jest równie wielu interwencjonistów, któ-
rzy nie są bezwzględnymi socjalistami; dążą oni do ustanowienia gospodarki 
mieszanej poprzez, jak pisał Mises, „poprawienie” kapitalizmu, tj. ingerencje 
rządu w gospodarkę i ruch związków zawodowych [Mises 1995]. 

Ludwig von Mises napisał wiele prac dotyczących skutków interwen-
cjonizmu państwowego. Krytykę ingerencji państwa austriacki ekonomi-
sta zawarł po raz pierwszy w pracy Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel 
(1912); dotyczyła ona regulacji cen przez władzę ustawodawczą. Natomiast 
pełną teorię interwencjonizmu odnajdujemy w jego obszernym dziele The-
ory of Prices Control (1923), w której Mises dokonuje szczegółowej analizy 
działań rządu. Inne prace zawierające wnioski z dyskusji prowadzonej z so-
cjalistami oraz obronę gospodarki wolnorynkowej to Liberalismus (1927)  
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(wyd. pol. Liberalizm w tradycji klasycznej), Kritik des Interventionismus: 
Untersuchungen zur Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsideologie der Gegenwart 
(1929), Die Gemeinwirtschaft: Untersuchungen über den Sozialismus (1922) 
(wyd. pol. Socjalizm) czy Economic Policy (1959) (wyd. pol. Ekonomia poli-
tyczna); pisma te dedykowane były problemom społecznej współpracy, sys-
temom współdziałania między ludźmi i weryfikowania możliwości ich po-
wodzenia. Z kolei w Mentalności antykapitalistycznej Mises podjął analizę, 
jak głosił, nieuzasadnionych postaw antykapitalistycznych oraz ich skutków, 
wyjaśniając między innymi psychologiczne przyczyny dyskredytowania kapi-
talizmu [Lavoie 1982].

Dla naszych rozważań kwestią najistotniejszą jest rozstrzygnięcie pro-
blemów dotyczących organizacji społeczeństwa kapitalistycznego, których 
źródłem, jak zgodnie twierdzą przedstawiciele szkoły austriackiej, są nad-
mierne ingerencje państwa w gospodarkę. Przyjrzyjmy się zatem, formuło-
wanym przez ekonomistów austriackich, argumentom w obronie gospodarki 
kapitalistycznej. 

ARGUMENTY „ZA” KAPITALIZMEM

Współcześnie większość istniejących gospodarek to gospodarki kapitali-
styczne. Czy jednak kapitalizm odniósł dostateczny sukces? Czy kraje szuka-
jące właściwej drogi rozwoju gospodarczego powinny dążyć do ustanowienia 
gospodarki kapitalistycznej? Wydaje się, że mimo jego zwycięstwa nad go-
spodarką centralnie planowaną ma ona tyle samo zwolenników, co i wrogów. 
Chociaż liczni krytycy opisują niedoskonałości kapitalizmu, to jednak i ich 
opinie są podzielone [Haremska 1994].

Ludwig von Mises definiował kapitalizm jako gospodarkę wolnorynko-
wą, czyli „społeczny system podziału pracy w warunkach prywatnej własno-
ści środków produkcji” [Mises 2007a]. Działania jednostek w tym systemie 
zmierzają do osiągnięcia własnych celów, ale również celów pozostałych jego 
uczestników. W ten sposób, jak tłumaczył Mises, każdy służy innym człon-
kom społeczeństwa i jednocześnie jest obsługiwany przez innych. System ten 
kierowany jest przez rynek, który, w przeciwieństwie do państwa, nie jest apa-
ratem przymusu i przemocy [Mises 2007a]. Rynek to proces; nieustannie się 
zmienia, zaś zyski i straty pokazują przedsiębiorcom czy podjęte działania były 
prawidłowe [Littlechild 1982]. 
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Gospodarka rynkowa jest rezultatem ludzkiego działania, a nie ludzkiego pla-
nu. Gospodarki rynkowej nikt nie wymyślił ani nie zaprojektował. Przeciwnie, 
jednostki widziały korzyści z wymiany handlowej, dlatego rozpoczęły handel 
między sobą. Wówczas pojawiły się instytucje rynkowe, których nikt nie pla-
nował; nie wymagały one jakiegoś szczególnego planu [Holcombe 2014]. 

H. H. Hoppe przekonywał, że kapitalizm jest ekonomicznie lepszym 
systemem od socjalizmu z trzech powodów. Po pierwsze, tylko kapitalizm po-
zwala racjonalnie ocenić potrzeby konsumentów oraz przeznaczenie środków 
produkcji; po drugie, tylko kapitalizm pod wpływem ocen konsumenckich 
może zapewnić optymalny poziom wyprodukowanych towarów; i po trze-
cie, przy założeniu określonego przydziału czynników produkcji (dzięki oce-
nom konsumentów), tylko system rynkowy może zagwarantować skuteczne 
wykorzystanie środków produkcji [Hoppe 1990]. Społeczeństwem kapitali-
stycznym jest zatem takie, w którym wcielono zasady ekonomiczne. Niemniej 
jednak kapitalizm, w opinii jego przeciwników, posiada wiele słabych stron. 
Jak pisał Ludwig von Mises, gospodarkę wolnorynkową często niesłusznie 
oskarża się o to, co budzi powszechne niezadowolenie. Jednym z przykła-
dów, jaki podaje Mises, jest sugerowanie przez przeciwników kapitalizmu, 
jakoby stanowił on politykę gospodarczą sprzyjającą wyłącznie milionerom 
i wielkiemu biznesowi. W ich opinii kapitalizm utożsamiany jest z chciwo-
ścią [Mises 1995]. Według austriackiego ekonomisty niechęć społeczeństwa 
do kapitalizmu wynika z faktu, iż określenie „kapitalistyczny” odnosi się  
do negatywnych zjawisk, budzących sprzeciw, a nie poparcie [Mises 1994]. 
Nie należy jednak mylić uprzedzeń z wiedzą naukową. Warto dodać, że na-
wet sam Mises przyznał we Wspomnieniach, iż w liberalizmie widział niegdyś 

„przeżyty światopogląd, który należy energicznie zwalczać” [Mises 2007b]. 
Przedstawiciele szkoły austriackiej w dyskusjach ze swoimi oponentami 

niejednokrotnie stawiali pytania o to, czy rynek w celu ochrony jednostek 
przed wyzyskiem, musi podlegać kontroli zewnętrznej i ograniczeniom nało-
żonym przez rząd? Czy bez regulacji rynek pogrążyłby się w chaosie powodując 
straty finansowe i kryzys gospodarczy? Jednak czym są owe regulacje rynkowe, 
pytają Linda i Morris Tannehillowie, jak niesterowaniem ludźmi za pomocą 
przepisów? Rynek jest siecią kontaktów handlowych, a kontakt, jak twierdzą 
L. i M. Tannehillowie, podlega regulacji za pośrednictwem sterowania ludźmi, 
którzy w nim uczestniczą. Przykładem takiej manipulacyjnej regulacji może 
być hipotetyczna sytuacja, w której „państwowy planista” wprowadza prze-
pis, zgodnie z którym wszystkie pralki w pralniach samoobsługowych musia-
łyby pracować w cyklu czterdziestopięciominutowym; działanie to miałoby 
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zapobiec niedokładnemu praniu odzieży. W tej sytuacji właściciele pralni mo-
gliby zapewnić mniejszej liczbie klientów obsługę jednej pralki, a co za tym 
idzie, osiągaliby mniejszy dochód. W związku z tym mieliby trudności z zaku-
pem większej liczby pralek i suszarek, a w konsekwencji zaszkodziłoby to sa-
mym producentom tego sprzętu. Takie działanie byłoby krzywdzące również 
dla klientów pralni, ponieważ nowo obowiązujący przepis spowodowałaby 
zmniejszenie dostępności pralek; wydłużyłby czas oczekiwania na możliwość 
prania [Tannehill 1993]. 

Innym przykładem sterowania ludźmi przez państwo jest regulacja cen. 
Według Misesa taka usankcjonowana kontrola polega na ustaleniu cen często 
podobnych do tych, które wykształciłby nieskrępowany rynek. Rząd może ak-
ceptować ceny rynkowe lub sankcjonować je poprzez ingerencje; narzucając 
cenę maksymalną, która jest znacznie wyższa od rynkowej, lub też ustalając 
cenę minimalną poniżej ceny rynkowej. Jak pisał Mises, bardzo często rząd, 
wpływając na zmianę cen rynkowych, powoduje negatywne skutki zarów-
no dla konsumentów, jak i producentów. Ustalanie cen przez rząd sprawia,  
że sprzedawca pozbawiony zostaje możliwości osiągnięcia ceny wyższej od tej, 
którą mógłby uzyskać [Mises 1977]. Według niego taka kontrola nie może 
działać zadowalająco w ramach gospodarki rynkowej, ponieważ jej konse-
kwencją będzie chaos i niepokoje społeczne. Ekonomista nie podał jednak 
przykładów tychże konsekwencji. Przestrzegał natomiast przed nadmierną 
kontrolą biznesu, która prowadzić może do zastąpienia gospodarki rynkowej 
gospodarką centralnie planowaną, czyli socjalizmem. 

Krytycznie w kwestii rządowej kontroli cen i produkcji wypowiadał się 
również F. von Hayek. Jego zdaniem, takie działanie jest sprzeczne z wol-
nym systemem. Ustalanie cen bądź reguł ich stanowienia wyklucza naturalny 
proces ich kształtowania w zależności od zmieniających się warunków, a tak-
że równoważenia popytu i podaży. Przekonywał on, iż konkurencyjne ceny 
są jedyną drogą do uzyskania wiedzy potrzebnej uczestnikom rynku, dzięki 
której mogą podejmować korzystniejsze decyzje [Hayek 1978]. W procesie 
rynkowym ceny pełnią rolę wskazówek informujących o tym, co powinno 
się czynić w danej sytuacji. Na przykład: przyczyną produkcji obuwia nie jest 
fakt, że producent zna potrzeby Kowalskiego; produkuje, gdyż słusznie zakła-
da, że wielu kupców kupi pewną jego ilość po określonych cenach, ponieważ 
oni również zakładają, że tysiące Kowalskich, mimo że fabrykant ich nie zna, 
zechcą kupić buty. Efektywność systemu rynkowego, jak głosił Hayek, nie jest 
więc rezultatem skutecznego systemu motywacyjnego, lecz wynika ze spraw-
nego sytemu informowania. [Hayek 1994]. Warto dodać, iż Adam Smith 
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także zaznaczał, iż potrzeby jednostek są bardziej zaspokajane, gdy działaniem 
człowieka kierują abstrakcyjne sygnały z rynku, czyli ceny niż wówczas, gdy 
człowiek kieruje się konkretnymi potrzebami [Hayek 1978]. 

W wolnej gospodarce to konsumenci są najważniejszymi sędziami, bo-
wiem to ich wybory mają decydujący wpływ na to, co produkują przedsię-
biorcy, w jakich ilościach oraz jakiej jakości. Zasada ta bezpośrednio określa 
ceny produktów konsumpcyjnych i pośrednio koszty pracy wytwórców. Me-
chanizm ten ma decydujący wpływ na powstawanie zysków i strat, kształto-
wanie się stopy procentowej oraz wysokość dochodów każdej jednostki. Oso-
by działające na rynku w charakterze producentów stają się odpowiedzialne  
za konsumentów. Jak zaznaczył Mises, zależność ta jest bezpośrednia w przy-
padku przedsiębiorców, kapitalistów, rolników oraz ludzi wolnych zawodów, 
i pośrednia w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę [Mises 1995]. 
W wypadku, gdy dla danego towaru nie ma rynku, tzn., gdy X jest jedynym 
producentem dobra i wszystkie wymiany odbywają się wewnątrz jednej firmy, 
to firma ta nie ma możliwości ustalenia ceny tego dobra. Każde dobro kapi-
tałowe musi mieć rynek, na którym będzie kupowane i sprzedawane przez 
poszczególne firmy. Jeśli w gospodarce istniałby tylko jeden kartel lub jeden 
właściciel, przekonywał Rothbard, wówczas rachunek ekonomiczny nie byłby 
możliwy ze względu na trudności w ustaleniu cen poszczególnych dóbr [Ro-
thbard 2007]. 

Problemu ekonomicznej aktywności państwa nie należy jednak sprowa-
dzać do dylematu: ile państwa, a ile rynku. Jak głosił F. von Hayeka, alterna-
tywa państwo aktywne czy państwo bierne gospodarczo jest fałszywa. Stanow-
czo odrzucił on zasadę laissez-faire, która jego zdaniem nie wskazuje żadnego 
kryterium pozwalającego ustalić, jaki rodzaj interwencji jest dopuszczalny,  
a jaki nie. Zasada laissez-faire określana jest jako postulat całkowitej nieinter-
wencji państwa. Tymczasem, jak wskazywał Hayek, wolna gospodarka nie 
musi oznaczać nieobecności państwa. Każdy akt ingerencji – zalecał Hayek 

– należy rozpatrywać pod względem jej przydatności w konkretnej sytuacji 
[Kostro 2001]. Ekonomista ten był przekonany, iż państwo powinno ingero-
wać w życie gospodarcze, jednak kwestią sporną, według niego, jest rodzaj in-
terwencji, które podejmuje państwo oraz ich słuszność. Każde państwo musi 
działać, stąd każde działanie państwa w coś ingeruje. Jednak istotne jest to,  
czy państwo będzie mogło kontrolować użytki, jakie czyni się z jego apara-
tu oraz czy jednostki będą chronione przed ingerencją innych. Państwo nie-
wątpliwie przejawia aktywność zapobiegając fałszerstwom czy oszustwom,  
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np. poprzez kontrole miar i wag. Natomiast państwo pozwalające na użycie 
przemocy jest bezczynne [Hayek 1996].

Udział państwa w życiu gospodarczym jest konieczny, zdaniem Hay-
eka wówczas, gdy konkurencja staje się zawodna. Ekonomista ten widział 
konieczność gospodarczej aktywności państwa, mającej na celu spełnianie 
potrzeb społeczeństwa. Przede wszystkim jest to działalność czysto usługowa  
w tych dziedzinach, w których rynek nie spełni oczekiwań podmiotów gospo-
darczych. Jak czytamy w Economic Freedom and Representative Government, 
usługi są wówczas zgodne z zasadami liberalizmu, gdy: 

rząd nie żąda monopolu i nie zapobiega tworzeniu nowych metod świadczenia 
usług przez rynek; środki są uzyskiwane na drodze opodatkowania opartego 
na jednakowych zasadach; opodatkowanie nie jest instrumentem redystrybucji 
dochodów oraz zaspokajane są zbiorowe potrzeby społeczeństwa jako całości,  
a nie tylko potrzeby zbiorowe konkretnych grup [Hayek 2009]. 

Wśród usługowych funkcji państwa jako najważniejsze Hayek wymienił: 
utrzymanie stabilnego i bezpiecznego systemu pieniężno-kredytowego; usta-
nowienie standardów miar i wag; udostępnianie danych zebranych poprzez 
badania topograficzne; subsydiowanie i organizację oświaty oraz tzw. dóbr 
publicznych, czyli usług zdrowotnych i sanitarnych; zapewnienie właściwej 
infrastruktury transportowej (np. budowa dróg, mostów), usługi komunalne. 
Jednocześnie podkreślał, że zawsze należy szacować, czy korzyści płynące z ist-
nienia dóbr publicznych warte są poniesionych kosztów. W opinii Hayeka 
świadczenie przez państwo wymienionych usług nie jest niezbędne; bardziej 
efektywne byłoby przekazanie kierowania daną działalnością niezależnym i 
konkurencyjnym instytucjom, zaś państwo ponosiłoby częściową lub całko-
witą odpowiedzialność finansową. Hayek nie miał zastrzeżeń co do samego 
istnienia i funkcjonowania firm państwowych, jednak stanowczo zaznaczał, 
iż nie mogą one być w żaden sposób faworyzowane przez rząd. Ekonomista 
miał świadomość, iż spełnienie tego postulatu w rzeczywistości wydaje się być 
mało realne, dlatego bez przekonania podchodził do kwestii przedsiębiorstw 
państwowych, twierdząc, że tym, co budzi największe wątpliwości, jest mono-
pol państwowy. Ekonomiczna działalność państwa może być realnym zagro-
żeniem dla wolności obywateli, zwłaszcza gdy jest ono pracodawcą dla dużej 
części społeczeństwa. Państwo jest również właścicielem znacznej części środ-
ków produkcji kraju, toteż posiada nieograniczoną władzę stosowania przy-
musu względem społeczeństwa. Z tej przyczyny Hayek miał wątpliwości, czy 
w wypadku, gdy monopol jest nieunikniony, najlepszym sposobem jego kon-
troli jest przekazanie tego zadania państwu. Należy dodać, że niechęć Hayeka 
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do państwowych przedsiębiorstw wynikała z trudności, jaką jest zapewnienie 
funkcjonowania tego przedsiębiorstwa na takich samych zasadach co prywat-
ne. Rząd wykorzystując przywilej nakładania podatków wspiera swe przedsię-
biorstwa; z tej przyczyny łatwo przekształcają się one w monopole. Niemniej 
jednak Hayek nie uważał, iż przedsiębiorstwa państwowe są złe, lecz że zły jest 
państwowy monopol [Godłów-Legiędź 1992]. 

Hayek zwracał również uwagę na to, że rynek funkcjonuje dzięki insty-
tucjom, które potrzebują prawnej i politycznej ingerencji państwa, a równo-
cześnie kwestionował działania rządu, które ograniczają funkcjonowanie wol-
nego rynku. Ingerencje rządu w gospodarkę powinny opierać się na rządach 
prawach, dzięki którym jednostki i ich własność nie są wykorzystywane przez 
rząd. W ujęciu Hayeka rządy prawa to 

reguły, które pozwalają przewidzieć, w jaki sposób władza użyje uprawnień do 
stosowania przymusu w danych okolicznościach, a także umożliwiają na pod-
stawie tej wiedzy planowanie własnych indywidualnych spraw [Hayek 1996]. 

Rządy prawa oznaczają, iż władza we wszystkich swych działaniach zwią-
zana jest tymi samymi zasadami, co reszta społeczeństwa. Zasada rządów pra-
wa, jak pisał Hayek, powinna służyć jako kryterium określające, które działa-
nia państwa są zgodne ze spontanicznym porządkiem rynku.

Hayek przyznał, że w pewien sposób przepisy prawne ograniczają wol-
ność jednostki, jednak dzięki rządom prawa władza nie dysponuje środkami, 
które mogłyby powstrzymać wysiłki jednostek poprzez działanie ed hoc. Rząd 
ograniczony jest wyłącznie do uchwalania reguł określających warunki, w któ-
rych wolno używać dostępnych zasobów, jednocześnie umożliwiając jednost-
kom dokonanie wyboru przeznaczenia tych zasobów [Hayek 1996]. 

Z tego powodu państwo nie musi podlegać żadnym szczególnym ogra-
niczeniom, jeśli w pełni dostosuje się do tych reguł. Dodajmy, że idea rządów 
prawa zezwala państwu na stosowanie przymusu wyłącznie w ściśle określo-
nych sytuacjach. W pozostałych wypadkach rząd nie posiada przywilejów  
i musi podlegać takim samym zasadom, jakie dotyczą innych podmiotów 
działających na rynku. Chociaż w większości zasady gry rynkowej ustala pań-
stwo, to nie może ono wykorzystywać tej władzy do dyskryminowania pozo-
stałych uczestników rynku. Ekonomista nie widział potrzeby nakładania na 
rząd dodatkowych ograniczeń, podkreślał jednak, iż sytuacje, w których po-
dejmowane przez państwo działania redukują obszar ekonomicznej wolności 
społeczeństwa, dalekie są od ideałów rządów prawa. 
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Hayek zwrócił również uwagę na błędne rozumienie znaczenia rządów 
prawa. Mianowicie, istnieje przekonanie, iż rządy prawa będą zachowane, 
jeżeli działalność państwa będzie zatwierdzana przez proces legislacyjny. 
Okazuje się jednak, że zasada ta ma niewiele wspólnego z kwestią legalności 
działań podejmowanych przez rząd w znaczeniu prawnym, bowiem mogą 
być one legalne i jednocześnie sprzeczne z rządami prawa. Słusznie zauwa-
żył, że dany, prawnie usankcjonowany sposób działania nie daje odpowiedzi 
na pytanie, czy prawo daje mu podstawę działania samowolnego, czy jedno-
znacznie określa, jak musi działać. Rząd posiadający nieograniczoną władzę 
może usankcjonować nawet najbardziej arbitralny przepis. Na przykład Hitler 
mógł osiągnąć swoją nieograniczoną władzę w sposób zgodny z konstytucją; 
jego działania były legalne w sensie prawnym, ale sprzeczne z rządami prawa. 
Rozważania te prowadzą Hayeka do stwierdzenia, że mimo iż w gospodarce 
centralnie planowanej rządy prawa nie mogą być utrzymane, to nie oznacza, 
że działania rządu nie będą legalne lub że w społeczeństwie tym panować bę-
dzie bezprawie. Oznacza to, że wykorzystanie przez rząd środków przymusu 
w takim społeczeństwie nie będzie ograniczane i określane przez poprzednio 
stanowione prawo. Jeśli prawo stwierdza, że dany organ lub urząd może robić 
co chce, to wszystko, co ów urząd zrobi będzie legalne, jednak jego działania 
nie będą opierały się na zasadzie rządów prawa [Hayek 1996].

Podsumowując, w opinii omawianych przedstawicieli szkoły austriackiej, 
nie ma lepszego systemu gospodarczego od systemu rynkowego, którego zale-
tami są: możliwość wykorzystania rozproszonej wiedzy jednostek; możliwość 
realizacji wielu celów indywidualnych bez konieczności popierania jednej hie-
rarchii celów; maksymalne zbliżenie do sytuacji, w której wszystko, co jest 
produkowane, produkuje się po najniższych kosztach. Wymienione korzyści 
systemu wolnorynkowego ekonomiści austriaccy porównywali z wadami go-
spodarki centralnie planowanej, opierającej się na ograniczonej wiedzy plani-
sty, w której jednostki uzależnione są od arbitralnie zdefiniowanej hierarchii 
celów. Rynek jest ładem służącym naszym celom nie tylko, jak zaznaczał Hay-
ek, poprzez kierowanie naszymi działaniami lub przez powodowanie okre-
ślonej zgodności pomiędzy oczekiwaniami poszczególnych osób. Służebność 
rynku polega na zwiększeniu szans i możliwości każdej z jednostek działają-
cych, pod warunkiem, że podda się ona regułom gry rynkowej [Banach 2003].
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PODSUMOWANIE

Współcześnie kapitalizm jest najbardziej rozpowszechnioną formą or-
ganizacji życia gospodarczego w Europie. W większości państw panuje za-
sada nieskrępowanego wolnego rynku. Niewątpliwie kapitalizm ma też 
swoje wady, a nadmierne interwencje państwa nie są, jak zaprezentowali-
śmy, domeną jedynie gospodarki centralnie planowanej. Jednak czy rynek 
zawsze potrzebuje wsparcia ze strony państwa? Wróćmy do postawionego 
we wstępie pytania: w jakim stopniu uprawnienia państwa są niezbędne 
do zachowania porządku w społeczeństwie bez naruszenia wolności jedno-
stek?  L. von Mises i F. von Hayek – opowiadali się za istnieniem państwa 
minimalnego, czyli takiego, które ogranicza się do minimalnej interwencji  
w życie społeczne. Przyznają, że państwo powinno posiadać monopol na sto-
sowanie przemocy, niemniej jednak zaznaczają, iż istnienie aparatu przymusu 
może stanowić istotny problem w prawidłowym funkcjonowaniu społeczeń-
stwa – na przykład elita sprawująca władzę może jej nadużyć. Przedstawi-
ciele ekonomicznej szkoły austriackiej opowiadali się za wolną i nieskrępo-
waną gospodarką, poddając krytyce nadmierne regulacje rządowe. Jednak 
w przeciwieństwie do zwolenników zasady laissez-faire, austriaccy uczeni 
przyznają, iż wolna gospodarka nie musi oznaczać nieobecności państwa. 
Ich zdaniem, rynek funkcjonuje dzięki instytucjom, które potrzebują praw-
nej i politycznej ingerencji państwa, np. w celu zapobiegania fałszerstwom  
i oszustwom. Konieczność gospodarczej aktywności państwa uzasadniają też 
usługowe funkcje państwa, których celem jest spełnianie potrzeb społeczeń-
stwa. Uzasadniając słuszność ingerencji rządu w gospodarkę ekonomiści au-
striaccy podkreślali, że każde interwencje ze strony państwa powinny opierać 
się na rządach prawach, dzięki którym jednostki i ich własność nie będą wy-
korzystywane przez władzę.
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AUSTRIAN SCHOOL OF ECONOMICS IN DEFENSE  
OF THE IDEA OF A CAPITALIST SOCIETY

Summary: The representatives of the austrian school of economics conducted 
numerous discussions in the area of economic and social issues. In the pu-
blications presented by austrian economists, an important place is occupied 
by the capitalist model of social life. It is the economic basis of a free market 
economy. The opponents of state intervention were, among others, Ludwig 
von Mises and Friedrich von Hayek, who in the twentieth century discussed 
with keynesians, defending the idea of a capitalist state, free from excessive in-
tervention in the life of society. The representatives of the austrian school agree 
that excessive state interference in the economy is the main source of problems 
concerning individual systems of society organization.

Keywords: austrian school, capitalism, state interventionism
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UNIWERSYTET ŁÓDZKI

OCENA EFEKTYWNOŚCI 
MOTYWACYJNYCH SYSTEMÓW 

PREMIOWYCH W LOGISTYCE 
MAGAZYNOWEJ JAKO JEDNEGO 

Z KLUCZOWYCH ELEMENTÓW 
ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 

W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Streszczenie: W dobie silnego rozwoju działów i procesów HR w XXI wieku 

[zob. Woźniakowski 2012], wiele firm rozwija nowe sposoby motywacji i re-
tencji pracowników. Strategią na wypracowanie opisanych powyżej aspektów 
może być zastosowanie systemów premiowych, które skorelowane z wydajno-
ścią procesu będą korzystne dla pracowników i pracodawców. Problematyczna 
staje się jednak sytuacja, w której użytkowany już dłuższy czas system motywa-
cyjny w rozwijającym się przedsiębiorstwie należy przeliczyć pod kątem jego 
opłacalności finansowej. Niniejszy artykuł motywowany chęcią opisania tego 
ukierunkowanego ściśle na sektor TSL tematu, ma na celu nie tylko analiza 
opłacalności, ale także ogólne wsparcie menadżerów w tematach związanych 
z bonusem wydajnościowym oraz problematyką jego rozpatrywania w kon-
tekście szeroko pojętych zasobów ludzkich i finansowych przedsiębiorstwa 
poprzez dostarczenie wiedzy teoretycznej oraz przykładowej metodologii 
kalkulacji.

Słowa kluczowe: ZZL, premia motywacyjna, wydajność, TSL, magazyn
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WPROWADZENIE

Jak zauważył w swojej książce Michael Amrstrong: „pieniądze w formie 
[…] wynagrodzenia stanowią najbardziej oczywistą formę zewnętrznej na-
grody, […] są przysłowiową marchewką, której chce większość ludzi” [Amr-
strong, 2000]. Wiele krajowych i zagranicznych firm komercyjnych coraz 
częściej sięga po takie narzędzia Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL), ja-
kimi są finansowe systemy motywacyjne [zob. Bednarek, 2015] w celu reali-
zacji tezy opisanej przez Armstronga. Z kolei, jak wskazuje Anna Michalska, 
oczekiwania pracowników względem oferowanych im nagród skupiają się 
najmocniej na motywatorze w postaci wynagrodzeń [zob. Michalska, 2010]. 
W przedsiębiorstwach branży logistyki magazynowej oraz produkcyjnej,  
w których jednym z głównych czynników wpływających na wysokość kosztów 
personalnych jest wydajność pracowników (lub wydajność produkcji) [zob. 
Kochalski, 2000], naturalnie kształtuje się możliwość zastosowania premii 
motywacyjnej uzależnionej od produktywności w celu nie tylko poprawy wy-
niku finansowego, ale także wzrostu motywacji pracowników [zob. Snopko, 
J., 2014]. Ważnym czynnikiem jest w tym miejscu umiejętne zastosowanie 
zasad z pogranicza controllingu, analityki i ZZL, dzięki którym oczekiwane 
z wprowadzenia bonusu wydajnościowego zyski zbilansują się lub przewyż-
szą koszty zwiększonego wynagrodzenia [zob. Tyrańska M., 2002] oraz pod-
niosą motywację pracowników, co jednak jest zadaniem, które realizowane 
może być w różny (z logicznego i matematycznego punktu widzenia) sposób  
w zależności od przedsiębiorstwa, które takiej oceny dokonuje. W niniejszym 
artykule skupiono się próbie standaryzacji i unifikacji tego procesu, który  
w efekcie może zostać wsparciem dla menadżerów skupionych na analizie 
opisanej wyżej problematyki.

TEORIA MOTYWACJI I JEJ ODNIESIENIE  
DO ZARZĄDZANIA WYDAJNOŚCIĄ PRACOWNIKÓW 
W CENTRUM DYSTRYBUCJI

Zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce wiąże się z wieloma wyzwa-
niami takimi jak rekrutacja, rozwój i ocena pracowników czy kształtowanie 
kultury organizacji [zob. Sidor-Rządkowska M, 2020], niewątpliwie jednak, 
jednym z najcięższych (ze względu na różnorodność i indywidualizm pracow-
ników) zadań stojących przed kadrą kierowniczą jest motywacja [zob. Kra-
jewska-Nieckarz M., 2016]. Według definicji Maslova przejawia się ona jako 
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zespół reakcji, które pozwalają jednostkom ludzkim na zaspokajanie coraz 
wyższych potrzeb [zob. Maslov 2013]. W bieżącym znaczeniu teorii zarzą-
dzania zasobami ludzkimi w ujęciu czynnościowym oznacza zbiór elementów 
warunkujących zachowanie ludzkie i determinujące ich siłę, systematyczność 
i kierunek [zob. Pocztowski, 2018]. Niezależnie od definicji warto jednak 
zauważyć, że w znaczeniu HR (Human Resources) jest to przyczyna napędza-
jąca pracowników do coraz lepszego działania, której formułę można zapre-
zentować na prostym schemacie:

Schemat 1. Formuła motywowania do pracy

Źródło: (Pocztowski 2018, s. 232).

W efekcie ewolucji organizacji form pracy w logistyce, motywowanie 
przyjęło bardziej fizyczne formy, które sprowadzają się m.in. do: uzależnienia 
wypłaty od jakości i rezultatów pracy (success fee) [zob. Skowron-Mielnik B., 
Bądzio M., 2016], premiowania działań oraz w konsekwencji obu powyż-
szych, kreowanie ogólnej dobrej jakości i tempa produkcji indywidualnej 
i grupowej [zob. Pruszyński, 2012]. W pracy magazynowej w większości 
przedsiębiorstw sektora TSL1 czynniki te skumulowane zostały do stworzenia 
systemów premiowych uzależnionych od wydajności, którą w wielu przypad-
kach w tego typu zakładach można określić wzorem2 [zob. Lange, 1963]:

gdzie wydajność jest opisanym wyżej ocenianym wskaźnikiem, czas to 
ilość przepracowanych w danym procesie roboczogodzin, a nośnik magazyno-
wy jest charakterystycznym dla danego procesu nośnikiem fizycznej objętości 
towaru transportowanego pomiędzy procesami (np. paleta, zgrzewka lub sztu-
ka danego towaru/artykułu). 

1 Wnioski wyciągnięte na podstawie przeglądu ofert 57 ofert pracy dostępnych  
w dniach 11.07.2022-24.07.2022 r. na portalach internetowych pracuj.pl, olx.pl oraz 
w aplikacji LinkedIn dla stanowiska „magazynier”
2 Na podstawie własnej pracy zawodowej autora z potwierdzeniem w źródłowym w literaturze: 
(Lange 1963, s. 165-178).
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Skonstruowane w oparciu o wydajność indywidualną lub/i grupową pra-
cowników systemy premiowe pełnią funkcję nie tylko motywacyjną, ale także 
buforową dla wypłaty wynagrodzeń w momentach niekorzystnej koniunktu-
ry, zarządczą dającą możliwość oddziaływania na pracowników czy retencyj-
ną wspierającą utrzymanie rotacji pracowniczej w założonych granicach [zob. 
Manikowski, 2021].

Opisane w bieżącym rozdziale elementy można odnieść bezpośrednio 
do aktualnego Kodeksu Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, a konkretnie dwóch 
jego paragrafów:

Art. 78. § 1 Kodeksu Pracy RP: „Wynagrodzenie za pracę powinno być 
tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy 
i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało 
ilość i jakość świadczonej pracy”

Art. 105 Kodeksu Pracy RP: „Pracownikom, którzy przez wzorowe wy-
pełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie 
jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania za-
dań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Odpis zawiado-
mienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych 
pracownika.”

Pomimo braku jednoznacznego odniesienia lub choćby definicji pre-
mii motywacyjnej (i wydajności), na podstawie przytoczonych części ustawy 
można stwierdzić, że pracodawca ma prawo do stosowania systemów premii 
regulaminowej (w tym bonusu motywacyjnego jeśli zasady jej przyznawania 
zostaną opisane w odpowiednim dokumencie) o ile tylko nie będą one łamały 
innych ustaleń Kodeksu Pracy i Prawa Cywilnego takich jak choćby zasada 
równego traktowania, zakazu dyskryminacji (Art. 113 KP), czy prawa do rów-
nego wynagrodzenia (Art. 183C KP).

Wydajnościowe formy nagradzania pracowników do właściwego dzia-
łania potrzebują podstawy, w oparciu o którą praca będzie wartościowana, 
co determinuje konieczność systematycznego zbioru danych [zob. Serafin 
2013], opisujących jakość pracy osób zatrudnionych i oceny ich efektywności 
zawodowej [zob. Gaca 2010]. Na podstawie tych danych powinien zostać 
stworzony odpowiedni regulamin, który pomoże zachować sprawiedliwy (dla 
obu stron stosunku pracy) charakter wynagradzania nakazany przez ustawo-
dawcę. Określając wymaganą przez pracodawcę (np. średnią lub maksymalną) 
wydajność danego procesu można stworzyć siatkę płacowo-wydajnościową 
dla odpowiednich stanowisk [zob. Czekaj, 2018], która będzie podstawą do 
ustalenia wysokości progów premiowych łączących bonus wynagrodzenia 
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ze średnią produktywnością osiągniętą przez pracownika w danym okresie 
(np. miesięcznym). Wąskim gardłem procesu premiowania w jego długookre-
sowej wizualizacji jest jego aktualizacja. Jak pisze Piotr Oleksiak „wysokość 
premii powinna być powiązana z osiągnięciem czy przekroczeniem wyzna-
czonych celów przez pracownika” [Oleksiak, 2013], a jej wielkość „powinna 
także być uzależniona od wcześniej ustalonych kryteriów, które będą mie-
rzalne i wymierne” [Oleksiak, 2013]. W przypadku braku aktualizacji tabel 
płac, uniemożliwią one realizacji strategii firmy [zob. Oleksiak, 2013] (lub 
też mogą pogłębiać dysproporcje wynagradzania między pracownikami, które 
nie będą spowodowane uczciwymi różnicami w jakości pracy poszczególnych 
osób). Zadanie managerów w przypadku nowelizacji szczebli bonusu jest o 
bardziej skomplikowane niż choćby zmiana podstawowy pensji, która to jest 
ustalana w oparciu o z góry ustalone składowe, takie jak płaca minimalna, 
koszty zatrudnienia, rynkowe następstwa kosztów poniesionych przez praco-
dawcę, charakter pracy czy średnie wynagrodzenia rynkowe dla danego regio-
nu czy branży [zob. Walczak, 2021]. Trudności w przystosowaniu systemu 
premiowego w przedsiębiorstwach branży TSL polegają między innymi na 
właściwej analizie opłacalności finansowej wszystkich progów z punktu widze-
nia przedsiębiorstwa i uczciwości w stosunku do ludzi wykonujących pracę. 
Każdorazowa zmiana procesu logistycznego, wymiana pracowników, pokoleń 
czy podwyżka płacy minimalnej oddala obliczony przy wprowadzeniu sche-
mat progów od rzeczywistych, odpowiednio ambitnych dla osób zatrudnio-
nych i motywujących wartości wydajności (co odnieść można bezpośrednio 
do koncepcji formułowania celów SMART3), za osiągnięcie których otrzy-
mają oni gratyfikację finansową. W takim momencie funkcjonowania firmy, 
przeprowadzenie analizy opłacalności premii może stać się jedyną możliwo-
ścią określenia nowej siatki płacowo-wydajnościową opłacalnej i sprawiedli-
wej dla obu stron umowy o pracę.

METODY ANALIZY OPŁACALNOŚCI SYSTEMÓW 
PREMIOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁAJĄCYCH 
W BRANŻY LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ

W celu analizy opłacalności systemów premiowych w magazynie należa-
łoby na początku jasno określić znaczenie „opłacalności systemu premiowe-
go” opartego na wydajności. W omawianym przypadku definicja ta podparta 

3 Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound (SMART)
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zostanie o teorię opisaną przez Aleksandrę Strojną, która określiła, że „bez-
względna efektywność motywowania autotelicznego” to „zestawienie rzeczy-
wistego i pożądanego stadium efektów i nakładów na projektowanie treści 
pracy w celu pobudzenia motywacji wewnętrznej […], stwierdzenie ekono-
micznej opłacalności motywowania oraz działania ku jej zwiększeniu” [Stroj-
na A., 2015]. Kompletacyjne centrum dystrybucji w omawianym przykładzie 
wykazuje pewien stopień podobieństwa do firmy produkcyjnej. Czynnikiem 
produkowanym są tutaj gotowe do wysyłki (i finalnie wysyłane) przesyłki, 
takie jak pojedyncze opakowania z towarem, całe palety lub rollkontenery 
(nazwane w poprzednim rozdziale ogólnie „nośnikiem”). Sytuacją opłacalną 
dla przedsiębiorstwa w kontekście systemu premiowania uzależnionego od 
wydajności pracownika jest taki stan rzeczy, w którym koszt produkcji rzeczo-
nego nośnika po osiągnięciu danego progu premiowego jest niższy od stawki 
jego wytworzenia sprzed wypracowania przez ocenianą osobę danego szczebla 
gratyfikacji finansowej. Dla zobrazowania przykładu wyobrazić należy sobie 
firmę, w której system premiowy istnieje od długiego czasu, wysokości pro-
gów są ustalone i zgodnie z przedstawioną ideą - nie są zmieniane. Zarząd 
zdecydował się przeanalizować, czy w obecnych warunkach ustalone progi 
wydajnościowe są ustawione w odpowiedniej korelacji z kwotami bonusu, 
która daje firmie oszczędności w koszcie jednostkowym produkowanego no-
śnika magazynowego.

Tabela określająca warunki przyznawania premii przybiera tutaj nastę-
pujący wygląd:

Tabela 1. Przykładowe warunki przyznawania premii motywacyjnej

ZASADY  
PRZYZNAWANIA  

PREMII  
MOTYWACYJNEJ  
UZALEŻNIONEJ  

OD WYDAJNOŚCI

PROCENT  
STAWKI  

BAZOWEJ

KWOTA  
BAZOWA

KWOTA  
WYPŁACANA

WYMAGANA  
WYDAJNOŚĆ

WYNAGRODZENIE 
Z UMOWY (WZU)

100% 3100 3100 „X”

1. PRÓG  
PREMIOWY

10% 310 3410 70,0

2. PRÓG  
PREMIOWY

20% 620 3720 80,0

3. PRÓG  
PREMIOWY

30% 930 4030 90,0
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4. PRÓG  
PREMIOWY

40% 1240 4340 100,0

Źródło: Opracowanie własne.

X występujący w tabeli oznacza, że zarząd z powodu gwałtownego roz-
woju magazynu i wprowadzenia licznych rozwiązań usprawniających pracę 
(takich jak automatyka logistyczna) nie jest świadomy, jaka powinna być wy-
magana wydajność, lecz gwoli świadomości finansowej chce sprawdzić, czy 
oszczędności z tytułu premii motywacyjnej nadal występują. W przeciwnym 
przypadku zarząd powinien podjąć decyzję o konieczności zmiany wydajności 
przypisanej do poszczególnych progów (brak takiego ruchu może doprowa-
dzić do wystąpienia zjawiska presji płacowej [zob. Matuszewska-Pierzynka A., 
2016]) lub dla własnej świadomości przeanalizować potencjalne straty finan-
sowe wynikające z niewłaściwych założeń systemu wynagradzania. 

W celu analizy opłacalności odnieść się można do klasycznej teorii 
zwrotu inwestycji [zob. Burca, Gomoi, 2016] obliczając wskaźnik zwro-
tu zainwestowanego kapitału ROIC:

Net operating profit after tax można przyrównać bezpośrednio do różnicy 
pomiędzy sumą kosztu godzin przepracowanych w procesie produkcji nośni-
ka przy osiągnięciu progu (n) w stosunku do tej samej sumy kosztu godzin 
przy osiągnięciu progu (n-1), a capital invested zestawić można z różnicą 
w kwotach premii pomiędzy progami (∆K). Budując wzór na danych przykła-
dowych, przy założeniu, że wyprodukować należy 8000 jednostek nośnika 
magazynowego, stawka godzinowa (Sh) wynosi 35zł/h, a szukany jest ROIC 
pomiędzy progiem 2. a 3. z zaprezentowanej powyżej tabeli („W” zastosowa-
no jako oznaczenie wydajności), równanie przyjmie postać:

Przy założeniu, że w przypadku systemu premii motywacyjnej ROIC 
zawsze powinien dać wartość większą od jedności, wzór można przekształcić  
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wyłaniając nierówność, której spełnienie warunkować będzie opłacalność pro-
gu n względem jego bezpośredniego poprzednika:

Rozbijając lewą część nierówności na rachunek jednostek, okaże się,  
że jej wynik wyrażany jest w roboczogodzinach przypadających na jednostkę 
nośnika:

Przy założeniu jednakowej stawki podstawowej w czasie (WZU = Const.) 
równanie to spójne jest z prostą logiką obrazującą opłacalność premii, którą 
streścić można do stwierdzenia, że o ile przyrost wydajności pomiędzy pro-
gami jest wyższy niż przyrost roboczogodzin, w których nośnik został opra-
cowany, to premia jest opłacalna. Warto jednak zauważyć, że w warunkach 
praktycznych może zaistnieć chęć obliczenia uniwersalnego warunku, po 
którego spełnieniu premia motywacyjna będzie opłacalna, a który nie będzie 
uzależniony od ilości opracowanego nośnika.

Korzystając z faktu, że wzór na wydajność można zapisać jako:

oraz z prawidłowości, że koszt opracowania nośnika magazynowego wyrażony 
jest w walucie przypadającej na jednostkę nośnika:

a koszt pracodawcy za roboczogodzinę pracownika wyrazić można w postaci:
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to wartość kosztu nośnika można wyrazić równaniem:

Zestawiając wizualizację powyższego równania z faktem, że każdy kolej-
ny próg premiowy w celu zachowania opłacalności finansowej względem po-
przedniego musi charakteryzować się niższym kosztem opracowania nośnika 
[zob. Tyrańska M., 2002] oraz faktem, że stawka godzinowa (KRBH) rośnie na 
każdym kolejnym szczeblu bonusu, to stwierdzić można, że przyrost względny 
wydajności pomiędzy dwoma kolejnymi progami musi być wyższy niż przy-
rost względny stawki godzinowej wynikającej z wypłacenia dodatku finan-
sowego. Korzystając z powyższych prawidłowości, można zbudować nową 
tabelę określająca warunki przyznawania premii z krótką analizą opłacalności:

Tabela 2. Szczegółowe warunki przyznawania premii motywacyjnej
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3. PRÓG 
PREMIOWY 30% 4030 23,99 8,3% 90 12,5%

4. PRÓG 
PREMIOWY 40% 4340 25,83 7,7% 100 11,1%

Źródło: Opracowanie własne.

Podkreślić należy jednak fakt, że zgodnie z tą metodą nie można jedno-
znacznie określić opłacalności pomiędzy pierwszym progiem premiowym a 
jego brakiem (sytuacja normalnej pracy bez systemu premiowego, którą ro-
boczo określić można jako zerowy próg premiowy). Analizując jednak powyż-
sze dojść można do wniosku, że przyrost wydajności pomiędzy progiem 
pierwszy a zerowym musi być wyższy niż przyrost względny kosztu godzino-
wego, który w omawianym przykładzie wynosi 10%, a co za tym idzie, wydaj-
ność progu zerowego (X) musi spełnić nierówność:

W tym miejscu w celu otrzymania odpowiedzi czy próg pierwszy jest 
w istocie opłacalny można porównać wynik wydajności progu zerowego np. 
z wydajnością osiąganą przez nowych pracowników w pierwszych miesiącach 
ich pracy po okresie szkolenia (Y1) lub wydajnością minimalną pracowników 
doświadczonych, którzy nie zdobywają premii (Y2). Jeśli wynik progu zerowe-
go X jest ustalony na poziomie wyższym od Y1 oraz Y2 to wnioskować można, 
że jest to poziom dający zyski zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy, a 
jego wysokość ustawiona jest na poprawnym poziomie (oczywista jest jed-
nak konieczność analizy, czy nie jest on ustawiony zbyt wysoko np. poprzez 
sprawdzenie, ile procent pracowników uzyskuje premie w poszczególnych 
przedziałach).

Zaprezentowana metoda analizy nie odpowie jednoznacznie, czy moty-
wacyjny system premiowy ustalony w ten sposób posiada odpowiednio usta-
lone progi wydajnościowo-płacowe, lecz pomoże zwrócić uwagę na to, czy 
tak zwany próg zero ma szansę być spełniony (przy porównaniu z odpowied-
nimi danymi historycznymi). Na tej podstawie można oczywiście określić, 
czy system jest opłacalny zgodnie ze schematem odpowiedzi tak/nie, jednak 
obliczenie dokładnych oszczędności wynikających z użytkowania bonusu pro-
duktywnościowego nadal będzie zadaniem niebinarnym. Dodatkowo, co nie 
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zostało opisane wcześniej, ale co zostało zasugerowane w przykładowej tabeli 
określającej warunki przyznawania premii, omawiany system charakteryzo-
wał się szeregiem założeń takich jak stałość progów premiowych (założenie, 
że raz obliczone – np. podczas wprowadzania systemu progi płacowe zostają 
na stałym poziomie pozostając nietykalnymi) oraz założeniem, że jedynym 
czynnikiem modyfikowalnym jest wysokość progu wydajnościowego, a sama 
analiza, co należy podkreślić, ma zastosowanie do użytkowanego już od dłuż-
szego czasu systemu premiowego w przedsiębiorstwie branży logistyki maga-
zynowej, który na przestrzeni miesięcy czy lat ulegał transformacjom do tego 
stopnia, że jego warunki początkowe są nie do odtworzenia lub nie mają racji 
bytu w obecnych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

W tym miejscu warto jednak również dodać, że narzędziem pomocnym 
w rozwiązaniu problemu zupełnej reorganizacji progów premiowych może 
stać się odpowiednio sparametryzowany arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel, 
który przybrać może zaprezentowaną formę (Tabela 3).

Forma ta jest oczywistą wynikową wszystkich powyższych rozważań zapi-
sanych w bieżącym rozdziale niniejszego artykułu, w syntetyczny i praktyczny 
sposób podsumowuje uproszczoną logikę analizy, którą w analogiczny sposób 
odnieść można do planowania progów wydajnościowych poprzez jej rewersję. 

Ostatnim, lecz najprawdopodobniej najważniejszym elementem rozwa-
żań w omawianym przykładzie jest aspekt ludzki wszelkich analiz opłacalności 
systemów motywacyjnych. Jak zauważyła Barbara Kamińska „zarządzanie za-
sobami ludzkimi jest procesem nastawionym na podejmowanie działań wzglę-
dem najważniejszego składnika organizacji, jakim są zasoby ludzkie” [Kamiń-
ska 2014]. Oznacza to, że jakiekolwiek analizy powinny uwzględniać w wielu 
przypadkach niemożliwy do obleczenia w ramy liczbowe pierwiastek ludzki 

– rozwój, utrzymanie i dobro pracownika. Takie działanie może doprowadzić 
do sytuacji, w której pomimo braku skuteczności systemu premiowania, jego 
warunki zostaną utrzymane z uwagi na wyższą korzyść dla osób zatrudnionych.
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Tabela 3. Szczegółowe warunki przyznawania premii motywacyjnej w wizualizacji arkusza 
kalkulacyjnego

Źródło: Opracowanie własne.
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PODSUMOWANIE

Istnieje wiele możliwości analizy opłacalności premii motywacyjnej,  
a przedstawiona metoda obliczenia intratności bonusu uzależnionego od wy-
dajności w przedsiębiorstwie działającym z sektorze logistyki magazynowej 
na pewno nie jest jedyna, czego przykład może stanowić podobna ewaluacja 
oparta o ilość roboczogodzin potrzebnych do opracowania nośnika w sytu-
acji braku części progów premiowych. Niezależnie od użytej metody, należy 
pamiętać, że poprawnie przeprowadzona analiza może wpłynąć nie tylko na 
wnioski dotyczące rentowności, ale także jest w stanie nasunąć dalej idące 
konkluzje dotyczące np. konieczności zastosowania systemu wartościowania 
pracy, który stanowi podstawę do podziału stanowisk i stworzenia hierarchii 
płac czy też wprowadzenia mechanizmu zarządzania wynikami pracy, który 
może być wówczas wsparciem zastosowanym w celu poprawy zespołowych 
lub indywidualnych wyników pracy [zob. Tyrańska 2015]. Skupiając się jed-
nak na głównym celu niniejszej publikacji, którym była analiza efektywności 
motywacyjnych systemów premiowych w logistyce magazynowej pod kątem 
finansowym stwierdzić należy, że kwestia ta nie została jednoznacznie rozwią-
zana, a wyniki przeprowadzonego tutaj wywodu, chociaż są silną podstawą, 
pozwalającą stwierdzić, czy dany system może być opłacalny czy też nie – nie 
dają odpowiedzi w formie binarnej. Dzięki uzyskanym na drodze analizy od-
powiedziom można określić pewne sposoby ulepszania systemu motywacyj-
nego uzależnionego od wydajności, lecz pamiętać należy przy tym nie tylko 
o jego finansowym przeznaczeniu w kontekście rentowności dla przedsiębior-
stwa, ale także o celach ukrytych nieco głębiej w ideologii ZZL organizacji, 
które powiązać można ze zmniejszeniem rotacji, zwiększeniem zadowolenia 
z wykonywanych zadań czy też wsparciu w rozwoju pracowników. Istotnym 
jest też fakt mówiący, że system premiowy poza poprawnie wykonaną analizą 
i sprecyzowanymi celami z obszaru HR powinien iść w parze z należycie prze-
kazywanymi w strukturze pionowej komunikatami, sprawiedliwością przy-
dzielania bonusu i cyklicznością zbierania feedbacku na jego temat [zob. Styk, 
Czernikiewicz, 2021], a wszelkie analizy związane bezpośrednio z finansami, 
pracownikami i szeroko pojętym ZZL nie powinny naruszać interesu pracow-
nika uwzględniając jego dobro jako jedna z naczelnych wartości organizacji.
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ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF INCENTIVE 
BONUS SYSTEMS IN WAREHOUSE LOGISTICS  

AS ONE OF THE KEY ELEMENTS OF HUMAN 
RESOURCE MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE

Summary: In the era of strong development of HR departments and processes 
in the 21st century, many companies are developing new ways of motivating 
and retaining employees. The strategy for developing the above-described 
aspects may be the use of bonus systems, which, correlated with the efficiency 
of the process, will be beneficial both for employees and employers. However, 
the situation in which the long-used incentive system in a developing 
enterprise has to be recalculated in terms of its financial profitability becomes 
problematic. This article, motivated by the desire to describe this topic strictly 
focused on the TSL sector, is intended not only to analyze the profitability,  
but also to generally support managers in topics related to the performance 
bonus and the issues of its consideration in the context of broadly understood 
human resources and financial resources of the enterprise by providing 
theoretical and exemplary knowledge and calculation methodology.

Keywords: HRM, performance bonus, efficiency, TSL, warehouse
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POLITECHNIKA LUBELSKA

ANALIZA MARKETINGU W MEDIACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH. TREŚCI 

SPONSOROWANE W WYBRANYCH 
MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Streszczenie: Poniższa praca poświęcona jest identyfikacji uniwersalnych cech 
szczególnych oraz czynników stojących za nieustannie wysoką popularnością 
mediów społecznościowych. Autor przybliża w niej również dane związane  
z social mediami w kontekście ich użytkowników (m.in. specyfika zachowań 
oraz czas spędzany w mediach społecznościowych). W drugiej części pracy 
przeanalizował on dane związane z social mediami od strony marketingowej, 
przedstawił wartość rynku marketingu wirtualnego oraz tendencje zmian tych 
wartości w porównaniu do roku poprzedzającego rok, z którego pochodzi ra-
port. Ostatnia część została poświęcona przedstawieniu aktualnych narzędzi 
reklamowych w mediach społecznościowych na przykładzie Facebooka oraz 
danych związanych z użytkownikami tego social media.

Słowa kluczowe: Marketing, Facebook, social media, media społecznościowe

WSTĘP

Autor postanowił poświęcić swoją pracę dwóm tematom. Pierwszym  
z nich jest analiza historii marketingu w mediach społecznościowych a do-
kładnie źródła popularności tej gałęzi marketingu. Pragnie on poznać elemen-
ty składowe sukcesu social media marketingu.

W dalszej części pracy przybliża on różnego rodzaju dane liczbowe zwią-
zane z mediami społecznościowymi, ale również z marketingiem w social 
mediach. Ostatnia część pracy poświęcona została przedstawieniu rodzajów  
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treści sponsorowanych w prawdopodobnie najpopularniejszym medium spo-
łecznościowym jakim jest Facebook.

ANALIZA MARKETINGU W MEDIACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Marketing rozwija się gwałtownie od samego początku swojego ist-
nienia, w większości na skutek upowszechnienia Internetu. E-marketing  
to obecnie jeden z najpopularniejszych rodzajów marketingu. Zawierają się  
w nim wszelkie działania marketingowe mające miejsce w Internecie. Główną 
gałęzią e-marketingu jest marketing w mediach społecznościowych. Rozwinął 
się on przy okazji zyskiwania popularności przez media społecznościowe [Siu-
da, 2016: 75]. Prawdopodobnie najważniejszą definicją dla osób zajmujących 
się marketingiem w dzisiejszych czasach jest istota pojęcia social media mar-
keting (SMM). SMM jako forma marketingu internetowego, czyli e-marke-
tingu [Siuda 2016: 76] jest to całość działań marketingowych znajdująca się  
w różnego rodzaju mediach społecznościowych, jak Facebook, Instagram czy 
Twitter, ale nie ograniczająca się do nich [Siuda, 2016: 76].

Należy jednak zwrócić uwagę na początki tego rodzaju marketingu,  
a mianowicie teorii marketingu plemiennego, opartego na tworzeniu grup 
związanych z daną marką. Nazwa tej teorii związana jest z pewnymi wro-
dzonym społecznym zachowaniem ludzi – chęcią do gromadzenia się w tzw. 
plemiona, inaczej mówiąc, grupy [Maciaszczyk 2018: 303]. 

Naukowcy starali się zrozumieć czym jest to dążenie do wspólnoty, od-
czuwanie więzi z innymi jednostkami. Według S. B. Sarsona jest to poczucie 
bycia elementem sieci związków jednostek wspierających się wzajemnie, które 
dzięki oparciu o zaufanie zredukuje uczucie samotności u jednostki [Sarason 
1974: 1]. D.W. McMillan oraz D.M. Davis rozwinęli teorię Sarsona identy-
fikując cztery czynniki decydujące o odczuwaniu przynależności jednostki do 
danej wspólnoty. Czynnikami tymi są: członkostwo (poczucie przynależności 
do grupy, akceptacji z jej strony), wpływ (obustronne oddziaływanie jednost-
ki na grupę) integracja i spełnienie wspólnych potrzeb (umożliwienie zaspo-
kojenia potrzeby jednostki dzięki byciu w społeczności, czerpanie korzyści  
z uczestnictwa w grupie) oraz współdzielenia emocji i przeżyć (utożsamianie 
się jednostek składających się na społeczność z ideą grupy, podobieństwo po-
glądów i wspólne uczestnictwo w różnego rodzaju wydarzeniach) [McMil-
lan 1986: 6-23]. Zdaniem autora wszystkie te cechy wpływają na popular-
ność wspólnot w życiu codziennym, ale taką samą popularność grup w sieci. 
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Konsumenci poprzez zakup danego produktu chcą się wyróżnić spośród jed-
nej grupy, jednocześnie podkreślając przynależność do nowej grupy skupionej 
wokół danego produktu, który nabyli [Cooper 2005: 330-344]. Właśnie dzię-
ki rozwojowi mediów elektronicznych możliwe jest dotarcie przedsiębiorstw 
do wybranych grup konsumentów, stworzenie ich społeczności skupionej wo-
kół produktów, marek tworzonych przez dane przedsiębiorstwa.

DANE LICZBOWE ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM 
SOCIAL MEDIÓW W POLSCE

Poniżej znajdują się podstawowe informacje związane z mediami spo-
łecznościowymi oraz social media marketingiem przedstawione w raporcie 
Hootsuite. Dotyczą one liczebności użytkowników Internetu i social mediów 
w Polsce. Autor zdecydował się na poniższy raport przez jego bogatą w dane 
treść, przejrzystą budowę oraz bezpłatna dostępność. Mimo poszukiwania do-
datkowych źródeł, autor nie odnalazł równie przejrzystych, dokładnych oraz 
istotnych z punktu widzenia tematu pracy danych.

Z danych uzyskanych przez Hootsuite wynika, że populacja Polski  
w 2021 roku wynosiła 37,82 miliona ludzi, z czego prawie 32 miliony (84,5% 
Polaków) ma dostęp do Internetu. W raporcie pojawia się również informa-
cja dotycząca aktywnych użytkowników mediów społecznościowych, których 
było 25,9 miliona. 96,6% aktywnych użytkowników social mediów korzysta 
z nich poprzez smartfony.

Rysunek 1 Podstawowe informacje o użytkownikach Internetu i mediów społecznościowych 
w Polsce

Źródło: Raport Hootsuite Digital 2021.
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Rysunek 2. Zachowania w mediach społecznościowych

Źródło: Raport Hootsuite Digital 2021. 

Kolejnym zagadnieniem poruszonym w raporcie Hootsuite z 2021 roku 
jest pojęcie zachowania konsumenta w mediach społecznościowych omówio-
ne poniżej.

Na powyższym rysunku zostały przedstawione dane z raportu Hootsuite 
dotyczące zachowania w mediach społecznościowych użytkowników Internetu 
w wieku 16-64 z ostatniego miesiąca prowadzonego badania. Ponad 98% użyt-
kowników w ostatnim miesiącu używało serwisów społecznościowych. Dodat-
kowo ponad 86% internautów aktywnie uczestniczyło w mediach społeczno-
ściowych poprzez np. komentowanie. Środkowa ikona na powyższym rysunku 
przedstawia średnią ilość czasu spędzoną na przeglądaniu mediów społeczno-
ściowych w ciągu dnia. Wynik widoczny wyżej to niemalże dwie godziny. Pra-
wa ikona od prawej przedstawia średnią ilość kont użytkowników Internetu  
w mediach społecznościowych. Jest ich niewiele ponad 8 na każdego użytkow-
nika Internetu. Ostatnia ikona widoczna na powyższym wykresie przedstawia 
procent internautów, którzy używają social mediów do pracy (30.8%).

W 2019 roku wartość użytkowników Internetu używających mediów 
społecznościowych była o 0.4% mniejsza w stosunku do 2021 roku. W przy-
padku aktywności w social mediach widzimy duży wzrost od 2019 roku, bo  
o aż 12.8%. Dodatkowo użytkownicy średnio spędzają więcej czasu w me-
diach społecznościowych względem 2019 roku (o 14 minut więcej). Pomię-
dzy 2019 i 2021 rokiem można zauważyć wzrost o jedno konto, które użyt-
kownicy posiadają w mediach społecznościowych. Dodatkowo zanotowano 
wzrost o 13.8% w przypadku używania social mediów do pracy.
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Rysunek 3. Czas spędzany dziennie w mediach

Źródło: Raport Hootsuite Digital 2021.

Na powyższym rysunku zostały pokazane wyniki dotyczące spędzania 
czasu podczas jednego dnia w mediach społecznościowych. Według raportu 
Hootsuite ludzie spędzają niemalże siedem godzin w Internecie na wszyst-
kiego rodzaju urządzeniach. Dodatkowo osoby uwzględnione w raporcie 
spędzają trzy godziny oraz szesnaście minut na oglądaniu transmisji interne-
towych bądź streamów. Prawie dwie godziny ludzie spędzają na korzystaniu  
z mediów społecznościowych, zaś mniej niż półtorej godziny wykorzystują na 
czytanie artykułów w Internecie. Na powyższym rysunku można zauważyć, 
że ludzie niewiele ponad godzinę dziennie spędzają na słuchaniu muzyki. Jak 
można zauważyć prawie dwie godziny ludzie spędzają na słuchaniu transmisji 
radiowych. Najmniej czasu, ponieważ niewiele ponad trzydzieści minut osoby 
uczestniczące w raporcie spędzają na słuchaniu podcastów. 43 minuty w ciągu 
dnia ludzie spędzają na graniu w gry na konsolach.

Na poniższym rysunku natomiast znajduje się wartość wirtualnego ryn-
ku reklam. Należy tu zwrócić uwagę na walutę podawaną przy poszczególnych 
informacjach, ponieważ jest do dolar amerykański, którego kurs w Polsce we-
dług NBP na dzień 31 marca 2021 roku, godzinę 6:30 wynosił dokładnie 
3.9604 zł. Każdą podaną poniżej wartość można więc zwielokrotnić, niemalże 
aż 4 razy, w celu lepszego uświadomienia wielkości tego rynku.
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Rysunek 4. Wartość rynku reklamy cyfrowej w Polsce

Źródło: Raport Hootsuite Digital 2021.

Na przedstawionym powyżej rysunku została ujęto wartość rynku re-
klamy cyfrowej oraz jej dokładny podział w Polsce. Ikona w górnym wierszu 
przedstawia łączne wydatki na reklamę cyfrową, które wynoszą półtora miliar-
da dolarów. Następnie zostały przedstawione wydatki na reklamy w wyszuki-
warce cyfrowej w 2020 roku (492.1 miliony dolarów). Ponad 330 milionów 
dolarów w 2020 roku zostało wykorzystane na reklamy w mediach społeczno-
ściowych, natomiast ponad 316 milionów zostało wydane na cyfrowe banery 
reklamowe. W przypadku cyfrowych reklam wideo, wydatki wynoszą niewie-
le ponad 211 milionów dolarów. Ikona w prawym dolnym rogu dotyczy wy-
datków na ogłoszenia cyfrowe (134.1 milionów dolarów).

Kolejna grafika dotyczy wartości wzrostu wyżej omówionego rynku  
w stosunku do roku poprzedzającego (2019).

Na poniższym rysunku przedstawiona została procentowa zmiana war-
tości rynku reklamy cyfrowej pomiędzy rokiem 2019, a 2020. W raporcie 
Hootsuite został zanotowany wzrost o niewiele ponad 10% w wydatkach na 
reklamę cyfrową na przestrzeni roku. W przypadku wydatków na reklamę 
w wyszukiwarce cyfrowej został zanotowany wzrost o 13.6%. W przypadku 
wydatków na reklamę w mediach społecznościowych oraz na cyfrowe rekla-
my wideo zanotowano wzrost o ponad 10%. Na poniższym wykresie zostało 
pokazane, że wydatki na banery cyfrowe zwiększyły się o 9.5%. Tylko w przy-
padku wydatków na cyfrowe ogłoszenia zanotowano spadek o 3.1% pomię-
dzy 2019, a 2020 rokiem.
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Rysunek 5. Wartość wzrostu na rynku reklamy cyfrowej między rokiem 2019 a 2020

Źródło: Raport Hootsuite Digital 2021.

RODZAJE TREŚCI SPONSOROWANYCH  
W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH  
NA PRZYKŁADZIE FACEBOOKA

Facebook jako jedno z najpopularniejszych mediów społecznościowych 
oferuje rozwiązania marketingowe dla każdego zarejestrowanego użytkow-
nika serwisu [IAB Polska, 2021]. Każde konto na Facebooku może założyć 
fanpage poświęcony dowolnej, zgodnej z regulaminem tematyce. Fanpage to 
strona dla fanów na Facebooku. Oznacza ona specjalny profil, którego ob-
serwowanie można rozpocząć poprzez „polubienie”, czyli kliknięcie „łapki 
w górę”, które oznacza, że użytkownik lubi dany fanpage (lub reakcja „wrr”, 
jeśli użytkownikowi nie spodoba się dana zawartość), jest to równoznaczne  
z automatyczną obserwacją profilu, oraz wyświetlaniem postów z danej strony 
na stronie „aktualności” danego profilu na Facebooku. Aktualności oznaczają 
główną stronę danego profilu na Facebooku. Znajdują się tam treści udostęp-
niane przez znajomych danego użytkownika, polubione oraz obserwowane 
fanpage. Między poszczególnymi postami znajdują się treści sponsorowane, 
niezależne od polubionych, obserwowanych przez nas osób i stron na Facebo-
oku. Są one jednak spersonalizowane pod każdy profil pod kątem zaintereso-
wań podanych w serwisie. Może być poświęcona na stworzenie konta firmy, 
profilu osoby publicznej, produktu i wielu innych. Strony te pozwalają na 
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bezpłatne zamieszczanie różnego rodzaju treści, w tym reklam, które zostaną 
wyświetlone wszystkim osobom obserwującym dany profil. Jeśli dana osoba 
wejdzie w interakcję z postem reagując na niego lub komentując go, post ten 
wraz z rodzajem interakcji danej osoby wyświetli się znajomym tej osoby. Dla 
fanpage`ów jest to potencjalny sposób na zdobywanie nowych obserwujących. 

Na oficjalnej stronie Facebooka znajduje się również informacja o sposobie 
określania, jakiego rodzaju reklamy mogą zainteresować dane konto. Facebook 
analizuje aktywność danego konta w grupie produktów Facebooka, na którą 
składają się: Facebook (strona internetowa i aplikacja mobilna), Messenger, In-
stagram (w tym aplikacja Boomerang i inne) oraz urządzenia oznaczone mar-
ką Portal, produkty Oculus (w przypadku korzystania z konta na Facebooku), 
sklepy na Facebooku i inne oferowane przez Facebook Inc. Ponadto, serwis 
korzysta z pewnych informacji przekazanych portalowi, jak np. zainteresowania, 
należność do jakiejś grupy (nazywana kategorią). Kolejną grupą informacji są: 
polubione strony, informacje z profilu na Instagramie lub Facebooku, kliknięte 
reklamy, lokalizacje zameldowań dodane na stronie. Na podstawie tych i in-
nych podanych przez użytkowników informacji Facebook wybiera odpowied-
nie, według specjalnych algorytmów, reklamy [Batko 2017: 63]. 

Reklamodawcy mają możliwość wybrania, aby ich reklamy docierały do 
odbiorców o cechach podobnych do osób, które już wyraziły zainteresowanie 
przedsiębiorstwem. W celu dobrego dopasowania grupy odbiorców Facebook 
wykorzystuje takie kryteria, jak zainteresowania i dane demograficzne (przy-
kładem takiej informacji jest miejscowość) osób, które zdaniem Facebooka 
mogą być zainteresowana przedsiębiorstwem, lub jego ofertą, pokazywaną 
poprzez reklamy [IAB Polska, 2021]. 

Kolejną funkcją dostępną dla każdego użytkownika portalu jest wyda-
rzenie. Wydarzenie na Facebooku jest podstroną dla konkretnego zdarzenia, 
umożliwiającą zamieszczenie informacji na jego temat, opcjonalnie publikację 
postów, a także zapraszanie znajomych przez zainteresowanych wydarzeniem 
użytkowników [IAB Polska, 2021].

Trzecią ogólnie dostępną funkcją jest możliwość przeprowadzenia trans-
misji na żywo. Możliwe jest udostępnienie jej na fanpage lub podstronie 
wydarzenia w formie transmisji na żywo, lub relacji wideo po zakończeniu 
transmisji. 

Następną opcją dostępną zarówno dla firm jak i osób indywidualnych 
jest relacja. Jest to zdjęcie, tekst lub wideo ogólnodostępne dla znajomych 
danego użytkownika, lub osób obserwujących dany fanpage. Wyjątkową ce-
chą tego rozwiązania jest jego ograniczona czasowo dostępność, bowiem post 
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tego typu przestaje być dostępny po upływie 24 godzin od udostępnienia lub 
wcześniej, jeśli zostanie usunięty przez autora lub administratora.

Fanpage pozwala także na stworzenie grupy z nim związanej. Grupa 
jest miejscem gromadzącym użytkowników Facebooka związanych z fanpa-
gem, nie jest to jednak obowiązkowe. Istnieje również możliwość stworzenia 
niezależnych grup. Miejsce to gromadzi użytkowników związanych z danym 
fanpagem lub pewną ideą, konceptem. Możliwe jest tam tworzenie postów 
dyskusyjnych (zachęcających członków grupy do dyskusji w komentarzach). 
Miejsca takie pozwalają członkom społeczności związanej z daną koncepcją na 
wymianę spostrzeżeń, informacji z osobami o podobnych zainteresowaniach. 

Messenger w przypadku narzędzi Facebooka służących między innymi 
do celów marketingowych również jest rozpatrywany jako jedno z nich. Po-
zwala on na kontakt klienta z marką lub znajomym użytkownika z nim sa-
mym. Przy okazji Messengera doszło do rozwoju tak zwanego chatbota. Jest 
to mechanizm automatyzujący i ułatwiający komunikację, który realizuje cele 
dane mu przez osobę kalibrującą i zarządzającą nim (przykładowymi celami 
są: podanie informacji, przyjęcie reklamacji) [IAB Polska, 2021]. 

Wymienione wyżej narzędzia są narzędziami wspierającymi działania or-
ganiczne. Są to działania podstawowe, bezpłatne, dzięki którym można po-
znać naturalny zasięg fanpage, wydarzenia, transmisji na żywo i wielu innych 

Wykorzystanie Facebooka jako aktywnego kanału działań marketingo-
wych pozwoli osobom zajmującym się marketingiem zrealizować różnego ro-
dzaju cele. Są to między innymi [IAB Polska, 2021]:

Wizerunek: kilkanaście milionów aktywnych użytkowników w Polsce 
w połączeniu z największymi markami stwarza ogromną ilość możliwości ko-
munikacyjnych i reklamowych. Umiejętne wykorzystanie obecności na Face-
booku poprawi wizerunek firmy.

Sprzedaż: dzięki rozwojowi branży sprzedaży internetowej Facebook 
zwiększa ofertę w zakresie różnego rodzaju rozwiązań dla sklepów interneto-
wych. Pozwalają one na między innymi pokazanie oferowanych produktów, 
możliwość przekierowania na stronę danego produktu na stronie internetowej 
sklepu, możliwość oznaczania produktów na grafikach.

Oferty pracy: od 2018 roku istnieje możliwość skorzystania z interak-
tywnej tablicy z ogłoszeniami i ofertami o pracę. Pozwala ona na zamiesz-
czanie ogłoszeń w serwisie bez konieczności korzystania z tradycyjnej formy 
ubiegania się o pracę. Użytkownicy natomiast mają ułatwione odnajdywanie 
interesujących ofert pracy.
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Kierowanie ruchu na stronę: najczęściej wykorzystywanym medium 
społecznościowym do wchodzenia na strony poszczególnych przedsiębiorstw, 
sklepów jest Facebook (94%) [Stelzner 2019: 7].

Optymalizacja procesu obsługi klienta: nieustająco rosnąca popularność 
Facebooka sprawia, że coraz więcej użytkowników Internetu traktuje go jako 
pierwszy kanał komunikacji z firmą w sieci. Ogranicza to natężenie wśród 
innych kanałów komunikacji. Dodatkowym narzędziem wspierającym opty-
malizację są chatboty omówione powyżej.

Edukacja: Wielofunkcyjność oraz szeroka gama dostępnych narzędzi po-
zwala na udostępnianie treści edukacyjnych w dowolnym formacie. Możli-
we jest dzielenie się wiedzą poprzez transmisje na żywo, udostępnianie video, 
ebooków lub tworzenie grup, w której znajdować się będą eksperci z danej 
dziedziny.

Najnowszy w momencie powstawania tejże pracy raport Hootsuite doty-
czący między innymi mediów społecznościowych, przedstawił kilka ważnych, 
zdaniem autora, informacji odnośnie użytkowników portalu Facebook. Poni-
żej przedstawiono analizę tychże informacji.

Rysunek 6. Ogólna charakterystyka użytkowników Facebooka

Źródło: Raport Hootsuite Digital 2021.

Na powyższym rysunku przedstawiony został przegląd odbiorców  
z Polski na platformie Facebook. Jest to potencjalna liczba osób, do których 
mogą dotrzeć działania marketingowe wykorzystywane jako reklamy w ser-
wisie. Według raportu Hootsuite aż do 18 milionów użytkowników moż-
na dotrzeć dzięki reklamom na tej platformie. Dodatkowo ponad 50% osób 
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korzystających z Facebooka (powyżej 13 roku życia) to osoby, które poten-
cjalnie mogą być odbiorcami reklam jakie są udostępniane na platformie Fa-
cebook. Można również zaobserwować korzystną zmianę w zasięgu reklam na 
powyższej platformie z kwartału na kwartał o 5.9% co daje aż jeden milion 
więcej odbiorców działań marketingowych na Facebooku w stosunku do po-
przedniego kwartału. Niewiele ponad 53% odbiorców reklam to według da-
nych z raportu kobiety, zaś niewiele ponad 46% to mężczyźni.

Poniżej przedstawiona została częstotliwość aktywności użytkowników 
Facebooka. Znajduje się tam liczba polubionych stron, polubionych postów, 
udostępnionych komentarzy, ilość udostępnień postów oraz liczba reklam,  
z którymi użytkownicy weszli w interakcję. Poniżej liczb będących średnimi 
działań obydwu płci znajduje się ilość wyżej wymienionych rodzajów interak-
cji dla każdej z nich.

Rysunek 7. Częstotliwość aktywności na platformie Facebook

Źródło: Raport Hootsuite Digital 2021.

Na powyższym rysunku została przedstawiona częstotliwość aktywności 
na platformie Facebook w Polsce. Można zaobserwować, że średnio zarówno 
mężczyźni jak i kobiety mają jedną stronę, którą polubili w ciągu posiadania 
konta w serwisie. W ciągu ostatnich 30 dni ludzie średnio lubią 9 postów 
na platformie Facebook. Dodatkowo możemy zauważyć, że kobiety (11) lu-
bią więcej postów niż mężczyźni (7). W przypadku umieszczania komenta-
rzy, ponownie widzimy, że kobiety (5) częściej komentują od mężczyzn (2).  
Z czego wynika średnia liczba 3 komentarzy w ciągu miesiąca. Na powyższym 
rysunku można zauważyć, że w przypadku udostępniania jakichkolwiek treści 
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na Facebooku sytuacja jest podobna do polubień stron. Ludzie udostępnia-
ją średnio jeden post miesięcznie, zarówno kobiety jak i mężczyźni. Ludzie 
wchodzą w interakcję z reklamą średnio 18 razy. Kolejny raz można zauważyć, 
że kobiety (23) więcej razy decydują się kliknąć w reklamy niż mężczyźni (15).

PODSUMOWANIE

Autorowi udało się odnaleźć źródło popularności działań marketingo-
wych w social mediach. Ma one swoje źródło w teorii marketingu plemienne-
go oraz społecznej chęci do bycia częścią wspólnoty. Marketing w social me-
diach wykorzystuje pierwotne, naturalne potrzeby człowieka do bycia częścią 
grupy, społeczności. 

Analiza raportów IAB Polska oraz Hootsuite dostarczyła ważnych in-
formacji o m.in. ilości użytkowników mediów społecznościowych, wartości 
rynku marketingowego na tym rynku i innych danych związanych z użytko-
waniem Internetu oraz social mediów. Co ciekawe, dwóch na trzech Polaków 
korzysta z mediów społecznościowych. Wśród użytkowników social mediów 
niemal 97% korzysta z nich na smartfonach. Na podstawie powyższych da-
nych można zrozumieć, skąd kwota wydana na treści sponsorowane w me-
diach społecznościowych wyniosła ponad 330 milionów dolarów oraz dlacze-
go rok do roku wykazuje tendencję wzrostową.

Media społecznościowe posiadają mnóstwo narzędzi do tworzenia we-
wnętrznych społeczności, wspólnot, które można wykorzystać jako narzędzia 
marketingowe. Przykład narzędzi dostępnych na Facebooku oraz wysokie 
prawdopodobieństwo występowania tożsamych narzędzi w innych mediach 
społecznościowych pokazuje jak popularne one są, oraz w jak wielu różnych 
formatach można zauważać działania promocyjne.
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ANALYSIS OF THE CONCEPT OF MARKETING. 
SPONSORED CONTENT ON SELECTED SOCIAL MEDIA

Summary: The following work is dedicated to identifying the universal pe-
culiarities and factors behind the continually high popularity of social media. 
The author also presents data related to social media in the context of their 
users (including the specificity of behavior and time spent in social media).  
In the second part of the work, he analyzed the data related to social media 
from the marketing side, presented the value of the virtual marketing market 
and the trends of changes in these values compared to the year preceding the 
year of the report. The last part was devoted to the presentation of current 
advertising tools in social media on the example of Facebook and data related 
to the users of this social media.

Keywords: Marketing, Facebook, social media, social media
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POLITECHNIKA LUBELSKA

KLASYCZNE MODELE 
PODEJMOWANIA DECYZJI 

ZAKUPOWYCH PRZEZ 
KONSUMENTÓW

Streszczenie: Niniejsza praca poświęcona jest przedstawieniu klasycznych mo-
deli podejmowania decyzji. Wstęp poświęcony jest definicjom słów konsument 
oraz zachowania konsumenta. Pozwala to na lepsze zrozumienie tematyki całej 
pracy. Rozdział 1. poświęcony jest przedstawieniu i analizie modeli zachowań 
konsumenckich w kontekście podejmowania decyzji zakupowych. Ma ona na 
celu przybliżenie czytelnikom schematów działań podejmowanych przez kon-
sumentów oraz identyfikację czynników mających wpływ na decyzje zakupo-
we tychże osób. Przytoczono w niej najważniejsze klasyczne modele zakupowe, 
między innymi modelu Katony, van Raiija oraz Kotlera. W pracy zawarto 
analizę etapów w procesie podejmowania decyzji w poszczególnych modelach.

Słowa kluczowe: model, konsument, proces decyzyjny

WSTĘP

Poniższa praca ma na celu przedstawienie klasycznych modeli podej-
mowania decyzji przez konsumentów. Skupia się ona na analizie wybranych 
modeli oraz wskazaniu W celu lepszego zrozumienia tematu przez czytelnika 
poniżej znajduje się opis “zachowań konsumenckich”, w którym bazowano 
na literaturze naukowej.

Pojęcie zachowanie oznacza „(...) każdą dającą się obserwować reakcję  
na bodźce z otoczenia lub ogół reakcji i ustosunkowań organizmu (...) do 
środowiska (...)”. [PWN 1996] Pojęcie to jest bliskoznaczne z pojęciem  
 



116

PAULA WRÓBEL

postępowania, definiowanym jako podejmowanie czynności, działanie, obcho-
dzenie się z kimś lub czymś w pewien określony sposób [SWJP 1998].

W literaturze możemy znaleźć wiele definicji konsumenta: 

1. Według E Kieżel konsument to jednostka, która odczuwa i zaspo-
kaja potrzeby konsumpcyjne, poprzez dobra i usługi zakupione na 
rynku, wytworzone we własnym gospodarstwie lub otrzymane w ra-
mach świadczeń społecznych [Kieżel 2004: 17], 

2. M. Janoś-Kresło i B. Mróz definiują konsumenta jako osobę, któ-
ra zaspokaja odczuwane potrzeby poprzez korzystanie z towarów  
i usług [Janoś-Kresło 2006: 14-15],

3. S. Smyczek i I. Sowa tłumaczą, że konsument „zaspokaja swoje po-
trzeby konsumpcyjne i czyni to zgodnie z własnymi preferencjami, 
upodobaniami i tradycjami” [Smyczek 2005: 28].

Szczegółowa analiza specyfiki zachowania konsumenta na rynku jest 
ważna z wielu powodów. Pozwala przewidzieć oczekiwania, pragnienia i po-
trzeby konsumenta oraz zauważyć kierujące nim motywacje i impulsy. Ana-
liza postępowania konsumentów pokazuje sposób postrzegania przez nich 
rynku, otoczenia dostępnych produktów. Dokładne przeanalizowanie czyn-
ników warunkujących postępowanie konsumenta na rynku stanowią podsta-
wę decyzji strategicznych, w celu dostosowania oferty do oczekiwań i potrzeb 
konsumentów co skutkuje wzrostem poziomu ich satysfakcji. 

W literaturze znaleźć można wiele definicji zachowania konsumenta 
[Rudnicki 2000: 14]:

1. „Wszystkie działania związane z pozyskiwaniem, użytkowaniem i 
dysponowaniem produktami i usługami, wraz z decyzjami je po-
przedzającymi i warunkującymi”;

2. „Sposób w jakim konsument hierarchizuje swe potrzeby, wybiera do-
bra i usługi służące ich zaspokojeniu oraz użytkuje posiadane dobra”;

3. „Ogół działań i percepcji konsumenta składających się na przygo-
towanie decyzji wyboru produktu, dokonanie owego wyboru oraz 
konsumowanie”;

4. „Całokształt obiektywnie i subiektywnie określonych, racjonalnych 
i emocjonalnych, świadomych i nieświadomych posunięć w trakcie 
przygotowań do podjęcia decyzji na rynku dóbr konsumpcyjnych 
oraz w czasie jego konsumpcji”;

5. „[…] wszystko to, co poprzedza, zachodzi w trakcie i następuje po 
nabyciu przez konsumenta dóbr i usług” [Falkowski 2006: 12].
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Z biegiem lat powstało wiele koncepcji określających schematy zachowa-
nia konsumentów w procesie podejmowania decyzji zakupowych. Próby wy-
tłumaczenia tego procesu odnoszą się do klasycznych koncepcji ekonomicz-
nych, które zakładają, że człowiek podejmuje zawsze racjonalne decyzje, czyli 
kalkuluje zyski i koszty każdej operacji [Stasiuk 2017: 20].

PRZEDSTAWIENIE KLASYCZNYCH MODELI 
ZAKUPOWYCH

Jedną z pierwszych ważnych teorii opisujących zachowania konsumenta 
była teoria użyteczności Jevonsa, Menegera i Walrasa pokazująca, że jednost-
ka maksymalizuje korzyści, minimalizując nakłady. Również teoria ta zakłada 
mierzalność użyteczności produktu i jej malejącą użyteczność krańcową, czyli 
stan, w którym każda następna konsumowana jednostka zakupionego dobra 
powoduje mniejszą użyteczność niż konsumpcja poprzedniej jednostki [Men-
ger 2007: 13]. Natomiast Pareto był zdania, że użyteczność nie jest mierzalna, 
ale konsument postępuje racjonalnie i posiada niezmieniające się preferen-
cje w procesie decyzyjnym oraz, co najważniejsze, nie przypisuje poszczegól-
nym alternatywom wartości, tylko porządkuje je względem siebie [Mazurek- 
Łopacińska 2014: 191].

Współczesne modele określają racjonalność wyboru w inny sposób niż 
w aspekcie ekonomicznym na podstawie psychologicznej i emocjonalnej ra-
cjonalności, uwzględniając mnogość informacji, dynamizm współczesnego 
świata i idące za tym ograniczenia czasowe konsumentów [Kofta 1985: 25]. 
Proste modele pokazują jedynie najważniejsze czynniki mające wpływ na za-
chowanie konsumentów. Można przedstawić cztery klasy tych modeli:

1. model „czarnej skrzynki” czyli model bodziec-reakcja, opisuje okre-
ślone czynniki wpływające na konsumenta i reakcje, wywołane przez 
te czynniki bez dokładnej analizy procesu decyzyjnego; 

2. modele otoczenia decyzyjnego konsumenta, które przedstawiają 
czynniki wpływające na podejmowanie decyzji przez kupującego, 
m.in. czynniki ekonomiczne, marka produktu, grupy odniesienia, 
czynniki socjokulturowe oraz infrastrukturę podażową/dostępność 
produktów [Smyczek 2005: 123]. Do grup odniesienia mogą nale-
żeć: rodzina, znajomi itd. Każda z tych grup ma znaczny wpływ na 
nasze zdanie, np. przez wychowanie;
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3. modele „zmiennych osobowych” – uwaga skierowana jest na we-
wnętrzne procesy rządzące podejmowaniem decyzji; 

4. hybrydowe (decyzyjno-osobowe), ukazujące poszczególne etapy 
procesu decyzyjnego i podkreślające jednocześnie wpływ czynników 
wewnętrznych konsumenta na ostateczny wynik owego procesu 
[Smyczek 2005: 121-122].

Teoria G. Katona zwraca uwagę na racjonalne zachowania, ale również 
dopuszcza, że decyzje zakupowe mogą być nieprzemyślane, impulsywne bądź 
spowodowane przyzwyczajeniem. Katona założył, że konsument działa z ogra-
niczoną racjonalnością i jest niezdolny do maksymalizacji zadowolenia, ponie-
waż nie ma możliwości poznać wszystkich wariatów wyboru. Katona uważał, 
że na proces decyzji zakupu wpływ mają głównie czynniki ekonomiczne i psy-
chiczne, w szczególności postawa wobec produktu. Schemat 1. przedstawia 
model Katony, a schemat 2. późniejszą modyfikację opartą na poglądzie, że na 
psychikę człowieka nie wpływają czynniki ekonomiczne – mają one jedynie 
wpływ na jego działanie [Kaczmarczyk 2007: 50-54].

Rysunek 1. Model postępowania nabywców dóbr konsumpcyjnych wg Katony

Źródło: [Kaczmarczyk 2007: 52].

Van Raiij poszerzył teorię Katona przedstawiając w modelu postępowania 
konsumenta zmienne ekonomiczne i psychologiczne oraz sprzężenie zwrotne 
między zachowaniami i uwarunkowaniami ekonomicznymi a aspiracjami 
osobistymi. Istotną zaletą modelu jest cykliczność i dynamika. Ponadto model 
jest stosowany w projektowaniu badań nad postępowaniem konsumentów, 
gdyż, w zależności od kontekstu, ekonomicznego postępowania nabywcy, 
środowiska ekonomicznego, stopnia samopoczucia oraz postrzegania 
środowiska ekonomicznego mogą być traktowane jako grupy zmiennych 
zależnych bądź też niezależnych [Kaczmarczyk 2007: 54].
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Rysunek 2. Modyfikacja modelu postępowania nabywców dóbr konsumpcyjnych wg Katony

Źródło: [Kaczmarczyk 2007: 52].

Rysunek 3. Model van Raaija postępowania nabywców dóbr konsumpcyjnych

Źródło: [Kaczmarczyk 2007: 54].



120

PAULA WRÓBEL

Jeden z najpopularniejszych strukturalnych modeli zachowania klienta 
to model EBK, który został opracowany przez J.F. Engla, D.T. Kollata oraz 
R.D. Blackwella. Nazwa pochodzi od pierwszych liter nazwisk autorów. Mo-
del zwraca uwagę na proces przetwarzania informacji przez konsumenta pod-
czas podejmowania decyzji o zakupie [Maciejewski 2010: 17]. Należy do naj-
bardziej znanych modeli zachowania konsumentów, który wpłynął na rozwój 
tej dziedziny nauki i powstanie bardziej zaawansowanych modeli struktural-
nych [Sagan 2015: 70]. Autorzy modelu wyróżniają pięć etapów procesu po-
dejmowania decyzji, występujących kolejno po sobie [Rudnicki 2012: 229]:

1. Rozpoznanie problemu/potrzeby – Szczególnie ważny etap, ponie-
waż rozpoczyna proces zakupowy. Jest to uświadomienie potrzeby 
lub zauważenie problemu przez wewnętrzne czynniki lub działania 
marketingowe.

2. Poszukiwanie informacji – Drugi etap to poszukiwanie wiadomo-
ści o możliwościach zaspokojenia potrzeby. Poszukiwania mogą być 
prowadzone za pomocą danych ze źródeł wewnętrznych – informa-
cje i doświadczenia zebrane dotychczas przez konsumenta lub ze źró-
deł zewnętrznych. Ich wkład i wpływ na decyzję zależy od kategorii 
produktu bądź usługi, a także indywidualnych cech nabywcy [Ma-
ciejewski 2010: 18].

3. Ocena wariantów wyboru – W trzecim etapie następuje weryfikacja 
możliwych opcji przez konsumenta w celu dokonania jak najlep-
szej decyzji zakupowej. Porównuje cechy opcjonalnych produktów 
lub usług dostępnych na rynku, według swoich własnych preferencji 
[Maciejewski 2010: 19]. Należy wspomnieć, że nabywca sam wyzna-
cza indywidualne wymagania wobec zakupu. 

4. Decyzja zakupu – Główny etap całego procesu, w którym konsument 
podejmuje decyzję zakupu, opartą na podanych informacjach, 
według przyjętych kryteriów. Wpływ na decyzję zakupu może mieć 
również m.in. zmiana sytuacji rodzinnej klienta, zmiana ceny czy 
zmiana dochodu. Warto podkreślić, że etap ten dotyczy nie tylko 
podjęcia decyzji o nabyciu konkretnego dobra przez konsumenta, 
ale również o miejscu i czasie transakcji, ilości dobra itp. [Maciejew-
ski 2010: 20].

5. Skutki decyzji – Ostatni etap procesu, który jest istotny dla konsu-
menta i sprzedawcy, ponieważ ma wpływ na późniejsze zachowania 
nabywcy np. jego lojalność [Maciejewski 2010: 21].
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Podczas procesu podejmowania decyzji konsument nie zawsze jest świa-
domy, że jego myślenie przechodzi przez powyższe etapy. Warto podkreślić, 
że nie wszyscy konsumenci przechodzą przez wszystkie fazy opisanego proce-
su- mogą przychodzić w innej kolejności bądź niektóre etapy pomijać.

Skutki procesu decyzyjnego według modelu EBK to: 

• satysfakcja – zadowolenie z dokonanego wyboru przez konsumenta’
• dysonans pozakupowy – moment, kiedy konsument ma wątpliwo-

ści, czy dokonał właściwego wyboru.

Kolejnym twórcą modelu procesu zakupowego jest Ph. Kotler, który 
wyróżnia w nim czynniki na wejściu, które przekazywane są konsumento-
wi przez odpowiednie kanały, powodując wystąpienie określonych zachowań, 
tzw. czynników na wyjściu. Model wyodrębnia zjawiska, które mogą mody-
fikować decyzje nabywcy oraz przedstawia dodatkowe skutki oprócz wyboru 
produktu. Zauważył wpływ sposobu docierania informacji do konsumenta, 
czyli tzw. kanały.

Rysunek 4. Model procesu zakupu Kotlera

Źródło: [Kotler 1994: 161].

Następnym modelem podejmowania decyzji zakupu jest model opraco-
wany przez Howarda i Shetha (1969 r.), w którym autorzy odzwierciedlają 
całościowy proces decyzyjny. Model ten opiera się na założeniu, że konsu-
ment podczas podejmowania decyzji zakupu zachowuje się racjonalnie, a pro-
ces nabywczy jest powtarzalny i jest wynikiem bodźców zwanych przez nich 
zmiennymi, które składają się z czterech grup:

1. zmienne wejścia, obejmujące bodźce znaczące, czyli fizyczne cechy 
i atrybuty produktów m.in. cena, oryginalność, jakość oraz bodźce 
symboliczne, czyli werbalne lub wizualne cechy charakterystyczne 
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produktu i bodźce społeczne, których źródłem jest społeczne środo-
wisko konsumenta takie jak rodzina, grupa społeczna;

Rysunek 5. Model podejmowania decyzji konsumenckich Engel-Kollat-Blackwell

Źródło: [Mullen 1990: 7].

2. zmienne hipotetyczne, czyli zmienne psychologiczne, warunkują-
ce postępowanie konsumenta podczas podejmowania decyzji;

3. zmienne niezależne, które nie zostały przedstawione w modelu Ho-
warda-Shetha oraz nie są bezpośrednią częścią procesu podejmowania 
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decyzji, jednak mają istotny wpływ na podejmowane decyzje oraz są 
wykorzystywane w działalności marketingowej jako kryterium seg-
mentacji. Do zmiennych zalicza się: ważność zakupu dla nabywcy, 
cechy charakteru konsumenta, przynależność do grupy społecznej;

4. zmienne wyjściowe, są to: uwaga, zakup, postawa, intencja, percep-
cja marki. 

Model Howarda-Shetha cechuje się tym, że teoretycznie wielkości na 
wejściu i wyjściu dają się zmierzyć, natomiast przebiegi motywacyjne są nie-
kwantyfikowalną, typowo teoretyczną konstrukcją [Rudnicki 2012: 24].

Rysunek 6. Model zachowań konsumenta Howarda-Sheth

Źródło: [Howard 1969: 30].

W kolejnym modelu [O`Shaughnessa 1994: 12] dostrzeżono elementy 
psychologiczne konsumenta. W modelu przedstawiono rolę motywacji, prze-
konań i potrzeb konsumentów, które skłaniają konsumenta do zakupu. Po-
trzeby podzielone są na trzy grupy:

1. niezaspokojone (bierne, ukryte, wyłączone);
2. zaspokajane w sposób nieprzemyślany, rutynowy (nawyk, los);
3. zaspokajane w sposób przemyślany (wymagające zastanowienia). 

Potrzeby niezaspokojone występują, gdy konsument zauważa potrzebę 
nabycia produktu, choć nie dokonuje zakupu. Należą do nich: 

1. ukryte, wynikają z braku świadomości konsumenta, w jaki sposób 
może zaspokoić swoje cele;

2. bierne, występujące, gdy konsument jest świadomy, jakie korzy-
ści odniesienie z posiadania produktu mimo tego nie dochodzi do 
zakupu;
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3. wyłączone, gdy do zakupu nie dochodzi ze względu na ograniczenia 
finansowe konsumenta. 

Nieprzemyślane zaspokajanie potrzeb następuje, gdy konsument działa 
w sposób rutynowy, wynikający z powtarzalności zakupu lub odbywający się 
losowo. Zakup rutynowy może być też oparty na subiektywnej ocenie i upodo-
baniach. Trzecia grupa potrzeb jest zaspokajana przez zdobycie informacji  
i ich interpretację. Decyzja zależy od kryteriów obiektywnych (m.in. praw-
nych, technicznych i ekonomicznych) lub subiektywnych, czyli preferencjach 
wewnętrznych konsumenta.

Rysunek 7. Model postępowania nabywców dóbr konsumenckich opracowany przez 
O’Shaughnessy

Źródło: [O’Shaughnessy 1994: 12].
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Innym powszechnym modelem strukturalnym przedstawiającym pro-
ces podejmowania decyzji zakupu przez pojedynczego konsumenta lub całą 
rodzinę jest model Nicosii. Twórca modelu F.M. Nicosia w procesie tym 
wyróżnił trzy fazy, przez które stopniowo przechodzi konsument takie jak: 
preferencje, motywacje, postawy. W modelu wyodrębniono cztery główne 
obszary procesu podejmowania decyzji zakupu. Przez te obszary konsument 
przechodzi etapami, począwszy od stanu biernego do aktywnego, stopniowo 
jest bardziej zmotywowany do zakupu. 

W obszarze I następuje przepływ źródeł informacji do postawy odbiorcy. 
Dzieli się na dwa podsystemy:

1. podsystem I obejmuje strategie przedsiębiorstwa i cechy promowa-
nego produktu;

2. podsystem II zajmuje cechy konsumenta takie jak: predyspozycje, 
doświadczenie, osobowość.

W obszarze II następuje poszukiwanie informacji o produktach oraz war-
tościowanie, na podstawie której powstaje motywacja do zakupu. W obszarze 
III motywacja zamienia się w akt zakupu. Jeśli nastąpi zakup dochodzi do 
wejścia do obszaru IV, w którym następuje konsumpcja produktu. 

Rysunek 8. Model Nicosii zachowania konsumenta

Źródło: [Nicosia 1966: 156].
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W sytuacji, gdy do zakupu nie dojdzie, informacje zebrane przez konsu-
menta w całym procesie zakupu zostaną w jego pamięci jako nowe predyspo-
zycje. W wyniku konsumpcji produktu konsument nabywa pewne doświad-
czenie, które ma wpływ na jego predyspozycje. Doświadczenie to będzie także 
rzutowało na przebieg jego przyszłych zachowań [Rudnicki 2004: 72].

PODSUMOWANIE

Przedstawione modele zachowań konsumentów, podobnie do wszyst-
kich innych modeli w nauce oparte są na wielu teoriach upraszczających ba-
daną rzeczywistość. W ten sposób można przedstawić złożone relacje wystę-
pujące na rynku. Modele nie są odzwierciedleniem rzeczywistości, a jedynie 
teoretycznym narzędziem opisującym związki przyczynowo-skutkowe w celu 
lepszego zrozumienia zachowań konsumentów. Przez specyfikę modeli nie 
udało się zidentyfikować czynników wpływających na dokonanie zakupu lub 
rezygnację przez konsumenta 

Tematyka zachowań konsumentów jest bardzo złożonym, wielopłasz-
czyznowym problemem, autorka poniższej pracy przybliżyła jedynie jedną z 
wielu istniejących płaszczyzn. Wszystkie modele przedstawione w powyższej 
pracy mają wspólne elementy, które są podstawą dla każdego z nich. Niektóre 
modele są dokładniejszym niż poprzednie przedstawieniem badanych zacho-
wań z uwzględnieniem dodatkowych elementów (np. aspektów psychologicz-
nych lub ekonomicznych). W powyższej pracy wspomniano o czynnikach 
wpływających na dokonanie zakupu przez konsumenta, jednak należy pod-
kreślić, iż nie są to jedyne czynniki oraz nie gwarantują one dokonania zakupu. 
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CLASSIC MODELS OF MAKING PURCHASING 
DECISIONS BY CONSUMERS

Summary: This work is devoted to the presentation of classical models  
of decision making. The introduction is devoted to the definitions of the words 

"consumer" and "consumer behavior". This allows for a better understanding 
of the subject of the entire work. Chapter 1 is devoted to the presentation 
and analysis of consumer behavior models in the context of making purcha-
sing decisions. Its aim is to familiarize readers with patterns of actions taken  
by consumers, and to identify factors influencing their purchasing decisions. 
It presents the most important classic shopping models, including the models 
of Katona, van Raiij and Kotler. The paper contains an analysis of the stages  
in the decision-making process in individual models.

Keywords: model, consumer, decision-making process
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UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

MARKETING COMMUNICATION 
ABOUT ECOLOGICAL 

PRODUCTS IN POLAND

Summary: Marketing communication of ecological products in Poland. 
Consumers of the twenty-first century feel more and more needs, and among 
them the need for nutrition, without which a person is unable to live, ranks 
high. In recent years, the environmental awareness of consumers has been 
growing, and the market for organic products in the world is constantly 
growing. At the same time, concerns about environmental degradation 
have been growing for several decades. Organic food is a term for food 
produced by organic farming methods. In such agriculture, artificial fertilizers  
and pesticides are not used. Organic food production guarantees the protection 
of human health and the environment – which means that natural ecosystems 
are not additionally burdened, and the development of agriculture is supported. 
Consumers recognize the importance of protecting our environment, ecology 
has become one of the main problems in the market. Increasingly aware of 
the seriousness of environmental problems, customers are becoming more 
environmentally conscious and looking for environmentally friendly products 
and services, preferring companies that favor environmental practices. The 
article discusses the marketing communication of two brands of organic food 

– Soligrano and Ekogram. 

Keywords: marketing communications, ecological food, brand, social media

INTRODUCTION

Marketing communication is an essential and integral instrument  
of marketing strategy used to implement the market goals of an organisation 
in practice. Marketing communication in its richness of forms and 
combinations becomes an element that directly and significantly connects 
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market participants, namely the enterprise, the consumer, the sender, and the 
recipient of the message. Through the communication process, the company, 
i.e., the sender of the message, expresses its identity, which consists of mission, 
marketing strategy and marketing mix composition tools [Bryła 2015, 2019; 
Krizanova et al. 2019].

Thanks to these elements, the company creates and then communicates 
specific values that are both economic and social. But, on the other hand,  
the recipient of the message – the consumer, communicates with the market 
in the process of satisfying their material and intangible needs by searching for 
the necessary purchasing information that allows solving a specific problem 
situation [Bryla 2015; Seyfang 2006].

Marketing Communications

Marketing communication can be called a set of means and activities 
by which an organisation transmits to the market information that 
describes a product or company, shapes the needs of buyers, directs demand,  
and reduces the price elasticity of demand [Keller & Kotler 2012]. In the 
modern economy, communication is not treated as a category of one-way 
impact on the market. The company’s communication with the main market 
solves a specific problem [Keller & Kotler 2015; Kotler 1997].

SOCIAL MEDIA AND ORGANIC FOOD

Social networking sites are currently the most dynamically developing 
type of social media in Poland. Therefore, they are also called social networks 
or social networking. Their most characteristic feature is the maintenance  
and development of relationships between people. One of the most important 
features of social media is the high interactivity focused on creating a network 
of contacts and relationships. It often takes the form of a list of friends 
with whom online users interact [Al-Swidi et al. 2014; Azzurra et al. 2019; 
Cholette et al. 2013].

All social media can be now broadly classified as Web 2.0. These media 
are a new form of online activity based on social groups. The basic feature 
of social media is bidirectionality, distinguishing it from old media and 
earlier forms of communication. Tools based on Web 2.0 rely on the fact 
that network users are not only message recipients but also message creators. 
Social media are usually virtual places where users with similar interests could 



131

MARKETING COMMUNICATION...

share experiences, exchange comments, opinions, or other thoughts [Dangi  
et al. 2020; Jakubowska, Radzymińska 2019; Yadav & Pathak 2017].

ORGANIC FOOD IN POLAND

The market of agriculture and organic food in Poland is constantly 
developing. Organic products are becoming more and more popular among 
consumers. This increase, resulting from the inclusion of organic products in 
their offer, is an opportunity for processors, wholesalers, and retailers [Bryła 
2018; Jakubowska & Radzymińska 2019]. Therefore, the prospects for the 
development of the organic farming industry and organic products are 
increasing. Entities participating in production can meet their needs and buyers’ 
expectations, i.e., increase profits. To minimize the risk of marketing activities 
and at the same time increase profits, it is necessary to monitor consumer 
behavior and preferences carefully [Al-Swidi et al. 2014; Kowalczuk-Vasilev 
et al. 2011]. Due to its specificity, organic production requires special support 
with scientific knowledge, which can be translated into practical activities. 
Hence the need to conduct various research and experiments supporting 
the development of this economic sector. It should be noted that customer 
needs and behaviors are very diverse and depend on many factors. Since  
it is impossible to adapt the activities to all expectations, market segmentation 
is carried out. Its outcome depends on the criteria chosen to divide consumers 
into groups. In subsequent stages, their analysis is carried out. There are many 
classifications of buyers in the food market [Hughner et al., 2007; Jensen et al., 
2019; Larson, 2018].

ORGANIC FARMING

Organic farm in the report Green Economy Indicators in Poland 2020 
[https://stat.gov.pl/en/topics/environment-energy/environment/green-econ 
omy-indicators-in-poland-2020,3,4.html, dostęp: 11.08.2022] by the 
Statistical Office in Białystok under the supervision of Dr Dorota Wyszkowska  
is defined as ‘a farm that has a certificate granted by a certification body  
or is in the process of switching to organic agricultural production methods 
under the control of a certification body’ [Leifeld 2012].

Organic food is a term for food produced by organic farming methods. 
In such agriculture, artificial fertilizers and pesticides are not used. Therefore, 
organic food production guarantees the protection of human health  
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and the environment – which means that natural ecosystems are not additionally 
burdened, and the development of agriculture is supported [Ramesh et al., 2005].

With regard to agriculture, several additional rules have been mentioned, 
including recycling of waste and by-products of plant and animal origin  
as a means of plant and animal production; maintaining plant health through 
the use of preventive measures, mechanical and physical methods and 
protection of natural enemies of pests, but also the selection of appropriate 
species and varieties resistant to pests and diseases, appropriate crop rotation, 
selection of appropriate breeds and farm practices [Jiumpanyarach 2018; Katt, 
Meixner 2020].

Features of organic food [Curvelo et al. 2019]:

• produced according to strictly defined principles of organic farming 
in legal regulations,

• the process of its formation is tracked, controlled, and documented 
‘from field to fork,’

• the responsibility for its quality lies with the manufacturer and the 
body controlling the production process.

EXAMPLES OF BRANDS COMMUNICATING THROUGH 
SOCIAL MEDIA

Two brands of organic food in Poland will be used as examples.  
The first, i.e., Soligrano, manufactures mainly cereal products. The second, 
i.e., Ekogram, has a wider assortment of products: from peanut pastes  
and butter, seeds, flakes, oils, and spices to organic pasta and even cosmetics. 
Both will be examined in terms of the content of their social media – blogs, 
Facebook, and Instagram pages.

Marketing communication plays a critical and unique role in creating 
strong brands. Each message from the brand owner is an element of 
marketing communication, and a significant part of the company’s expenses  
is allocated to it. 

The brand is an important part of our culture and the business world. 
It helps in making important and less important decisions. A brand  
is an idea, perception, expectations, and beliefs rooted in the minds of 
consumers, potential customers and any person who can affect the company 
in any way. Brands are names and symbols introduced by marketing specialists 
to differentiate a particular shape. A brand is built with the help of many tools 
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to present it as prestigious, recognizable, or famous, showing the quality of 
the product and its packaging, reliability in supply, invoicing, and many other 
factors.

Website and social media contents of two brands offering organic food 
in Poland were examined. Both brands have an organic food certificate and 
the right to use the ‘Euro-Leaf’ logo.

SOLIGRANO

Soligrano is a Polish brand ‘in love with cereals.’ It specializes in expanded 
cereal products that meet the highest quality standards. Expansion of cereals 
is carried out by acting on cereals with steam under very high pressure. The 
gas released from the inside of the grain changes its structure and increases 
the volume. The final product is very light, tasty and contains numerous 
nutrients. Soligrano is a family-owned Polish brand. The company is an entity 
related to OrganikAgro Foods – the largest and most advanced producer of 
expanded cereals in Poland. The company is unique because it has its own 
crops belonging to OrganicAgro Foods. Thanks to this, the company is 
fully independent but also sure of the origin of its cereals. The company also 
has its own grain treatment plant and optical separator, which affects the 
quality of grain inspection. Thanks to the silence, the highest quality grains 
are produced. The company has a modern enterprise management system.  
The young and highly qualified staff care about the highest level of service 
for contractors. The company has the ‘Euro-Leaf’ certification, which was 
granted by BIOEKSPERT Sp. z.o.o. in organic farming and authorized by 
the Minister of Agriculture and Rural Development [Document number: 
P 078 20]. The Soligrano brand bases its marketing communication on its 
website and blog as well as Facebook, Instagram, and YouTube.

The Soligrano website enables buying products online. It also includes 
a blog where customers can find both recipes and information regarding the 
BIO industry. The recipes posted on the website are eye-catching, and most 
of them contain poppy products in the ingredients, which is a smart move.  
The recipes are divided into two categories – sweet and salty. In addition, 
there are vegan, vegetarian and meat recipes – for breakfast, lunch, and dinner.

On Facebook, the brand allows direct contact using a messenger 
compatible with Facebook – Messenger. A fan page on Facebook enables 
displaying products like in the store and redirects to the website, where the 
transaction can be finalized. The owner of the Soligrano brand communicates 
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with recipients on Facebook using many tools provided by new technologies. 
Films, photos, graphics, interactive visualizations are posted. In addition, 
there are reports from various events, i.e., cultural – see Bloggers conference, 
sports – basketball final – Atlas Ksawerów team, educational – Dialogue 
and Innovation Workshops and a few others. Reports include video footage 
from such events, showing the company from a different perspective. They 
show, for example, that employees are constantly developing to gain new 
competences to improve further the quality of products and their distribution 
or marketing communication of the brand online. 

The Soligrano brand also posts educational videos on its Facebook, which 
describe, for example, berries and currants in terms of their nutritional value. 
Its profile also includes videos that show how to prepare healthy instant dishes 
from the Soligrano products. The company also promotes its newsletter on 
Facebook. In exchange for subscribing to the newsletter, the Soligano brand 
offers a 10% discount on all purchases in the online store. 

The Soligrano brand is also involved in promoting pro-ecological activities 
on its social media – for example, encouraging people to switch to a plant-
based diet for a month or stop wasting food. The brand was also involved 
in World Food Day 2021. Communication is engaging, and questions are 
added to the graphics to encourage the audience to interact. However, the 
Facebook page of the Soligrano brand contains mostly recipes – mainly the 
same as on the blog. The Soligrano brand’s Instagram has 1641 followers. On 
Instagram, it posts the same content as on the Facebook fan page. Instagram 
and Facebook have the same owner – Meta. Therefore, the business account 
function allows connecting these two profiles (Facebook and Instagram), 
which enables automatically posting the same content on Facebook and 
Instagram. The same applies to InstaStories. Brand communication across all 
platforms is consistent. The Soligrano brand is based on the so-called reposts, 
which allows current audiences to see how its consumers use its products. 

The Soligrano brand also cooperates with influencers (an influential, 
recognizable person who gains popularity online. By creating content on 
specific topics, influencers build a fanbase with whom they form lasting 
relationships). On own profile, the influencer shares posts or relationships 
that have been created as part of cooperation with a given brand. This usually 
shows how the brand’s products can be used in the kitchen. The method of 
preparation or the so-called unboxing is often portrayed – where the influencer 
presents a package from the brand. Both on Facebook and Instagram, there 
is a link to the online store. Part of InstaStories also concerns the brand’s 
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participation in trade fairs, but it also has videos on how to make some ready 
meals from the store. The Soligrano brand, in the first part of its Instagram 
profile, also informs about a 10% price discount in exchange for subscribing 
to the newsletter. 

EKOGRAM

The Ekogram brand strives to get the best possible products. The brand 
owner explains on the company website that the brand was created thanks to 
his family and friends. The owner decided to produce, package, and distribute 
his products independently. Ekogram is a family business, and its products 
can be purchased both online and brick-and-mortar Rossmann stores.  
The company creates the highest quality products with an ecological certificate 
granted by COBICO – certificate of conformity [Document number: PL-03-
003063-21-P0]. There are three basic principles on which Ekogram is built: 
trust, honesty, reliability. The products have transparent packaging, and 
thanks to this, the buyer can check their quality. The company strives to fulfil 
its basic commitment to provide nutritious products by manufacturing top-
class products.

For the company, employees are the most important. The company 
works hard to obtain not only high-quality products but also build friendly 
relations with farmers, suppliers, consumers and among themselves in the 
team.

Ekogram’s Facebook fan page has 16 716 fans. The rating on the fan 
page averages 4.9 out of 5 based on 126 opinions. Also, immediately under 
the brand name and next to the logo, there is the activity fan page category 

– health food store. On Facebook, the Ekogram brand posts photos of its 
products and shows how they can be used in everyday life in the kitchen.  
The recipes published on Facebook are also available on the blog. In addition, 
the fan page references the brand’s store with a redirect to the page. The brand 
also informs about new products in the store. There was a sales promotion 
with discount coupons on its birthday, among others. Its Instagram profile 
has 12,756 followers. Ekogram publishes the same content on the Facebook 
fan page and the blog. It indicates that the brand’s communication on all 
platforms is consistent. However, each channel among the analyzed social 
media allows reaching other target groups. However, Instagram users allow 
users to post InstaStories. The Ekogram brand is based on the so-called reposts, 
which allows current audiences to see how its consumers use its products.
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Table 1. The popularity of Soligrano and Ekogram social media channels

Number of followers 
on Instagram

Number of fan page 
likes on Facebook

Soligrano 1621 6583

Ekogram 12 762 16 716

Source: Original compilation based on the brand social media profiles – as of 17 
January 2022

SUMMARY

Organic farming is developing more and more intensively every year. 
More often, research is also carried out to study customer needs and impro-
ve existing and new distribution channels. The analyses carried out, and the 
resulting conclusions are a valuable source of information for agricultural 
producers. In addition, they provide information on the direction in which 
organic food producers should develop and what to pay attention to when 
launching a product to succeed and strengthen their market position. 

Both organic food brands used as examples in this publication are ac-
tive on social media. However, their actions differ. Analyzing the fan page  
on Facebook, the Ekogram brand advertises itself at the very top of the page. 
The visitor immediately knows what the company does; the cover photo (ban-
ner at the top of the page) also informs the potential consumer about what 
can be found on the site. Unfortunately, the Soligrano brand does not use 
this, which may result in fewer people interested in the fan page, i.e., follo-
wers. Both brands allow asking questions in the further parts of the fan page. 
Each fan page has the function of setting a large visible button – the Ekogram 
brand uses the possibility of contact – which is a very prudent communica-
tion move because the consumer can get specific information. Both brands 
on their Instagram indicate the usefulness of their products by showing how 
to prepare individual products and recipes that can be created using a given 
brand’s product. 

Both brands publish photos of dishes with their products, but there  
are differences in the photos themselves – Soligrano uses a professional pho-
tographer, while Ekogram does not, but the dishes are arranged on plates in 
a very homemade style. Thanks to this, recipients feel like they are on their 
friend’s profile. This may affect the fact that the Ekogram brand builds a smal-
ler distance, which may translate into higher effectiveness of marketing com-
munication, which translates into smaller numbers of followers on individual 
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social media channels. Both brands also do not particularly stress that they 
are organic farming brands. Instead, they talk about it in more detail on the 
website in the dedicated tab. 

The Ekogram brand has been on the market since 2009, while the So-
ligrano brand appeared six years later. It significantly affects the number of  
followers on individual channels of both brands’ social media. More and 
more companies in Poland have decided to meet the requirements and obtain 
an organic food certificate like the brands discussed in this publication. 

Promoting organic food through social media brings new audiences 
but also attracts new customers to the store. However, first, it is a form of 
promoting organic farming, which has a positive impact on the natural 
environment. 
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KOMUNIKACJA MARKETINGOWA PRODUKTÓW 
EKOLOGICZNYCH W POLSCE

Streszczenie: Komunikacja marketingowa produktów ekologicznych w Pol-
sce. Konsumenci XXI wieku odczuwają coraz więcej potrzeb, a w wśród nich 
wysoko plasuje się potrzeba odżywiania, bez której człowiek nie jest w stanie 
żyć. W ostatnich latach świadomość ekologiczna konsumentów wzrasta, a ry-
nek produktów ekologicznych na świecie stale się rozrasta. Równocześnie od 
kilkudziesięciu lat narastają obawy o degradację środowiska. Żywność ekolo-
giczna jest produkowana metodami rolnictwa ekologicznego, w ramach któ-
rego nie używa się nawozów sztucznych i pestycydów. Ekologiczna produkcja 
żywności gwarantuje ochronę zdrowia ludzi i środowiska – co oznacza, że na-
turalne ekosystemy nie są dodatkowo obciążone oraz wspierany jest rozwój 
rolnictwa. Konsumenci dostrzegają znaczenie ochrony naszego środowiska, 
ekologia stała się jednym z głównych problemów na rynku. Coraz bardziej 
świadomi powagi problemów środowiskowych, klienci stają się bardziej świa-
domi ekologicznie i poszukują produktów i usług przyjaznych dla środowi-
ska, preferując firmy, które sprzyjają praktykom środowiskowym. W artykule 
omówiono komunikację marketingową dwóch marek żywności ekologicznej 

– Soligrano i Ekogram. 

Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa, żywność ekologiczna, marka, 
media społecznościowe




