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Wstęp

Przedmiotem zainteresowań autorów niniejszej publikacji są wyzwania 
na gruncie aspektów gospodarczych, prawnych, pedagogicznych, psycholo-
gicznych, ekonomicznych czy administracyjnych. 

Współczesny człowiek kreuje i podporządkowuje sobie otoczenie, które 
często niszczy, nie bacząc na konsekwencje, jakie z tym się wiążą. Podejmo-
wane często decyzje są złymi, a w swym zasięgu wywierają nieodzowny wpływ 
na jakość i sens życia ludzi. Wyzwania współczesnego świata związane są  
z indywidualnym poczuciem życiowej satysfakcji, wyrażonej możliwościami 
kształtowania własnego wielowymiarowego rozwoju i autokreacji, realizacją 
aspiracji i celów życiowych zgodnie z przyjętymi wartościami, oczekiwaniami, 
z uwzględnieniem materialnych warunków społecznych. Pisząc o wyzwaniach 
współczesnego świata w obszarach społecznych czy edukacyjnych, najczęściej 
przywoływany jest personalistyczny obraz i wizja człowieka usytuowanego  
w określonej przestrzeni społecznej, który ma możliwość i prawo do wykorzy-
stania zasobów intelektualnych w zaspokojeniu własnych potrzeb i potrzeb 
innych przedstawicieli społeczeństwa. 

Na opracowanie składają się teksty autorów reprezentujących m.in. Uni-
wersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Papieski Jana 
Pawła II w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Niniejszą publikację otwiera Wstęp, w którym opisane zostały ogólne in-
formacje dotyczące założeń pracy oraz poszczególne aspekty istotne do stwo-
rzenia tego zbioru.

Pierwszym tekstem w pracy jest publikacja autorstwa Tomasza Słap-
czyńskiego Security of blockchain technology and cryptocurrencies. Autor tekstu 
stwierdza, że bezpieczeństwo obrotu kryptowalutami jest jednym z ważniej-
szych aspektów wykorzystania technologii blockchain. Uznaje dodatkowo, 
że obrót pieniędzmi powinien być nadzorowany ze względu na możliwą de-
stabilizację w wypadku pewnych problemów. Stwierdza także, że duże skoki 
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wartości określonych kryptowalut, obserwowane na przestrzeni czasu, stwa-
rzają ryzyko utraty środków przez inwestorów. Okazuje się, że brak kontroli  
i nadzoru może rodzić obawy, iż funkcjonowanie na tym rynku jest ryzykow-
ne. Kontrola i nadzór w granicach nieingerowania w swobodę działalności 
gospodarczej zdaje się być czymś naturalnym. Autor uznaje, że najważniejsze 
jednak, aby działania administracyjne ingerowały w sposób minimalny w ob-
rót gospodarczy, jednocześnie zapewniając odpowiedni poziom bezpieczeń-
stwa dla obywateli. Autor podsumowuje, że mimo wielu zalet ciągle istnieją 
zagrożenia związane z wyłudzaniem danych, tak jak przy innych tradycyjnych 
przestępstwach internetowych. Pod tym względem Blockchain nie jest bez-
pieczniejszy on innych form wymiany elektronicznej. Autor uznaje, że techno-
logia Blockchain cieszy się dużym zainteresowaniem i znajduje zastosowanie 
w różnych projektach w wielu branżach. Jest to jednak sektor – branża finan-
sowa jest postrzegana jako główny użytkownik koncepcji blockchain. Wynika 
to nie tylko z faktu, że kryptowaluty są najbardziej znanym zastosowaniem tej 
technologii, ale także z tego, że rozliczenia finansowe w tradycyjnej formie są 
bardzo sformalizowane i ograniczone, ponieważ podlegają kontroli i pośred-
nictwu różnych instytucji.

W kolejnym rozdziale pod tytułem Wpływ mediacji rodzinnej w przypad-
ku rozwodu rodziców Marta Luber oraz Paulina Rzewucka zdecydowały się na 
zaprezentowanie niniejszego ważnego psychologicznie i społecznie zagadnie-
nia. Autorki uznały, że rosnąca w Polsce i na świecie liczba rozwodów skłania 
do refleksji dotyczącej przeżywania rozpadu rodziny przez poszczególnych jej 
członków. Uznają one, że w takiej sytuacji mogą pojawić się różne emocje,  
a doświadczenie tak bolesnych okoliczności oddziałuje na człowieka. W ar-
tykule autorki przedstawiają mediację rodzinną jako formę wsparcia prak-
tykowaną także w sytuacji rozwodu. Jej specyficzne zasady mające na celu 
przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i poufności sprawiają, że pro-
ces rozwiązywania konfliktów przynosi oczekiwane efekty. Wprowadzeniem 
do rozważań zasadniczych jest przedstawienie danych statystycznych dotyczą-
cych rozwodów oraz nakreślenie wyjątkowo trudnej pozycji dziecka w sytuacji 
rozpadu związku rodziców. 

W artykule pod tytułem Rynek pracy wobec pandemii Covid-19 w wo-
jewództwie lubelskim i mazowieckim autor Grzegorz Czapski dokonał próby 
analizy i interpretacji wybranych kwestii dotyczących tematu. Celem opraco-
wania autora jest przedstawienie zmian zachodzących na rynku pracy w woje-
wództwie lubelskim i mazowieckim. Analizie poddano skalę zjawiska bezro-
bocia i jego zmiany, jakie wynikły z pojawienia się koronawirusa (COVID-19) 
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na terenie kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego  
i mazowieckiego. W rozdziale zdefiniowano pojęcie bezrobocia i rynku pracy 
oraz dokonano charakterystyki danych województw. Opracowanie wykona-
no na podstawie pełnych danych statycznych. Wykorzystano aktualną litera-
turę przedmiotu oraz dane statystyczne z Głównego Urzędu Statystycznego 
(GUS). Opracowanie zawarte przez autora ma charakter przeglądowy. 

Natomiast Łukasz Buksa oraz Magdalena Gadamska-Krycz opraco-
wali zagadnienie związane z Suicide as a threat to youth. Polish perspective, 
w którym przeanalizowali kwestię dotyczącą samobójstw wśród młodych 
osób, nawiązując do rodzimej sytuacji. Autorzy niniejszego rozdziału uznają,  
że w dzisiejszym świecie dzieci i młodzież narażone są na wiele niebezpie-
czeństw. Niestety sytuacją coraz częstszą w wielu przypadkach jest to, że 
osoba decyduje się na akt autodestrukcji. Artykuł dotyczy samobójstwa jako 
zagrożenia dla młodych osób. Autorzy uznają, że jest to temat niezmiernie 
ważny w wieloaspektowym kontekście. W swoich rozważaniach we wstępie 
podają między innymi statystyki dotyczące samobójstw. Kolejno omawiają 
obszary szczególnego zagrożenia dzieci i młodzieży, charakteryzują samobój-
stwo w aspekcie psychologicznym oraz socjologicznym, a także odnoszą się do 
tego, w jaki sposób można zapobiegać samobójstwom młodych osób. Warto 
również zwrócić uwagę na to, że sytuacje związane ze śmiercią samobójczą 
mają miejsce w placówkach szkolnych. Stąd na nauczycielach leży ogromna 
odpowiedzialność za zadbanie o bezpieczeństwo dzieci. Nie chodzi tu jednak 
tylko o to, by nie zostawiać ostrych przedmiotów w zasięgu dzieci, ale również 
o tak delikatne niuanse, jak wychwytywanie wszelkich informacji dotyczą-
cych dzieci planujących samobójstwo w szkole i zadbanie m.in. o redukowa-
nie środków mogących ułatwić realizację zamachu samobójczego. Działania 
te wymagają m.in. od nauczyciela czujności i wiedzy z zakresu profilaktyki 
samobójstw. Autorzy uznają, że samobójstwa dzieci i młodzieży mogą być 
spowodowane różnymi czynnikami. Niestety wciąż jest to temat, o którym 
mówi się za mało, widoczny według autorów jest też deficyt w badaniach  
i publikacjach z tego zakresu. Aby skutecznie zapobiegać samobójstwom, 
należy rozmawiać na ten temat z udziałem osób po próbach samobójczych,  
a także z rodzinami, które muszą zmagać się z odejściem najbliższych. Zgodnie  
z opinią autorów statystyki dotyczące samobójstw wśród dzieci i młodzieży nie 
napawają optymizmem, gdyż wiele osób dokonuje zamachów samobójczych. 
Dlatego niezwykle ważne wydaje się, aby osoby, takie jak pedagodzy, psycho-
logowie, rodzice, nauczyciele, wychowawcy i inne osoby pracujące z dziećmi  
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i młodzieżą posiadały odpowiednią wiedzę, jak zapobiegać samobójstwom  
i jak reagować w sytuacji, gdy młody człowiek chce odebrać sobie życie. 

Mediacja jako narzędzie pomocy rodzinie to tytuł artykułu opisanego 
przez autorki Martę Luber oraz Martę Skoczylas. Autorzy uznają, że rodzina 
jako twór społeczny mierzy się z wieloma trudnymi wyzwaniami, coraz bar-
dziej potęgowanymi przez otaczające ją realia. Większa liczba potencjalnych 
płaszczyzn konfliktów, zmiany kulturowe i społeczne oraz wiele innych czyn-
ników skutkuje występującymi pomiędzy członkami rodziny nierozwiązany-
mi sporami. W niniejszym artykule przedstawiono mediację jako narzędzie 
pomocy w występujących sporach. Zaprezentowana została jej istota, formy 
oraz możliwości implikacji w życiu rodziny podczas regularnie występujących 
tam codziennych konfliktów. Najprościej mediację można opisać jako meto-
dę, która służy do rozwiązywania sporów. Dużą rolę odgrywa w tym aspekcie 
osoba trzecia, która pomaga stronom konfliktu we wzajemnej komunikacji, 
określaniu preferencji czy interesów. Możliwe jest także wyklarowanie kwestii 
do dyskusji, a celem często dojście do wspólnego i akceptowalnego dla stron 
konsensusu.

Ostatnia część monografii poświęcona jest aspektom związanym z gospo-
darką, ekonomią i kwestiami finansowymi w Polsce. Autor Grzegorz Czapski 
opisał Społeczne skutki bezrobocia w Polsce. Celem rozdziału jest przedstawie-
nie społecznych skutków bezrobocia w Polsce. Analizie poddano wpływ zja-
wiska bezrobocia na społeczeństwo polskie ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na jego skutki. Autor w opracowaniu przybliżył pojęcie związane z rynkiem 
pracy, bezrobociem oraz stopą bezrobocia. Opracowanie wykonano na pod-
stawie pełnych danych statycznych z lat 2010–2021. Wykorzystano aktualną 
literaturę przedmiotu oraz dane statystyczne z Głównego Urzędu Statystycz-
nego (GUS). Opracowanie ma charakter przeglądowy. 

Redaktor pragnie serdecznie podziękować Recenzentom dr. Agnieszce 
Małek, dr. Martynie Nawrockiej, dr. Jolancie Dyndur za cenne i życzliwe 
wskazówki merytoryczne (uwagi), dzięki którym publikacja przybrała osta-
teczny kształt.

Marlena Stradomska 

Redaktor Naukowy
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Tomasz Słapczyński
Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

Security  
of blockchain technology 

and cryptocurrencies

Bezpieczeńśtwo  
technologii blockchain i kryptowalut

Abstract

The security of cryptocurrency trading is one of the most important aspects of using 
blockchain technology. Due to the fact that it involves trading IT records to which 
specific material values   are assigned, there is actually capital trading. Money trading 
should be supervised due to possible destabilization in the event of certain problems. 
Also large jumps in the value of certain cryptocurrencies, observed over time, pose 
a risk of losing funds by investors. The digital currency market, as they were called 
in the last Polish Act, is a very wide field enabling, among other things, financial 
transactions, and thus the lack of control and supervision may raise concerns that 
functioning on this market is risky. Control and supervision within the limits of 
not interfering in the freedom of economic activity seems to be something natural.  
The most important, however, is that administrative activities interfere with the trade 
in a minimal way, while ensuring an adequate level of security for citizens. Despite 
many advantages, there are still threats associated with phishing like other traditional 
Internet crimes, in this respect Blockchain is not more secure in other forms of elec-
tronic exchange (fishing, phishing, fake cryptocurrency exchanges, spyware, so-called 
Nigerian crime). 

Keywords: new-tech, blockchain technology, digital currencies, cyberspace security

Streszczenie

Bezpieczeństwo obrotu kryptowalutami jest jednym z ważniejszych aspektów wyko-
rzystania technologii blockchain. Ze względu na fakt, że w grę wchodzi obrót zapisami 
informatycznymi, do których przypisane są konkretne wartości materialne, faktycz-
nie dochodzi do obrotu kapitałem. Obrót pieniędzmi powinien być nadzorowany ze 
względu na możliwą destabilizację w wypadku pewnych problemów. Również duże 
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skoki wartości określonych kryptowalut, obserwowane na przestrzeni czasu, stwarzają 
ryzyko utraty środków przez inwestorów. Rynek walut cyfrowych, jak nazwano je  
w ustawie, jest bardzo szerokim polem umożliwiającym dokonywanie między innymi 
transakcji finansowych, co za tym idzie brak kontroli i nadzoru może rodzić obawy, 
iż funkcjonowanie na tym rynku jest ryzykowne. Kontrola i nadzór w granicach nie-
ingerowania w swobodę działalności gospodarczej zdaje się być czymś naturalnym. 
Najważniejsze jednak, aby działania administracyjne ingerowały w sposób minimalny 
w obrót gospodarczy, jednocześnie zapewniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa 
dla obywateli. Mimo wielu zalet ciągle istnieją zagrożenia związane z wyłudzaniem 
danych, tak jak przy innych tradycyjnych przestępstwach internetowych. Pod tym 
względem Blockchain nie jest bezpieczniejszy on innych form wymiany elektronicz-
nej (fishing, wyłudzanie informacji, fałszywe giełdy kryptowalut, oprogramowanie 
szpiegujące, tzw. przestępstwo nigeryjskie).

Słowa kluczowe: nowoczesne technologie, technologia blockchain, waluty cyfrowe, 
bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Blockchain is a distributed database containing an ever-growing amount 
of information grouped into blocks and related to each other in a certain way, 
characterized by the fact that each subsequent block contains a time specifica-
tion created, and a previous block link. This technology is used in a nutshell 
to store and send data about transactions concluded on the Internet, which 
are arranged in the form of successively arranged blocks of data. A single 
block includes header and information. Each block contains a reference to the 
previous block, therefore it is not possible to change the transaction without 
changing all the blocks in turn. The first block contains information about  
a specific number of transactions, then the next block of data is created, and 
then the next block, thus creating a chain. As it often happened in history, 
the broadly understood business was most interested in modern technolo-
gies. And in it the so-called The financial industry, however, was the first to 
discover the potential of blockchain technology. For some time, in connec-
tion with the above, the process of establishing new enterprises related to 
technology, including the so-called start-ups that are trying to develop block-
chain technologies including cryptocurrency technology. It was even honored 
for this reason that the sub-industry of the financial industry, the so-called 
FinTech industry, blockchain also reached the insurance industry, which  
in connection with the use of technology has described itself as Insurance Tech. 
In 2015 an organization, a consortium of banks and FinTech companies were 
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established which are to exchange the development of blockchain technology 
in the broadly understood banking sector. The organization included: Citi 
Bank, Morgan Stanley, Société Générale, Deutsche Bank, HSBC, Barclays, 
Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan and ING, and others. Compa-
nies around the world are interested in blockchain technology due to the 
possibility of cost reduction and restrictions. The use of a distributed register 
system can provide benefits and bring savings thanks to process automation.  
The effect of this is to limit the number of incompatibilities with the require-
ments imposed. The use of blockchain technology also provides insight into 
the stories of all shared documents and customer actions. Blockchain tech-
nology allows comprehensive analysis and control processes between financial 
institutions. The main advantages of the technology is the fact that all process 
participants have access to control data and event logs. It should be noted that 
the development of digital methods used for authorization or confirmation 
of identity is very fast. This can be seen even in electronic banking systems 
or when logging in to smartphones. Blockchain technologies in the financial 
industry are primarily the so-called digital notary, i.e. signing data using tech-
nology, which data is certain due to the unchanging record with a unique 
digital signature. The technology also allows universal tracking of certain un-
reliable transactions. In addition, the technology ensures privacy or reduces 
costs by simplifying processes and automation (Rutkowski 2017, p. 1).

The issue of using blockchain technology is not only the automation  
of contracts (including those related to cryptocurrencies) or the improvement 
of supply chain control in various types of enterprises but also the develop-
ment of so-called smart contracts, and a revolution in the process and tech-
nology of collecting taxes. In this respect, the relationship between payers and 
tax authorities is slowly redefined, and the method of paying taxes is changing. 
The development of digital technologies finds application in this aspect, the 
best example of which is the Uniform Control File in Europe or electronic 
invoices in the USA. The most important thing in this aspect is to increase ef-
ficiency while ensuring compliance with regulations. Tax authorities also use 
digital technologies to collect and analyze data or control taxpayers’ revenues. 
Taxpayers also expect simplification and acceleration of the tax settlement 
process. Blockchain is one of the most promising technologies due to the abil-
ity to provide real time reliable information from many levels to large groups 
of recipients, for example in the sphere of taxes or electronic voting, also on 
an international scale. The basic condition for understanding Blockchain is to 
learn the concept of a Peer-to-Peer network. P2P refers to computer networks 
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that use decentralized and distributed architecture. This means that all com-
puters and devices have a specific share in the network. All network connec-
tions (hosts) have equal rights, no centralized administrator exists. These hosts 
transfer to each other all resources and data available in the P2P network, 
without the need to use from a centralized server. The main purpose of this 
network is to allow direct collaboration between network devices. Peer-to-
Peer networks are commonly used to transfer files on the Internet, which 
allows hosts to send and receive files simultaneously. To sum up, the main 
feature and advantage of this technology is decentralization and participation 
in the process of transaction authentication by all users who democratically 
approve a given operation without the participation of the entity controlling 
and supervising it centrally. An important issue is that when using this tech-
nology we do not use one central host, we can use several decentralized hosts 
simultaneously, downloading data in fragments. An important concept  
in understanding the entire process is also the so-called distributed ledger 
technology (DLT) – distributed register system. It is a record of information 
or a database distributed over the network. Access to DLT can be open or 
closed. Blockchain is one of the varieties of distributed registry. Blockchain 
itself is a collection of information from computers that are connected by  
a Peer-to-Peer network. Blockchain technology (unlike Bitcoin itself) can 
store data with different content (not necessarily regarding the means of ex-
change, payment). Importantly, data transmission over the network takes place  
in an encrypted form, which allows you to secure the transaction. During the 
new transaction, the host extends the set with information, other verification 
hosts must confirm its correctness, in accordance with accepted rules, in or-
der for it to be added to the block. Each block contains a unique identifier,  
the so-called hash of the previous block that joins the blocks into a string.  
The basic features of Blockchain technology are concluding agreements 
based on consensus, when all network participants confirm the correctness 
of the information. Cryptographic security – blocks are combined into a 
string, which means that the records remain unchanged. You cannot delete or 
change information stored in a block without changing the hash of that block. 
Even if part of the network stops working, Blockchain still works because  
it is decentralized. Blockchain has a chronological record, with date and time.  
All data stored in Blockchain is in digital form (Deloitte 2017, pp. 1–3).

Blockchain technology attracts great attention and finds application  
in various projects in many industries. However, it is a sector – the financial 
industry is seen as the main user of the blockchain concept. This is due not 



15

SECURITY OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AND CRYPTOCURRENCIES

only to the fact that cryptocurrencies are the most well-known application  
of this technology, but also to the fact that financial settlements in the tradi-
tional form are very formalized and limited because they are subject to control 
and mediation by various institutions. In the case of Bitcoin cryptocurren-
cy, blocks are created by so-called Miners who are rewarded with Bitcoins 
or other cryptocurrencies (Ethereum) are responsible for block validation. 
Validation carried out by “miners” with computing equipment in the form 
of computers (so-called excavators) is often called “cryptocurrency mining”.  
The Bitcoin example shows that the blockchain principle can change the pro-
cess of money transactions, but also many other industries. By using cryptog-
raphy, people around the world can trust each other and transfer different 
types of resources on peer-to-peer networks over the Internet. The distribut-
ed register system described above offers many benefits. Unlike centralized 
systems, network functionality is maintained even in the event of failure  
of individual nodes. This increases the trust and security of transactions, be-
cause people do not have to assess the credibility of the broker or other net-
work participants. It’s enough for users to build trust in the system as a whole. 
The lack of intermediaries also promotes data security. The current practice of 
third parties collecting personal data implies a security risk. By using block-
chain units, data collected by third parties may become outdated, which 
ultimately increases the user’s security (Zyskind, Nathan, Pentland 2015,  
pp. 180–184).

The main threats, according to Barber and cooperators (2012, pp. 399–
414), include several weaknesses of Bitcoin cryptocurrency, such as the pos-
sibility of theft or loss of Bitcoins (e.g. malware attacks, accidental loss of 
access to your account, fishing, so-called Nigerian fraud), scalability problems  
(e.g. delayed transaction confirmation, data retention and communication 
errors) and structural problems (e.g. deflation or loss of value, fluctuations  
in exchange rate relative to other measures), however, it should be remem-
bered that the technology is constantly being improved in order to make it 
more secure and useful (Barber et al. 2012, pp. 399–414).

The process of generating new blocks means performance issues if blocks 
are added to the network at high speed. As an alternative to the existing block 
structure, Lewenberg, Sompolinsky and Zohar (2015, pp. 528–547) intro-
duce so-called Inclusive Block Chain Protocols to increase transaction speed 
(Croman et al. 2016, p. 1).

However, it should be noted that, as with any digital technology, where 
goods or information are exchanged, there are dangers associated with the 



16

TOMASZ SŁAPCZYŃSKI

theft of data or digital resources. Known methods of criminals, as in the case 
of other crimes committed via the Internet, include, but are not limited to, 
fishing, theft of data using malware or other ways that steal data. The Block-
chain technology itself seems to be secure, however anonymity, and making 
transactions using the so-called key or string (and having anonymous cryp-
tocurrency exchanges – a string of characters, numbers and letters) that can 
be mistaken by the user when making the transaction, creates a risk loss of 
funds. There are known cases when the entity claiming to be the cryptocur-
rency exchange by phone or email encourages the purchase or exchange of 
cryptocurrencies stating the wallet number to which the money should be 
transferred to make the transaction, after which the client after transferring 
the money realizes that he has transferred funds to the wallet unknown to 
him, and the offering entity has not made the service mutual identification 
of whom the funds were spilled due to anonymity is difficult, and it is very 
difficult to recover the refund1.

The development of blockchain technology in recent years also supports 
other concepts besides cryptocurrencies. You can meet them in the litera-
ture. N. Szabo as early as 1997 introduced the concept of “smart contracts” 
that combine computer protocols with user interfaces to implement contract 
terms (pp. 1–2). Thanks to the blockchain system intelligent contracts are 
becoming more and more popular because they can be more easily used us-
ing blocks compared to the technology available at the time of their creation  
20 years ago. According to the author, this innovative approach can replace, 
for example, lawyers and banks participating in asset contracts, depending on 
pre-defined aspects. Smart contracts could also be used to control property 
ownership. These properties may be tangible or intangible (Fairfield 2014).

An outstanding example of blockchain technology that treats smart 
contracts in a model way, presented above, is Ethereum, which is a decen-
tralized system originally proposed by V. Buterin (2015). Ethereum can be 
seen as an extension of the Bitcoin block chain to support a wider range of 
applications. Thus, according to Fairfield blockchain technology, it allows to 
conclude contracts using cryptography and replace third parties (e.g. Notary 
Public2), which were necessary to build trust in the past. Blockchain could 
disrupt the entire traditional transaction process by automatically executing 
contracts in a cost-effective, transparent and secure manner (Fairfield 2014,  

1  Own research (entry in the author's collection).
2  To quote N. Woolf (2018), “Georgia has become the first country in the world to 
rebuild its property register using blockchain, stripping old-style bureaucracy”.



17

SECURITY OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AND CRYPTOCURRENCIES

p. 3). Continuous technology development is the foundation and confirma-
tion of the system’s effectiveness and usability. In 2017 architectural com-
ponents of blockchain technology, their interactions and the framework of 
implied analysis of blockchain systems for digital ecosystems were developed 
(Glaser 2017, p. 14).

The financial industry is even wondering if a large part of their current 
business can be replaced by blockchain. This can be illustrated by the pay-
ment process. If people pay by credit card today, the settlement takes place 
after a delay of several hours or several days. Using blockchain, delayed set-
tlement would become unnecessary because the payment could be made in 
real time, through so-called general ledger adjustment (Glaser 2017, p. 15). 
Another application of technology is the so-called smart contracts that are 
implemented, for example, by Vattenfall, which has launched a project in 
the Netherlands to enable the exchange of energy between small operators 
producing electricity from ecological sources (Rutkowski 2017).

M. Crosby distinguishes between financial and non-financial applica-
tions that could potentially be solved by blockchain. This groundbreaking 
innovation cannot only change the nature of interaction in finance, but also 
in many other areas of our daily lives. For example, the British singer Imogen 
Heap sells his songs using blockchain (Crosby et al. 2016, pp. 6–19).

The areas of application of blockchain applications appear to be diverse, 
especially in areas that historically have been based on services provided by 
third parties, due to the need for control and supervision of a public trust 
entity. M. Atzori (2017) suggests that politics and society as a whole could be 
restructured by blockchain. Many functions performed by institutions may 
become unnecessary if people start to organize and protect society through 
decentralized platforms. He states that decentralization of government ser-
vices through permitted blockchain blocks is possible and desirable because  
it can significantly increase the functionality of public administration. The re-
organization of societies is paramount in poor countries. Wealth can be better 
protected using blockchain, especially in the third world, where landowners 
have trouble proving ownership, if, for example, the local government aims 
to expropriate the population. These existential threats can be controlled by 
integrating titles to the ground with a block chain. However, as F. Glaser 
pointed out, the interface between the digital sphere and the physical world 
may prove to be a weak link that destroys the digital trust established by the 
blockchain system (Glaser 2017, p. 2).
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There is also a debate in the world of science about whether cryptocur-
rencies based on blockchain can fulfill the functions of real money (ecb.europa.
eu 2012). W. Luther and L. White (2016) argue that cryptocurrencies are 
rarely used as an exchange medium.

F. Glaser, on the other hand, provides empirical information that Bit-
coin is actually used primarily as a speculative resource (Glaser et al. 2014). 
However, spending and receiving assets may become easier thanks to innova-
tive entrepreneurial approaches, assuming cryptocurrencies as a substitute for 
traditional money. Blockchain can therefore help change the way people pay 
for goods in the real world. Homeowners incur significant transaction costs 
when buying real estate. According to Goldman Sachs, blockchain can reduce 
title insurance premiums and generate US $ 2–4 billion in savings across the 
country (US), reducing errors and manual effort (the-blockchain.com 2016).

While IT professionals focus mainly on technical and cryptographic 
challenges in this field, researchers in the field of information systems engi-
neering and other sciences have the opportunity to focus on market design, 
trust and privacy issues, and the proper adoption and implementation of new 
technology. What’s more, this groundbreaking innovation can change many 
existing business models, create new ones. It can have a serious impact on 
entire industries. That is why research is carried out on the border of technol-
ogies, markets and business models. Whether this technology will develop or 
be abandoned depends primarily on people, communities and governments.

Regulatory aspects as well as opportunities  
and threats related to blockchain

As already mentioned, cryptocurrencies arouse great controversy among 
many entities, by that they bypass conventional financial systems, cash and 
non-cash trading, i.e. banks and financial institutions that create their cap-
ital by brokering trading. This is definitely a negative phenomenon from 
the point of view of these institutions because they lose potential profit, 
they also lose countries by the fact that no tax is paid on these transactions,  
as in the traditional form of financial trading. Another very important aspect from  
a legal point of view is such anonymity of transactions and lack of control over  
the flow of funds, because there is no single issuer and broker who can col-
lect data on individual capital movements. Anonymity should be understood  
as the lack of supervision or control over the entire process of entities partic-
ipating in it, having the ability to influence and regulate the process even to 
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a small extent, with the discussed technology we only deal with the code ac-
cording to which the undergoing processes are not subject to supervision and 
modification, although the regulations introduce the necessity of registering 
entities participating in trading, there is no certainty that all entities will be 
registered and the transactions will be transparent. Due to legal doubts, such 
a system is safe for countries and for individual entities. Many public entities 
in many countries strongly oppose the legality of this type of solutions, but 
blocking activities related to the flow of cryptocurrencies is not easy, because 
it is impossible to reach the source, i.e. the entity offering the given service 
due to its specificity, you can identify the service provider who most often it 
is registered as an entrepreneur to authenticate its activities. There is also a 
threat here regarding the pursuit of so-called monetary policy by governments  
or central banks, which often regulate the money market in their own coun-
try. These facts are a cause for concern for public entities, which in cryptocur-
rencies often see a threat, even the so-called money laundering or financing of 
illegal activities. Trading cryptocurrencies creates new facts for many areas of 
law, from financial law, commercial law, banking law, and public economic 
law to civil and criminal law. Laws around the world are trying to adapt to 
new realities created by the possibilities offered by blockchain technology.  
In many countries and international institutions work is underway to regu-
late the new phenomenon of capital movement using innovative technology. 
Legislation related to cryptocurrencies is also present in Poland. The new Act 
of 1 March 2018 on counteracting money laundering and terrorist financ-
ing (Journal of Laws 2018 item 723) contains the definition of the so-called 
digital currency. In art. 2 point 26) of the said Act, that the digital currency 
is a digital mapping of value, which is not a legal tender issued by the NBP, 
foreign central banks or other public administration bodies, an international 
settlement unit established by an international organization and accepted by 
individual countries belonging to this organization or cooperating with it, 
with electronic money within the meaning of the Act of 19 August 2011 on 
payment services, a financial instrument within the meaning of the Act of  
29 July 2005 on trading in financial instruments, a promissory note or check 
and is exchangeable in business transactions for legal means of payment and 
accepted as a medium of exchange, and may also be electronically stored or 
transferred or may be the subject of electronic commerce. The Act general-
ly defines all potential digital settlement options over the Internet. It enu-
merates in an enumerated manner all the means of payment and settlement 
specified in the Act, elements that do not qualify as digital currencies. The 
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rest of the unregulated methods can then be interpreted as digital currencies.  
It should be assumed that the legislator mainly meant cryptocurrencies, whose 
importance in settlement processes is constantly growing. In the explanatory 
memorandum to the draft of the act in question, it can be read that it serves 
to adapt the regulations to the needs of effective prevention of financial assets 
from illegal or undisclosed sources being introduced to financial trading and 
counteracting the financing of terrorism (sejm.gov.pl 2018).

The definition of virtual currency is defined very broadly and does not 
include cryptocurrencies in this description in the form in which it is com-
monly known. As a consequence, many other instruments can be qualified  
as digital currencies if they meet the provisions of the Act. Pursuant to this 
Act it is possible as digital currencies to interpret all kinds of virtual products 
that can be exchanged for real money, or vice versa. By defining cryptocurren-
cies by the legislator and classifying them, cryptocurrencies will be recognized 
in Poland as a type of property right, although they will not constitute legal 
tender. This regulation will increase the scope of control of entities dealing 
with cryptocurrencies (prawoblockchain.pl 2018).

An important issue defining the legal status of cryptocurrencies in a 
certain way is the judgment of the Supreme Administrative Court (herein-
after the Supreme Administrative Court) in the case (reference number II 
FSK 488/16) regarding the obligation to pay income tax on income from 
cryptocurrency trading, the NSA issued a judgment in which it upheld the 
decision the tax chamber on the obligation to pay income tax on cryptocur-
rency trading income (orzeczenia.nsa.gov.pl 2018). Also worth noting are the 
thesis that the Supreme Administrative Court adopted in connection with 
the consideration of the discussed case. Firstly, he cited art. 227 paragraph 
1 of the Polish Constitution3, which provides that the National Bank of Po-
land has the exclusive right to issue money. In addition, art. 31 and art. 32 
of the Act on the National Bank of Poland4 provide that the currency of 
the Republic of Poland are banknotes and coins based on zlotys and grosze, 
therefore Bitcoin is not a circular form of money and is not entitled to legal 
tender attributes in the light of the applicable legal order. In addition, the 
Supreme Administrative Court found that in the practice of civil law relations 

3  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 
1997 nr 78 poz. 483).
4  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 1373 ze zm.).
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Bitcoin is a type of property within the meaning of Art. 44 of the Civil Code5.  
In addition, in accordance with art. 186 polish Act of personal tax, it follows 
that income from property rights is considered to be income from the sale of 
the purchased Bitcoin cryptocurrency. By judgment of 11 September 2015, 
III SA/Wa 3374/14 Provincial Administrative Court in Warsaw, examining 
the complaint on the individual interpretation of the Minister of Finance of 
26 June 2014 regarding personal income tax, in which the complaining entity 
purchased virtual means of payment (Bitcoin) for US dollars, and then sold 
them for US dollars and zlotys, stated that Bitcoins cannot be considered  
a domestic or foreign means of payment. The currency should be legally rec-
ognized and universally acceptable and convertible. Bitcoin, however, does 
not meet the convertibility requirements of Art. VIII of the Statute of the 
International Monetary Fund7 and cannot therefore be considered electronic 
money. The applicant purchased and sold Bitcoins on three stock exchanges 
and did not act for a specific entity. In addition, he has not registered or re-
ported to the tax authorities the purchase and sale of Bitcoins (including as 
business operations). He did not keep accounting records of Bitcoin acquisi-
tion and disposal. He did not benefit from taxation in the form of a tax card 
or tax exemptions8.

It should be noted that the longer Directive of the European Parliament 
and of the Council (EU) 2015/849 of 20 May 2015 defining the concept 
of “property” stressed that there are all kinds of assets, tangible or intangible, 
movable or immovable, and legal documents or instruments in any form, in-
cluding electronic or digital, certifying the legal title to these assets or partici-
pation in these assets (finanse.mf.gov.pl 2015).

The Polish Financial Supervision Authority (PFSA) is also very active in 
the information field due to the emergence of digital currencies. Among other 
things, in the “Communication on the operation of cryptocurrency exchang-
es and exchange offices” of June 6, 2018, it reports that entities conducting 

5  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 
121 ze zm.).
6  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 ze zm.).
7  Umowa o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zawarta 
w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r., (Dz.U. 1948 nr 40 poz. 290 ze zm.) oraz 
Ustawa z dnia 31 grudnia 1945 r. o ratyfikacji układów o Międzynarodowym Fundu-
szu Walutowym i Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju Gospodarczego, 
podpisanych w Bretton Woods w dniu 22 lipca 1944 r. (Dz.U. 1946 nr 2 poz. 7 ze 
zm.).
8  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 wrze-
śnia 2015 r., III SA/Wa 3374/14.



22

TOMASZ SŁAPCZYŃSKI

business in the field of cryptocurrency exchanges and exchange offices will 
become obligated institutions within the meaning of the Act of 1 March 2018 
on counteracting money laundering and terrorist financing and will therefore 
have to perform all the obligations indicated therein. In addition, conducting 
this activity, in the opinion of the PFSA, may be associated with the perfor-
mance of activities covered by the relevant provisions regulating the activities 
of entities on the financial market, and thus with the obligation to obtain the 
relevant permits of the PFSA (knf.gov.pl 2018).

Summary

As the examples show, not only from the Polish cryptocurrency exchange 
(businessinsider.com.pl 2019), as an economic entity, may go bankrupt or col-
lapse, because technology is only one of the factors on which the company 
dealing in trading cryptocurrencies is based. You can also fall victim to crimes 
such as hacking, which can lead to cryptocurrencies being taken off the mar-
ket in an unlawful manner (without a legal title). The very risk of data loss by 
customers, so-called cryptocurrency exchanges. Customers may improperly 
hold or send data on their portfolios, which creates the risk of them being 
taken over and, as a consequence, loss. As with electronic banking services, 
there is also a risk of cryptocurrency fraud involving phishing, etc. in the case 
of cryptocurrencies.
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Wpływ mediacji rodzinnej  
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rodziców

The impact of family mediation  
in cases of parental divorce

Streszczenie

Rosnąca w Polsce i na świecie liczba rozwodów skłania do refleksji dotyczącej prze-
żywania rozpadu rodziny przez poszczególnych jej członków. W tak trudnej sytuacji 
pojawiają się różne emocje, a doświadczenie tak bolesnych okoliczności oddziałuje 
na człowieka. W artykule autorki przedstawiają mediację rodzinną jako formę wspar-
cia praktykowaną także w sytuacji rozwodu. Jej specyficzne zasady mające na celu 
przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i poufności sprawiają, że proces roz-
wiązywania konfliktów przynosi oczekiwane efekty. Wprowadzeniem do rozważań 
zasadniczych jest przedstawienie danych statystycznych dotyczących rozwodów oraz 
nakreślenie wyjątkowo trudnej pozycji dziecka w sytuacji rozpadu związku rodziców. 

Słowa kluczowe: rozwód, mediacja, mediacja rodzinna

Summary

The growing number of divorces in Poland and in the world provokes reflection on 
the experience of family breakdown by its individual members. In such a difficult 
situation, various emotions arise, and the experience of such painful circumstances 
affects a person. In the article, the authors present family mediation as a form of sup-
port that is also practiced in the event of divorce. Its specific rules aimed primarily at 
ensuring security and confidentiality make the conflict resolution process bring the 
expected results. The introduction to the main considerations is to present statistical 
data on divorces and to outline the exceptionally difficult position of the child in the 
event of the breakdown of the parents' relationship. 

Keywords: divorce, mediation, family mediation
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Wstęp

Rodzina, jako jedna z podstawowych kategorii systematycznych oraz 
podstawowy „twór społeczny”, choć pod wieloma względami jest tworem nie-
doskonałym, wszyscy zgadzają się, że lepszego ludzkość do tej pory nie była  
w stanie skonstruować. Znaczenie prawidłowo funkcjonującej rodziny pod-
kreślają badacze różnorakich dziedzin. Rodzina stanowi komplementarną ca-
łość, a zmiany choćby jednego z elementów systemu oddziaływają na wszyst-
kich jego członków (Walęcka-Matyja 2017). 

Rozwód, który w ostatnich latach jest sprawą coraz bardziej powszechną, 
implikuje w życie rodzinne trudności, z którymi każdy z członków radzi so-
bie na swój sposób. Małżonkowie niejednokrotnie muszą zmienić miejsce za-
mieszkania, borykać się z problemami emocjonalnymi – zarówno swoimi, jak 
i dzieci, przyzwyczaić się do nowej sytuacji: życia bez drugiej osoby lub bycia 
całkowicie, w pojedynkę odpowiedzialnym za wychowanie dzieci (Piotrow-
ska 2011, s. 188–200). Dziecko natomiast przeżywa rozpad związku rodzi-
ców bardzo osobiście. Literatura przedmiotu zwraca uwagę na pojawienie się 
różnych reakcji, od obojętności, agresji poczucia bezradności po chwiejność 
emocjonalną (Piotrowska 2011; Cudak 2012, s. 7–17).

Z uwagi na wielowątkowość problemów pojawiających się zarówno  
w trakcie rozwodu, jak i po nim należy szukać rozwiązań, które będę ade-
kwatnie odpowiadać na pojawiające się potrzeby każdego z członków rodziny. 
Mediacje rodzinne są przykładem realnej pomocy w tak złożonym kontekście. 
Przedstawione rozważania skupiają się przedstawieniu informacji statystycz-
nych dotyczących rozwodów w Polsce, ukazaniu sytuacji dziecka w rozwodzie 
oraz przybliżeniu mediacji jako formy wsparcia.

Kryzys rozwodowy na terenie Polski

Rozwód to doświadczenie kryzysu całego systemu, jakim jest rodzina. 
Jest to trudne doświadczenie dla małżonków, choć coraz częściej podkreśla 
się także skutki tej sytuacji w odniesieniu do dzieci. Zmienia się bowiem 
dotychczasowe funkcjonowanie rodziny, zostają ustalone nowe, często 
niejasne zasady. Rodzi się zatem pytanie, czy da się uniknąć tego kryzysu i jak 
obecnie przedstawia się sytuacja rozwodów w Polsce. Dla analizy podjętego 
tematu warto przyjrzeć się prawnym aspektom związanym z rozwodem oraz 
danym statystycznym. 
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Jak podaje Główny Urząd Statystyczny: „Instytucja rozwodów została 
wprowadzona na terenie całego kraju w dniu 1 stycznia 1946 r. dekretem  
z dnia 25 września 1945 r. – Prawo małżeńskie (Dz. U. 1945 Nr 48, poz. 270)” 
(Główny Urząd Statystyczny). Obowiązujące obecnie prawo wskazuje zaś oko-
liczności, w których małżonkowie mogą zakończyć małżeństwo. Kodeks ro-
dzinny i opiekuńczy, który reguluje przepisy prawa rodzinnego, podaje w art. 
56 § 1: „Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, 
każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez roz-
wód” (Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy). Ustawa wskazuje także na dwa wyjątki. 
Pierwszy dotyczy sytuacji, w której miałoby ucierpieć dobro wspólnych ma-
łoletnich dzieci małżonków lub gdyby orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne  
z zasadami współżycia społecznego (Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy). Przesłan-
ka ta wydaje się być jednak trudną w ocenie, gdyż psychologowie, pedago-
dzy zgodnie twierdzą, że każdy rozpad życia rodzinnego powoduje cierpienie 
dzieci, wpływając na ich funkcjonowanie w sferze poznawczej, emocjonalnej 
czy społecznej (Błażek 2017, s. 460). Kolejny dotyczy zaś przypadku, kie-
dy winny rozpadu pożycia małżonek musi uzyskać zgodę drugiego małżonka 
(Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy). W tym kontekście szczególnie interesujące 
wydają się być dane demograficzne z 2016 roku, z których wynika, że ponad  
2/3 rozwodów rozpoczyna się od wniesienia sprawy przez żony, z kolei 74,1% 
rozwodów orzekana jest bez wskazania jednoznacznie winnego małżonka. Je-
żeli już sąd orzeka winę, zdecydowanie częściej wskazywany jest mąż (Szukal-
ski 2016, s. 2). 

Dane demograficzne wskazują na wzrost liczby rozwodów w ostatnich la-
tach. W 2019 roku w Polsce zawarto 183 371 małżeństw, w tym samym roku 
rozwodem zakończyło się 65 341. Dla porównania, w 2000 roku zawarto  
211 150 małżeństw, a orzeczono 42 770 rozwodów (Główny Urząd Statystycz-
ny). Według danych liczba zawieranych małżeństw spada, natomiast rośnie 
liczba rozwodów. Zmienia się także opinia Polaków dotycząca rozwodów. 
Zwiększa się społeczne przyzwolenie rozwiązywania małżeństwa. Badania 
CBOS z 2019 roku wskazują, iż 52% badanych jest tzw. umiarkowanymi 
zwolennikami rozwodów – nie popierają ich, ale dopuszczają w pewnych 
sytuacjach. 32% uznaje się za zwolenników rozwodów uważających, iż je-
żeli małżonkowie decydują się na rozwód, nie powinni mieć ku temu żad-
nych przeszkód. 12% badanych to zdecydowani przeciwnicy rozwodów 
(Boguszewski 2019). Poglądy dotyczące rozwodów uzależniane są od kilku 
czynników. Osoby popierające rozwody deklarują niepraktykowanie religii,  
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poglądy lewicowe, natomiast badani wskazujący prawicowe poglądy oraz czę-
sty udział w praktykach religijnych wyrażają sprzeciw wobec rozwodów (Bo-
guszewski 2019). 

Wspomniany kryzys, jakim jest rozwód, warto zestawić z przyczynami, 
które doprowadzają do ustania małżeństwa. Według badań GUS najczęst-
szą przyczyną rozpadu pożycia małżeńskiego jest niezgodność charakterów. 
Kolejno następne to niedochowanie wierności małżeńskiej, nadużywanie al-
koholu, dłuższa nieobecność, naganny stosunek do członków rodziny, niepo-
rozumienia na tle finansowym, różnice światopoglądowe, niedobór seksualny, 
trudności mieszkaniowe (Główny Urząd Statystyczny).

Dziecko jako strona rozwodu

„Dla dzieci pierwszy w życiu koniec świata” – pisała Szymborska (2009) 
w wierszu Rozwód. Niewątpliwie rozpad związku rodziców jest dla dziecka 
trudny. Pojawia się nierozumienie sytuacji, niepewność, poczucie straty (Kuź-
niewska 2019, s. 77). Sytuacja konfliktu miedzy rodzicami z pewnością nie 
jest budowaniem prawidłowej atmosfery rodzinnej, niezbędnej do poczucia 
bezpieczeństwa dziecka. Zadaniem J. Dzierżanowskiego (2010) „atmosfe-
ra nieustannych kłótni i awantur powoduje u dziecka wystąpienie zaburzeń 
emocjonalnych, stanów napięcia emocjonalnego, lęku, zmniejszonej odpor-
ności na stresy”. W tak obniżonej kondycji emocjonalnej dziecko znacznie 
częściej popada w konflikty lub odwrotnie, ogranicza kontakty społeczne, izo-
lując się od świata. 

Niezależnie od wieku dziecka w momencie rozwodu rodziców, mierzy 
się ono z wieloma trudnościami. Niemowlęta reagują na zmiany w opiece  
i zachwianie rutyny. Mogą one przejawiać zaburzenia snu, odczuwać lęk 
przed separacją (Cohen, Weitzman 2016). Ten etap nazywany wiekiem za-
korzenienia jest przede wszystkim czasem budowania przywiązania. Zerwanie 
poczucia bezpieczeństwa w sytuacji rozstania rodziców skutkuje zaburzeniem 
mowy, płaczem lub krzykiem (Kuźniewska 2019). Dzieci w wieku przed-
szkolnym przejawiają z kolei niepokój związany z rozłąką rodziców. Dotyczy 
to także sytuacji krótkotrwałego rozstania z rodzicem i pozostania w znanym 
miejscu, np. przedszkole, dom dziadków. Dzieci w tym czasie tracą umiejęt-
ności językowe, przejawiają zaburzenia odżywiania i snu (Cohen, Weitzman 
2016). Czas ten nazywany jest wiekiem winy, gdyż dziecko często przypisuje 
sobie winę za rozwód. Ma też ono poczucie, że jego zachowanie wpłynęło na 
rozstanie rodziców (Błażek 2017). Dzieci w wieku szkolnym wykazują zmiany 
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zachowania, nastroju. Z kolei nastolatkowie być może są w stanie zrozumieć 
niektóre z powodów, dla których rodzice zdecydowali się na rozwód, ale 
wciąż mogą mieć trudności z zaakceptowaniem sytuacji. Zdarza się, że żyją 
oni nadzieją na pogodzenie się rodziców (Cohen, Weitzman 2016). 

Dziecko, którego rodzice rozstają się, nierzadko jest obciążone dodat-
kowymi obowiązkami domowymi lub samo, w poczuciu odpowiedzialności, 
podejmuje się wykonywania czynności, które dotychczas wykonywał jeden  
z rodziców (Sokołowska 2013). Dodatkowo badacze podkreślają także dłu-
gofalowe konsekwencje rozwodu w odniesieniu do dzieci. Jako dorosłe osoby 
mają mniej pozytywną postawę wobec małżeństwa, krytycznie oceniają szansę 
stworzenia szczęśliwej relacji i tego, że przetrwa ona konflikty i różne trudno-
ści (Błażek 2017). 

Mediacja – definicje, przebieg oraz jej istota

Alternatywne metody rozwiązywania sporów (tzw. ADR – alternative 
dispute resolution) należą do coraz bardziej popularnych sposobów rozwiązy-
wania konfliktów. Stanowią one alternatywę w stosunku do postępowania 
sądowego. Najbardziej powszechny ze sposobów ADR – zwłaszcza w spra-
wach rodzinnych – stanowi mediacja (fr. mediation, łac. mediare, tj. pośredni-
czyć w sporze, łac. medius, tj. środkowy, bezstronny) (Słownik wyrazów obcych  
i zwrotów obcojęzycznych). 

Mediacja definiowana jest na wiele sposobów. W Rekomendacji Rady 
Europy Nr R (98) 1 mediacja określana jest jako „proces, w którym stro-
na trzecia, niezaangażowana w sprawy będące przedmiotem konfliktu, uła-
twia dyskusję między stronami, pomagając im rozwiązać problemy i dojść do 
porozumienia” (gov.pl 2009). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/52/WE wskazuje, iż mediacja to

zorganizowane postępowanie o dobrowolnym charakterze, bez wzglę-
du na jego nazwę lub określenie, w którym przynajmniej dwie strony 
sporu próbują same osiągnąć porozumienie w celu rozwiązania ich 
sporu, korzystając z pomocy mediatora. Postępowanie takie może zo-
stać zainicjowane przez strony albo może je zaproponować lub zarzą-
dzić sąd lub nakazać prawo państwa członkowskiego (eur-lex.europa.
eu 2008).

Ściśle związaną z zagadnieniami rodzinnymi definicję mediacji prezentuje 
A. Grójska, pisząc, iż jest to „procedura rozwiązywania konfliktu, w której 
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bezstronna i neutralna osoba trzecia towarzyszy członkom rodziny w procesie 
uzgodnień, pomagając w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb 
i interesów stron oraz, o ile taka jest ich wola, wypracowaniu wzajemnie satys-
fakcjonującego oraz świadomego kompromisu” (2017, s. 31). 

Zgodnie z powyższym praktykę mediacji rozumie się jako dobrowolną, 
niejawną drogą do rozstrzygania konfliktu. Cały jej przebieg ma miejsce poza 
salą sądową, a jej głównym narzędziem jest bezstronna osoba trzecia – me-
diator. W odróżnieniu od procesu sądowego strony stają do negocjacji, wy-
chodząc nie z pozycji przeciwników, a równorzędnych partnerów. Partnerów, 
w których wspólnym interesie leży osiągnięcie porozumienia w rozważanej 
sprawie (Płeszka i in. 2017).

Chcąc wyartykułować kluczowe cechy mediacji, biorąc pod uwagę ele-
menty wymienionych powyżej definicji oraz ustawodawstwa Rzeczpospolitej 
Polskiej (KPC), należy wskazać:

− dobrowolność; 
− poufność;
− charakter pojednawczy;
− realny wpływ stron na kształtowanie się procesu;
− optymalizacja czasu;
− niskie koszty.
Pierwszy z elementów wskazuje na wolę stron jako podstawowy kompo-

nent postępowania. Wynikająca z decyzji podjęcia tej formy rozwiązania spo-
ru dobra wola stron jest faktorem niezbędnym. W literaturze często określa się 
mediację „arbitrażem umownym” (contractual arbitration), przeciwstawiając 
go arbitrażowi właściwemu – jurisdictional arbitration. Realne oddziaływanie 
stron na przebieg procesu znajduje odzwierciedlenie w ich wpływie zarówno 
na procedurę, jak i normy materialnoprawne (Czarnecka-Dzialuk, Wójcik 
2011).

Zasada poufności jest ściśle związana z poczuciem bezpieczeństwa i swo-
body wyrażania przez strony przystępujące do postępowania mediacyjnego. 
Często aspekt ten jest oceniany jako najważniejszy element postępowania 
mediacyjnego. Mówią o nim wprost m.in. postulaty Zielonej Księgi o alter-
natywnych metodach rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych i han-
dlowych (European Commission 2019), które wskazują na to, jak ważna jest 
poufność mediacji i w jaki sposób należy ją regulować. Trzeba pamiętać, że 
szeroko rozumiana zasada poufności odnosi się nie tylko do stron oraz me-
diatora, ale także do działalności ewentualnego ośrodka mediacyjnego, w któ-
rym postępowanie się odbywa. Tajemnicą bowiem objęta powinna być także 
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dokumentacja związana z konkretną sprawą (Płeszka i in. 2017). W sytuacji 
rozwodu jest to niezwykle istotne z uwagi na delikatny przedmiot sprawy. Po-
czucie bezpieczeństwa wypływające z tej zasady pozwala stronom na otwarcie 
się i klarowne definiowanie swoich postulatów.

Pojednawczy charakter (non adversary) mediacji stanowi jej istotę. 
Oczekiwanym rezultatem zwieńczającym tę formę ADR jest wypracowanie 
sytuacji „win-win” – porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla obu 
stron konfliktu. 

Optymalizacja czasu i stosunkowo szybki przebieg mediacji to wynik 
maksymalnego odformalizowania tej formy ADR. Ściśle określona procedura 
nie jest wymagana, ponieważ powodzenie mediacji zależy od indywidualnego 
podejścia do konkretnych osób i spraw. 

Kolejny atut mediacji, mianowicie jej niskie koszty, również związany 
jest z jej odformalizowaniem. Łączy się to z solidarnym obciążeniem koszta-
mi obu stron. Warto zwrócić uwagę także na zindywidualizowany kontakt  
oraz elastyczność w wyznaczaniu miejsca i terminu jako walory przemawiające 
za podjęciem się mediacji (Grójska 2017). 

Powyższe aspekty coraz częściej skutkują zwróceniem się w sytuacji kry-
zysowej właśnie do mediatora, zwłaszcza w sprawach rodzinnych, o których 
traktuje niniejszy artykuł (Główny Urząd Statystyczny).

Mediacja rodzinna jako forma wsparcia

John Braithwaite wskazuje, iż mediacja bazuje na zasadach paradygma-
tu sprawiedliwości naprawczej (restorative justice). Jest to proces, w którym 
strony konfliktu spotykają się w celu wspólnego rozwiązania sprawy (Czar-
necka-Dzialuk, Wójcik 2011). W efekcie ma zostać przywrócona równowaga  
w relacjach między stronami, dzięki czemu doświadczą one poczucia spra-
wiedliwości (Muszyńska 2010). Niewątpliwie, zważając na komunikacyjny 
wymiar mediacji, jej pośrednim celem i efektem jest poprawa relacji między 
stronami. Nie jest to priorytetowe zadanie postępowania mediacyjnego, nie-
mniej jednak praktyka mediacyjna jednoznacznie dowodzi, że częstokrotnie 
relacje między stronami ulegają korzystnym zmianom (Lewicka-Zelent 2017). 

Rozwód to zawsze doświadczenie traumatyczne. Związany jest z silny-
mi emocjami wynikającymi nie tylko z samego rozstania, ale zmian, jakie 
zachodzą w życiu małżonków oraz ich dzieci jako jego następstwo. W trakcie 
spraw rozwodowych mamy do czynienia z pojawiającą się paletą emocji – od 
lęku, smutku, paniki, złości, frustracji aż po poczucie winy czy wstyd, co nie 
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pozwala na obiektywną ocenę sytuacji. Emocje dotyczą wszystkich osób zaan-
gażowanych w sprawę, nie tylko partnerów, a także, a czasem przede wszyst-
kim, ich dzieci (Lewicka-Zelent 2017). W procesie mediacyjnym mówimy  
o wentylacji emocji. Pozwala ona na otwarte zaprezentowanie subiektywnych 
odczuć każdej ze stron względem sytuacji. Daje to nie tylko możliwość odre-
agowania (osiągnięcie satysfakcji psychologicznej) i pozbycia się części nega-
tywnych uczuć, ale także zaspokojenia potrzeby bycia wysłuchanym – jeśli 
nie przez drugą stronę, rodziców czy dzieci, to przynajmniej przez mediatora.  
W związku z tym aspekt przedstawiony w paragrafie poprzednim jest niezwy-
kle istotny. Poprawienie relacji, złagodzenie występujących między rozwodzą-
cymi się osobami napięć, pozwala na wypracowanie optymalnych rozwiązań. 
Zniwelowanie negatywnych emocji pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami 
wspomaga obie jednostki podczas redefinicji ich relacji. Pozytywne oddziały-
wanie nie obejmuje jednak tylko małżonków, ale także ich dzieci. 

Podczas mediacji dobro dziecka stanowi sprawę priorytetową. Jeżeli 
mediator ma najmniejsze podejrzenia, że dziecku może dziać się krzywda, 
musi natychmiast zareagować. Wspomnianą krzywdę rozumieć należy sze-
roko. Chodzi tutaj nie tylko o przemoc fizyczną czy wykorzystywanie dzieci  
w porachunkach między małżonkami. Mówimy także o kwestii przeżyć, które 
bezpośrednio związane są z rozstaniem rodziców – nawet tych najbardziej doj-
rzałych, szczerze troszczących się o proces adaptacji dzieci do nowej sytuacji. 
Obowiązkiem mediatora jest wzięcie pod uwagę perspektywy dziecka, a także 
jego prywatnej opinii. Daje to dziecku swoiste poczucie sprawczości oraz au-
tonomii, co jest niezwykle istotne i ułatwia przejście przez rozwód rodziców. 
Pozwala to także na podjęcie w procesie mediacyjnym tematów dotykających 
przytoczonych przez dzieci wątków i spostrzeżeń. Należy pamiętać, iż żelazną 
zasadą jest, aby nie pozwolić dziecku na wybór między mamą a tatą, czy też 
między rozwiązaniami proponowanymi przez strony. Stanowi to ogromne 
obciążenie psychiczne dla dzieci, o czym w ferworze walki rodzice mogą zapo-
mnieć. W obliczu takiej sytuacji mediator musi prowadzić rozmowy tak, aby 
uwypuklić oraz zabezpieczyć szeroko pojęte dobro dziecka (Grójska 2017).

Warto także zwrócić uwagę na różnice występujące pomiędzy mediacją 
a innymi metodami pomocy rodzinie, ponieważ mogą one być kluczowe  
w podjęciu samej decyzji o wyborze mediacji. Powszechnie najbardziej zna-
nymi formami pomocy rodzinie są: terapia, poradnictwo czy pokrewne formy 
oparte na pełnomocnictwie decyzyjnym (Grójska 2017). Podstawową i po-
zornie oczywistą różnicą pozwalającą odgraniczyć mediację od innych form 
wsparcia jest fakt, iż władza decyzyjna w tym przypadku leży po stronach 
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małżonków poszukujących jedynie proceduralnego wsparcia rozwiązania 
sporu. Postulat samostanowienia niejednokrotnie sprawia, że osoby sceptycz-
nie nastawione do wszelkich form poradnictwa specjalistycznego (prawnego, 
małżeńskiego etc.) decydują się na wzięcie udziału w procesie mediacyjnym. 
W przeciwieństwie do m.in. terapii czy porad prawnych mediator nie jest 
źródłem diagnozy, wiedzy i gotowych rozwiązań, a nawigatorem czy też mo-
deratorem negocjacji. Nie dostarcza on informacji, nie ocenia postanowień 
stron, nie dokonuje także ich pogłębionej analizy. Jego naczelną rolą jest taka 
organizacja procesu/spotkania, stworzenie takich warunków i atmosfery, aby 
strony konfliktu oraz ich dzieci czuły się komfortowo i zaczęły konstruktyw-
nie rozmawiać, a następnie same mogły zadbać o swoje interesy – czysto me-
rytorycznie (Grójska 2017). 

Z poradnictwem oraz terapią łączą się uprzedzenia społeczne. Ludzie 
czują lęk przed stygmatyzacją, nie chcą prosić o specjalistyczną pomoc i boją 
się głębokiego wejścia obcej dla nich osoby w problemy intymne. W związku 
z tym mediacja często jest optymalnym rozwiązaniem. W jej trakcie nikt nie 
wkracza w kwestie, których strony poruszyć nie chcą. Zakłada ona najmniej-
szą ingerencję w prywatne życie jednostek. Ponadto nomenklatura, daleka 
od terapii czy pomocy psychologicznej, pomaga osobom uprzedzonym do 
jakichkolwiek form wsparcia na podjęcie decyzji właśnie o mediacji.

Skutek, jakim jest satysfakcjonująca obie strony ugoda, w przypadku 
posiadania przez parę dzieci wydaje się być aspektem kluczowym. Znalezienie 
optymalnego konsensusu pozwala na niwelację frustracji stron, a także buduje 
lepsze relacje między byłymi małżonkami. To natomiast w bezpośredni spo-
sób odbija się pozytywnie na psychice dzieci. Jak podkreśla Grójska (2017), 
rozstanie rodziców samo w sobie nie jest aż tak trudnym przeżyciem dla dziec-
ka, jak konflikt między nimi. Dlatego właśnie efekt skutecznej mediacji, sytu-
acja „win-win” skutkująca wysokim poziomem współpracy między rodzicami 
jest najbardziej znacząca dla rozwoju dziecka.

Zakończenie

Rozwody stały się zjawiskiem niezwykle powszechnym i nieustannie do-
strzegamy znaczący wzrost liczby składanych pozwów rozwodowych (Dęb-
kska 2021). Od paru lat obchodzony jest nawet Dzień Rozwodów (Divorce 
Day), znany prawnikom i socjologom jako dzień, w którym odnotowuje się 
gwałtowny wzrost liczby par ubiegających się o rozstanie (Barr 2020). Jeszcze 
dekadę temu tematyka rozwodów stanowiła pewnego rodzaju tabu, często 
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posiadając konotację patologiczną. Dziś jednak rozwody to sprawa masowa, 
stająca się swoistą normą XXI wieku. Skutkuje to potrzebą rozważań nad 
najlepszymi narzędziami pomagającymi przejść jednostkom przez ten proces. 

Mediacja w sprawach rozwodowych jest niezwykle cenna nie tylko  
z uwagi na neutralizację emocji zaangażowanych w nią jednostek. Skutecznie 
przeprowadzona skutkuje zachowaniem dobrych relacji między byłymi 
małżonkami, co w sposób bezpośredni odbija się na ich dzieciach. Podczas 
trwania kryzysu okołorozwodowego pozwala ona odseparować przerwanie 
relacji małżeńskiej od relacji rodzicielskiej. Prawidłowo przeprowadzona me-
diacja powoduje, że rodzice potrafią oddzielić od siebie te płaszczyzny, dbając  
o tę, która będzie stanowiła ich wspólny mianownik już zawsze – rodziciel-
stwo. Mediacja rodzinna pozwala osiągnąć optymalne rozwiązanie z uwagi 
na szeroką optykę, jaka ją charakteryzuje. Perspektywa obejmująca nie tylko 
dobro małżonków, a także – a nawet przede wszystkim – długofalowe interesy 
dzieci sprawia, że jest to doskonałe narzędzie w procesie rozwodowym.
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Rynek pracy  
wobec pandemii COVID-19  

w województwie  
lubelskim i mazowieckim

Job market in front of pandemic COVID-19  
in the Lubelskie and Mazowieckie voivodships

Praca nie może być traktowana – nigdy i nigdzie – jako towar, bo czło-
wiek nie może dla człowieka być towarem. 

Jan Paweł II

Streszczenie

Celem opracowania jest przedstawienie zmian zachodzących na rynku pracy w wo-
jewództwie lubelskim i mazowieckim. Analizie podano skalę zjawiska bezrobocia  
i jego zmiany, jakie wynikły z pojawienia się koronawirusa (COVID-19) na terenie 
kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego i mazowieckiego. 
W rozdziale zdefiniowano pojęcie bezrobocia i rynku pracy oraz dokonano charakte-
rystyki danych województw. Opracowanie wykonano na podstawie pełnych danych 
statycznych. Wykorzystano aktualną literaturę przedmiotu oraz dane statystyczne  
z Głównego Urzędu Statystycznego. Opracowanie ma charakter przeglądowy. 

Słowa kluczowe: bezrobocie, COVID-19, lubelskie, mazowieckie, rynek pracy, sto-
pa bezrobocia, województwo

Abstract

The aim of the chapter is to present the changes taking place on the labor market in the 
Lubelskie and Mazowieckie voivodships. The analysis shows the scale of unemploy-
ment and its changes resulting from the outbreak of the coronavirus (COVID-19)  
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in the country, with particular emphasis on the Lubelskie and Mazowieckie voivod-
ships. The chapter defines the concept of unemployment and the labor market, and 
characterizes mentioned voivodeships. The study was based on complete statistical 
data. The current literature on the subject and statistical data from the Central Stati-
stical Office were used. The study is of an overview character.

Keywords: unemployment, COVID-19, Lubelskie, Mazowieckie, labor market, 
unemployment rate, voivodships

Wstęp

Bezrobocie było i jest obecnie jednym z najważniejszych problemów 
wielu państw, w tym także Polski. Rok 2020 przyniósł wiele zmian nie tylko 
w Polsce, ale też na świecie. Wydarzenia związane z pandemią COVID-19 
bez wątpienia zostawiły też swój ślad na światowych, krajowych i lokalnych 
rynkach pracy. W rozdziale tym poddano analizie lokalny rynku pracy pod 
względem skali zmian rozmiarów stóp bezrobocia dla całego kraju oraz wo-
jewództwa lubelskiego i mazowieckiego w latach 2010–2021 (za sierpień  
2021 roku nie ma jeszcze dostępnych danych statystycznych). Szczególną 
uwagę zwrócono na lata 2020–2021. Okres ten jest wystarczający do ukazania 
przemian i analizy porównawczej.

Współcześnie niepewność zatrudnienia stała się stałym elementem rynku 
pracy. W lipcu 2021 roku w Polsce bez pracy pozostawało 974,9 tys. osób, 
stopa bezrobocia wynosiła 5,8%, natomiast rok wcześniej – 1029,5 tys. osób 
przy stopie 6,1%, przy czym jeszcze w lipcu 2019 roku liczb osób bez pracy 
wynosiła 868,4 tys., a stopa nie przekraczała 5,2% (stat.gov.pl 2021). Niniej-
sze dane ukazują niestabilność polskiego rynku pracy oraz jego wahania.

Wybór województwa lubelskiego i mazowieckiego wynikał z jednej 
głównej przyczyny. Województwo mazowieckie ma największą liczbę osób 
bezrobotnych – 139,6 tys., natomiast województwo lubelskie należy do 
piątki województw z największą liczbą osób pozostających bez zatrudnienia –  
70,4 tys. (stat.gov.pl 2021). Problemem podejmowanym w rozdziale i zarazem 
jego głównym celem jest ocena wpływu pandemii COVID-19 na sytuację na 
lubelskim i mazowieckim rynku pracy w 2020 i 2021 roku.

Autor konkluduje, iż na przestrzeni lat 2010–2019 nastąpiła poprawa 
sytuacji na rynkach pracy w województwie lubelskim i mazowieckim, co spo-
wodowane było coraz mniejszą liczbą osób bezrobotnych i coraz większą licz-
bą ofert pracy oraz form pomocy oferowanej osobom bezrobotnym. Dopiero 
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rok 2020 przyniósł wzrost liczby osób bezrobotnych na terenie kraju, w tym 
w województwie lubelskim i mazowieckim.

Rynek pracy

Istnieje wiele interpretacji definiujących rynek oraz rynek pracy. Jedna  
z nich mówi, że rynek to całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warun-
ki, w jakich transakcje te są zawierane (Milewski, Kwiatkowski 2005, s. 544). 
Natomiast według Encyklopedii PWN rynek pracy to ,,ogół transakcji kup-
na–sprzedaży danego dobra lub czynnika produkcji, zawieranych na pewnym 
terytorium w określonym czasie” (Sztaba [b.d.]).

Według Elżbiety Kryńskiej i Eugeniusza Kwiatkowskiego rynek pracy to 
„miejsce, w którym dokonuje się transakcji wymiany usług pracy między pra-
cownikami a pracodawcami oraz ustalają się rozmiary wspomnianych transak-
cji i ich warunki, a zwłaszcza cena tych usług, tj. płaca” (2013, s. 11).

Bezrobocie natomiast to ,,zjawisko polegające na tym, że część osób  
w wieku produkcyjnym, zdolnych i gotowych do pracy na typowych warun-
kach występujących w gospodarce, pozostaje bez pracy, pomimo podejmowa-
nych poszukiwań pracy” (Milewski, Kwiatkowski 2005, s. 531).

W Polsce obecnie status osoby bezrobotnej definiuje Ustawa z dnia  
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
(Dz. U. 2019, poz. 1482) i rozporządzenia wykonawcze do tego aktu praw-
nego. Ustawa ta określa bezrobotnego jako osobę, która: „bezpośrednio przed 
rejestracją jako bezrobotna była zatrudniona nieprzerwanie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy, oraz osobę 
niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową 
do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym  
w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej albo je-
żeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co 
najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wy-
jątkiem uczącej się w szkołach dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu 
eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły oraz uczącej się 
w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, prowadzącej kształcenie 
w formie stacjonarnej lub zaocznej, lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na 
studiach niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zamel-
dowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:
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− ukończyła 18 lat;
− nie ukończyła 60 lat – kobieta lub 65 lat – mężczyzna;
− nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do 

pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości prze-
kraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolni-
czej działalności, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjne-
go, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia 
rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku  
w wysokości zasiłku macierzyńskiego;

− nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do 
pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wyso-
kości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do 
pracy;

− nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nie-
ruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha prze-
liczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytu-
łu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym  
o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;

− nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód  
z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku docho-
dowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu  
z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych 
ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 
przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu 
i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim 
gospodarstwie;

− nie złożyła wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:

• zgłosiła do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres 
zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo

• nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dnia podjęcia 
działalności gospodarczej,



45

RYNEK PRACY WOBEC PANDEMII COVID-19 ...

− nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozba-
wienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza za-
kładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;

− nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej 
połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów 
 
 uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych 
zgromadzonych na rachunkach bankowych;

− nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku 
stałego;

− nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, 
świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku 
do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty 
prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego 
pobierania;

− nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego;
− nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubez-

pieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników;
− nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasił-

ków dla opiekunów zasiłku dla opiekuna” (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
(Dz. U. 2019, poz. 1482)).

Według Stanisława Niteckiego osobą bezrobotną jest osoba, która nie 
jest zatrudniona, jak również nie prowadzi własnej działalności gospodarczej  
i nie jest rolnikiem. Zdaniem autora osoba bezrobotna powinna również speł-
niać warunki formalne, czyli być zarejestrowana w urzędzie pracy. W związku 
z tym osoba bezrobotna powinna być zarejestrowana jako osoba bezrobotna  
i poszukująca pracy (2008, s. 167).

Zasoby osób pozostających bezrobotnymi mierzy się za pomocą stopy 
bezrobocia, która ukazuje w procentach liczebność osób pozostających bez 
pracy w stosunku do ogólnej liczebności siły roboczej. Natomiast siła robo-
cza to liczba osób w wieku produkcyjnym z wyjątkiem osób niezdolnych  
do pracy oraz niechcących podjąć pracy. Siła robocza często jest utożsamiana 
z pojęciem ,,ludność zawodowo czynna” (Orłowski 1998, s. 7).
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Charakterystyka województwa  
lubelskiego i mazowieckiego

Województwo lubelskie znajduje się w środkowo-wschodniej części Pol-
ski. Zajmuje obszar 25 122 km2 i jest trzecim co do wielkości wojewódz-
twem w Polsce (gios.gov.pl 2013a). Województwo lubelskie zamieszkuje około  
2,1 miliona osób (Dziennik Wschodni 2020).

Województwo mazowieckie również położone jest w środkowo-wschod-
niej części Polski. Stanowi zarazem największe województwo w kraju oraz 
swoim obszarem zajmuje powierzchnię 35 558 km2, co stanowi 11,38% 
powierzchni Polski. Województwo mazowieckie zamieszkuje około 5,3 mln 
osób, co stawia je na pierwszym miejscu w kraju pod względem liczby lud-
ności. Gęstość zaludnienia danego województwa wynosi 149 osób na km2. 
Natomiast ludność miejska stanowi około 64% całej ludności województwa 
(gios.gov.pl 2013b).

Rynek pracy w Polsce  
oraz w województwie lubelskim i mazowieckim

Podstawowym źródłem informacji o skali bezrobocia w województwie 
lubelskim i mazowieckim są dane statystyczne z Głównego Urzędu Statystycz-
nego (GUS). Analizie poddano stopę bezrobocia w danych województwach 
w latach 2010–2021. Dokładne dane statystyczne przedstawiono w tabeli 1.

Wskaźnikiem ukazującym rynek pracy jest stopa bezrobocia rejestrowa-
nego. W województwie lubelskim w latach 2010–2021 cechowała się ona 
wyższym odsetkiem osób bezrobotnych w porównaniu ze stopą bezrobocia 
w Polsce ogółem. Tendencja ta była odwrotna natomiast w województwie 
mazowieckim, w którym stopa bezrobocia zawsze była niższa niż przeciętna 
stopa bezrobocia w Polsce (tabela 1).

W Polsce stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2010 roku sięgała 
12,4%. Od 2011 roku nastąpił jej wzrost (2011 – 12,5%) i rósł aż do końca 
roku 2013 (13,4%). Od 2014 roku stopa bezrobocia spadała aż do 5,2% 
w 2019 roku i była najniższa w analizowanym okresie. Rok 2020 przyniósł 
wzrost skali bezrobocia do 6,2%. Dopiero koniec lipca 2021 roku przyniósł 
spadek do 5,8%.

W województwie lubelskim na koniec 2010 roku stopa bezrobocia 
wyniosła 13,1% i utrzymywała się tendencja wzrostowa poziomu bezrobo-
cia aż do 2013 roku – wówczas jej pułap wyniósł 14,4% i był największy  
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w analizowanym okresie czasowym. Od 2014 roku stopa bezrobocia systematycz-
nie spada i na koniec roku 2019 wyniosła już 7,5%. Przełomowy był rok 2020 – 
 wówczas stopa ta wzrosła do 8,2%. Lipiec 2021 roku zakończył się w woje-
wództwie lubelskim na poziomie 5,1%. Mimo to nadal była to największa 
skala bezrobocia na tle województwa mazowieckiego i kraju.

Tabela 1. Stopa bezrobocia w latach 2010–2021 według stanu na koniec roku  
w Polsce, województwie lubelskim i mazowieckim

rok Polska
województwo  

lubelskie
województwo  
mazowieckie

2010 12,4% 13,1% 9,7%
2011 12,5% 13,2% 9,8%
2012 13,4% 14,2% 10,7%
2013 13,4% 14,4% 11,1%
2014 11,4% 12,6% 9,6%
2015 9,7% 11,7% 8,3%
2016 8,2% 10,3% 7%
2017 6,6% 8,8% 5,6%
2018 5,8% 8% 4,9%
2019 5,2% 7,5% 4,4%
2020 6,2% 8,2% 5,2%

2021 
lipiec

5,8% 7,6% 4,9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie stat.gov.pl 2021.

W województwie mazowieckim bezrobocie na koniec 2010 roku było na 
poziomie 9,7%. Stopa bezrobocia ta rosła aż do 2013 roku – wówczas oscy-
lowała ona w graniach 11,1%. Rok 2014 przyniósł spadek do 9,6%. Tenden-
cja ta utrzymywała się aż do 2019 roku, wówczas stopa bezrobocia wyniosła 
4,4%. Rok 2020 przyniósł niestety wzrost o 0,8% do 5,2%. Lipiec 2021 roku 
przyniósł już spadek do 4,9%. 

Stopa bezrobocia w Polsce i analizowanych województwach w latach 
2010–2021 kształtowała się na zróżnicowanym poziomie. Wartości stopy 
bezrobocia w danym okresie czasowym zaprezentowano na wykresie 1.

Wśród analizowanych obszarów najwyższa stopa bezrobocia była no-
towana na terenie województwa lubelskiego. Natomiast najlepsze sytuacja 
dla osób bezrobotnych była w województwie mazowieckim. Tam stopa 
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bezrobocia w analizowanym okresie zawsze była mniejsza od stopy bezrobocia  
w Polsce oraz w województwie lubelskim. Zaobserwować można zależność, że 
badane obszary mają tendencję do wspólnych wahań stopy bezrobocia. 

Wykres 1. Stopa bezrobocia w latach 2010–2021 według stanu na koniec roku  
w Polsce, województwie lubelskim i mazowieckim

Źródło: opracowanie własne na podstawie stat.gov.pl 2021.

COVID-19 a sytuacja na lubelskim i mazowieckim 
rynku pracy

Marzec 2020 roku zapisze się na długo w historii Polski. Na skutek 
wzrostu zachorowań na koronawirusa (COVID-19) w Polsce oraz w innych 
państwach część firm wstrzymała bądź ograniczyła swój zakres działalności. 
Konsekwencje tych działań były widoczne również na rynku pracy, w tym na 
lubelskim i mazowieckim. W tabeli 2. ukazano, jak podczas pandemii zmie-
niał się rynek pracy w Polsce oraz województwie lubelskim i mazowieckim.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w styczniu 2020 roku wy-
niosła 5,5 % i utrzymała swój poziom również w lutym. Marzec 2020 roku 
przyniósł jej spadek do 5,4%. Niestety w związku z ograniczeniami w funk-
cjonowaniu gospodarki państwa w kwietniu odsetek osób bez pracy wzrósł 
do 5,8% i rósł aż do czerwca, wówczas osiągając 6,1%, i utrzymywał się do 
listopada. Grudzień przyniósł kolejny wzrost do 6,2%, a styczeń 2021 roku 
do 6,5%. Poziom ten utrzymał się przez luty 2021 roku. Marzec przyniósł 
spadek do 6,4%. Tendencja ta utrzymuje się, przynosząc spadek osób bez-
robotnych i już na koniec lipca 2021 roku stopa bezrobocia wynosiła 5,8%. 
W związku z trudną sytuacją w naszym kraju, spowodowaną wystąpieniem 
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pandemii i zamrożeniem gospodarki, władze Polski podjęły szereg działań, by 
ograniczyć negatywne skutki pandemii na rynku pracy. Wsparcie te polegało 
między innymi na pomocy finansowej w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Tabela 2. Stopa bezrobocia w latach 2020–2021 według stanu na koniec miesiąca  
w Polsce, województwie lubelskim i mazowieckim

rok Polska
województwo 

 lubelskie
województwo  
mazowieckie

styczeń 2020 5,5% 7,8% 4,6%

luty 2020 5,5% 7,7% 4,6%

marzec 2020 5,4% 7,6% 4,5%

kwiecień 2020 5,8% 7,9% 4,7%

maj 2020 6% 8,1% 4,9%

czerwiec 2020 6,1% 8,1% 5%

lipiec 2020 6,1% 8,1% 5,1%

sierpień 2020 6,1% 8,1% 5,1%

wrzesień 2020 6,1% 7,9% 5,1%

październik 2020 6,1% 7,9% 5,1%

listopad 2020 6,1% 8% 5,1%

grudzień 2020 6,2% 8,2% 5,2%

styczeń 2021 6,5% 8,5% 5,3%

luty 2021 6,5% 8,5% 5,4%

marzec 2021 6,4% 8,3% 5,3%

kwiecień 2021 6,3% 8,1% 5,2%

maj 2021 6,1% 7,9% 5,1%

czerwiec 2021 5,9% 7,7% 5%

lipiec 2021 5,8% 7,6% 4,9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie stat.gov.pl 2021.

Na podstawie tabeli 2. zauważalny jest wzrost stopy bezrobocia w wo-
jewództwie lubelskim w okresie między kwietniem a sierpniem 2020 roku. 
We wrześniu 2020 roku nastąpił spadek o 0,2% i stopa bezrobocia na po-
ziomie 7,9% utrzymała się przez okres wrzesień–październik 2020 roku. Od 
listopada nastąpił stopniowy jej wzrost i swoje apogeum osiągnęła w styczniu  
2021 roku – wówczas stopa bezrobocia wyniosła 8,5% i była największa  
w analizowanym okresie. Dopiero marzec 2021 roku przyniósł jej spadek  
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o 0,2% do 8,3%. Tendencja spadkowa pozwoliła na spadek stopy bezrobocia 
w województwie lubelskim do 7,6% na koniec lipca 2021 roku.

W analizowanym okresie w nieco lepszej sytuacji na rynku pracy było 
województwo mazowieckie, ponieważ cechowało się niższą skalą zjawiska bez-
robocia niż wynosiła wówczas średnia w Polsce czy też w województwie lu-
belskim. Najgorsza sytuacja na mazowieckim rynku pracy była w lutym 2021 
roku, wówczas stopa bezrobocia w danym województwie wyniosła 5,4%. Od 
tego momentu skala tego zjawiska spada i już na koniec lipca 2021 roku wy-
niosła 4,9%. Pozwala to optymistycznie patrzeć w przyszłość i mieć nadzieję, 
że sytuacja wróci do tej sprzed pandemii.

Dokładną stopę bezrobocia w Polsce oraz województwie lubelskim i ma-
zowieckim od stycznia 2020 do lipca 2021 roku prezentuje wykres 2.

Wykres 2. Stopa bezrobocia według stanu na koniec miesiąca w Polsce oraz woje-
wództwie lubelskim i mazowieckim od stycznia 2020 do lipca 2021

Źródło: opracowanie własne na podstawie stat.gov.pl 2021

Na podstawie wykresu 2. można zaobserwować okresowe wahania stopy 
bezrobocia od stycznia 2020 do lipca 2021 roku. Największy odsetek osób bez 
pracy jest województwie lubelskim. Natomiast stopa bezrobocia w wojewódz-
twie mazowieckim jest poniżej średniej w kraju. Zauważalna jest zależność 
wspólnych wahań stopy bezrobocia od jednakowych jednostek czasowych.
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Podsumowanie

Obecnie na rynku pracy w Polsce obserwuje się skutki związane z sy-
tuacją kryzysową po ogłoszeniu pandemii koronawirusa. Zauważalne jest to 
szczególnie na regionalnych rynkach pracy, takich jak lubelski czy też ma-
zowiecki. Najtrudniejsza sytuacja dla danych rynków pracy była w styczniu 
i lutym 2021 roku. Wówczas odnotowano największy odsetek osób bezro-
botnych. Związane to było z sezonowością zatrudniania, jak również coraz 
mniejszą liczbą ofert oraz zwolnieniami pracowników.

Ważnym wsparciem dla pracodawców i pracowników było wsparcie  
finansowe przedstawione przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach tzw. tarczy 
antykryzysowej. Pozwoliło to, choć po części, na ochronę wielu miejsc pracy. 
Bez tego wsparcia skala zjawiska bezrobocia mogłaby być znacznie większa.  
Z szacunków Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że stopa bezrobo-
cia rejestrowanego wróci do poziomu obserwowanego przed pandemią dopie-
ro na koniec 2022 roku.

Sytuacja na rynku pracy w województwie lubelskim i mazowieckim 
w związku z pandemią wirusa COVID-19 uległa diametralnym zmianom. 
Skutki lockdownu odczuły szczególnie małe lokalne firmy, które z dnia na 
dzień zostały bez zleceń bądź klientów. Dane z urzędów pracy wskazywały 
również, że od początku pandemii COVID-19 liczba bezrobotnych rośnie, 
a liczba ofert pracy w urzędach pracy maleje. Nawet w tak wielkim mieście, 
jak Warszawa było trudniej znaleźć pracę. Dlatego też z negatywnymi konse-
kwencjami pandemii przyjdzie się zmagać jeszcze długo po ustaniu pandemii 
COVID-19. 
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Suicide as a threat to youth. 
Polish perspective

Samobójstwo jako zagrożenie młodzieży.  
Polska Perspektywa 

Summary

In today’s world children and young people are exposed to many dangers. Unfortu-
nately, sometimes they take their own lives. The article deals with suicide as a threat 
to young people. So it is an extremely important topic. In their considerations in the 
introduction, the authors provide, inter alia, statistics on suicides. They successively 
discuss the areas of particular risk to children and adolescents, characterize suicide in 
terms of psychology and sociology, and also refer to how suicides of young people 
can be prevented.

Keywords: youth, threat, suicide

Streszczenie

W dzisiejszym świecie dzieci i młodzież narażone są na wiele niebezpieczeństw. Nie-
stety czasem zdarza się, że targają się na własne życie. Artykuł dotyczy samobójstwa 
jako zagrożenia dla młodych osób. Jest to więc temat niezmiernie ważny. Autorzy  
w swoich rozważaniach we wstępie podają między innymi statystyki dotyczące samo-
bójstw. Kolejno omawiają obszary szczególnego zagrożenia dzieci i młodzieży, cha-
rakteryzują samobójstwo w aspekcie psychologicznym oraz socjologicznym, a także 
odnoszą się do tego, w jaki sposób można zapobiegać samobójstwom młodych osób.

Słowa kluczowe: młodzież, zagrożenie, samobójstwo
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Introduction

Suicide has long been a topic that raises many questions and reflections. 
After all, life is considered to be an extremely important value and once lost, 
there is no way to experience it again. Everyone who is born will die regardless 
of their health, abilities or social status, but it is often said that health should 
be taken care of. Many people follow a proper diet, take care of their appear-
ance, play sports and regularly examine themselves to maintain good health 
as long as possible. 

Death is a moment that often affects the loved ones of a deceased person. 
Notably so, when a healthy young person suddenly leaves the world, whose 
death was a surprise to many people. This is not always the result of an ac-
cident. There are situations when some people (including young ones) take 
their own lives. It may seem that this situation can be even more difficult for 
the loved ones of the deceased. There may be questions about the motives  
of such a drastic and irreversible act. These questions may relate, for example, 
to whether the deceased person gave any signals of an impending suicide. 
Could this situation have been prevented, or if certain signals were observed - 
did an appropriate response occur? 

It turns out that suicides among young people are not at all uncom-
mon. Police statistics show that in Poland alone in 2019 suicides that ended  
in death were 5 255 (in 2018 it was 5 182 cases, while in 2017 – 5 276).  
In this, as regards to the age groups, there were: 4 children aged 7–12, 94 peo-
ple aged 13–18, 360 young people aged 19–24, 402 suicide cases of people 
aged 25–29 and 474 people aged 30–34. Other suicides applied to persons 
aged 35 or over. No suicides in children aged 0–6 had been reported. How-
ever, it should be noted that, as shown by the above data, Poland in 2019 had 
had as many as 860 people aged 7–29 to whom took their own lives (in 2018 
it was 825 people) (statystyka.policja.pl 2017).

To illustrate how large the number is, it should be mentioned that the 
Local Data Bank of the Central Statistical Office shows that in 2018 a to-
tal of 1998 people aged 7-29 died (bdl.stat.gov.pl 2019). Thus, comparing  
the above-mentioned data, it would appear that as many as 41% of the deaths 
of young Poles in this age group in 2018 were caused by suicide. 

Even if such a high percentage might seem too high, it is worth men-
tioning that in one of the articles on politykazdrowotna.com one can read that:
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A worrying phenomenon is the growing – over the last 25 years – 
the number of suicides among teenagers (people aged 15–19 years).  
A particularly rapid growth was observed in the 90’s of the last century,  
i.e. from a level of 10% share in the early 90’s to over 16 percent in 
2000’s. This high percentage still persists and – despite a significant 
decrease in the overall number of deaths among young people – sui-
cide in 2017 accounted for nearly 20% of the deaths among teenagers 
(politykazdrowotna.com 2019).

Therefore, one can see the scale of suicides among young people in re-
cent years. Statistical data does not fully reflect the size of the phenomenon. 
Sometimes it is not possible to determine whether someone’s death resulted 
from situations such as a car accident, drowning, falling from a height or 
drug overdose was intentional or not. It is generally believed that statistics 
on young people’s suicidal behavior are understated, as many deaths of this 
type are incorrectly classified as unintentional or accident-related (Polskie To-
warzystwo Suicydologiczne 2003, p. 13). Therefore, it is worth considering 
the reason why young people attempt suicide, and what work with children 
and young people at risk of suicide should consist of.

Areas of particular risk for children  
and adolescents in relation to suicide

It is well known that in the modern world children and young people 
are facing many threats to their development (wider: Walc 2015). Therefore, 
it is worth briefly discussing the selected dangers that young people may face. 
Due to the wide spectrum of these threats, as well as the fact that the article 
is devoted to the issue of suicide – only examples of the dangers will be listed 
here – in relation to suicidological issues.

One of them is various forms of addiction (wider: Walc 2016).  
It seems that one can now become addicted to many substances and behaviors.  
In addition to substance abuse, e.g. drug addiction (wider: Marciniec 2015, 
pp. 141–153) – there are also behavioral addictions (wider: Radoń 2016,  
pp. 32–38), e.g. shopaholism (wider: Baracz, Gadamska 2016, pp. 142–152; 
Procajło-Maj 2016, pp. 39–46), phonoholism (wider: Gadamska 2015,  
pp. 109–119) and sex addiction (wider: Ziółkowska 2015, pp. 153–162).  
In many respects, addictions of these types are similar to addictions of psy-
choactive substances. They are characterized initially by the fact that a per-
son feels a strong need to undertake the given behaviors and activities. They 
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then have a problem in controlling the behavior associated with these activi-
ties, developing withdrawal symptoms when they stop or limit the activities.  
The phenomenon of tolerance then develops and their general functioning 
deteriorates. They begin to neglect their duties and they do not stop these 
behaviors and activities, despite the inappropriate impact on their life.  
In contrast to addictions of psychoactive substances, behavioral addictions are 
not widely considered as dangerous to health, while some are even accepted 
by the public, e.g. work addiction. This in turn causes negative effects of 
these addictions to be noticed quite late. They are often neglected and treated 
erroneously to their destructive potential. This is also aided by the fact that 
there are no homogeneous classifications and diagnostic criteria. Behaviors 
that can result from this type of addiction are common (e.g. internet, cell 
phone or shopping) (Kocur, Trendak 2016, p. 51), while both substance and 
behavioral addictions are very dangerous. In extreme cases they can even lead 
to suicide, as evidenced by at least the following excerpts from one article:

One of the most serious threats related to addiction to alcohol or other 
psychoactive substances is the risk of suicidal thoughts and behavior. 
[…] The negative effects of many behavioral addictions can signifi-
cantly disrupt psychological, material and social functioning, leading 
to crises that can promote suicidal thoughts and behavior (ibidem,  
p. 52–54).

Depression is another problem that can affect young people. Joanna Szy-
mańska wrote that

according to WHO data, 90% of suicidal acts are committed by peo-
ple in a depressed mood or in a depression. It can be a depression 
of intoxication caused by psychoactive substances (alcohol or drugs), 
depression during the course of an affective illness or a depressive reac-
tion caused by traumatic events and experiences and/or chronic stress. 
Sometimes suicide is the result of hallucinations in people with schizo-
phrenia. The main threat however with depression is its prevalence 
in the population of young people, and how the mechanisms of its 
formation and causes are not yet fully understood, despite the list of 
identified risk and protective factors constantly expanding (Szymańska 
2016, p. 14).

On one website forumprzeciwdepresji.pl one can read alarming data, 
namely that among people suffering from depression
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40–80% of patients have suicidal thoughts, 20–60% attempt suicide, 
and 15% of patients effectively take their lives. Every year 1 million 
people die of depression around the world. Every day 3 800 peo-
ple die from depression. Every 40 seconds a person kills themselves  
in the world. In Poland this problem is hardly perceived, despite the 
fact that every day, as many as 16 Poles take their own lives – there are 
more victims than in the case of road accidents (forumprzeciwdepresji.
pl [n.d.]).

In this text it is also worth mentioning the danger of destructive subcul-
tures or sects. An example of

the cultural image of a suicide can be quite common, a few years ago, 
a popular subculture of EMO, whose participants were assessed by the 
public as oversensitive youth, prone to suicide and self-harm. It's one 
of the youngest subcultures, called counterculture by some. The name 
comes from the English word emotional – someone or something very 
emotional. Music that belongs to the EMO style is a kind of sub-
group of pop and hard-core music. EMO youth are distinguished by  
a similar style of clothing and strong use of make-up, with the domi-
nant colors being white and black. Clothes are rather modest and tight,  
sometimes called hygienic. This subculture is mainly focused on in-
ternal and emotional life, in an attempt to oppose the consumerist 
values   of contemporary culture. Popular among young people aged 
15–20, they are often seen as childish, fake and inclined to self-harm 
or even to committing suicide due to the fact that those who identify 
with EMO will often cut their arms slightly to improve their own 
self-image. In poems posted on the Internet regarding suicide by them, 
society began to approach the writers from a distance, disregarding 
their potential problems and lowering them to infantile positions 
(Witkowska 2016, p. 113).

Halszka Witkowska writes that, unfortunately, due to the easy 
generalization

among EMO children or those who were in some way assigned to this 
subculture, there were some people with serious problems and depres-
sion, which sometimes ended tragically. Several years have passed since 
the peak popularity of the EMO style, but throughout the Internet 
space there is a still a prevailing view that the majority of teenagers 
writing about death or self-harm are completely harmless, self-pitying 
children from wealthy homes who, for entertainment, try to make  
a fuss about themselves by cutting their skin with a razor blade.  
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The image of EMO has strengthened the already strong indifference 
and deepened anesthesia in society towards people with suicidal 
thoughts (ibidem, pp. 113–114).

The last of the difficulties selected here, and at the same time (as you 
might think) the most prevailing threats to children and adolescents are dys-
functionality, family instability and negative events in their family life. These 
are the most common reasons for a suicide attempt. When a family abuses 
alcohol, is violent, has many conflicts, parents not being involved with their 
children, a suicide attempt of a family member or even divorce of their par-
ents – a strong probability develops that a child growing up in such a fam-
ily will be adversely affected in their own lives. It is important to highlight  
the fact that despite the tragic family situation, the children can remain loyal 
to their parents which inhibits them from seeking help outside the family 
(Bąbik, Olejniczak 2014, p. 106).

In fact, there could be other threats to children and young people that 
may result in a suicide attempt. The reasons for taking one’s life in young peo-
ple are varied. It can be any concern, even the most ordinary problem which, 
in their opinion, cannot be solved otherwise. The World Health Organization 
has noticed that for the majority of people trying to take their own lives, their 
stress resilience threshold is quite low. Thus, even a small incident can result 
in suffering related to the child’s offended dignity, which can lead to a suicide 
attempt (ibidem, p. 105). It is worth emphasizing, however, that according 
to data from the World Health Organization (2003) suicides of children and 
adolescents are most often caused by:

family problems, separation from friends, death of a loved one,  
the break-up of a love relationship, conflicts with the law, peer pres-
sure, bullying, disappointment in academia, high level of school re-
quirements, poor family finances, an unwanted pregnancy, serious 
physical illness or the contraction of a sexually transmitted disease 
(Bąbik, Olejniczak 2014, p. 106).

Suicides – psychological and sociological aspects

Suicide is a fact of life that has been present in society since the dawn of 
time. Scientific research on this phenomenon began relatively recently and so-
cial conditioning allows us to treat suicide as a social fact and a deeply private 
matter (Zwoliński 2013, pp. 140–142).
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Sociological concepts of suicide are presently recognized as significant 
due to the research and theoretical perspectives undertaken and the subject 
can now be sub-divided into three distinct categories:

1. Classic – based on the model of social integration, derived from the 
classical theory of E. Durkheim;

2. The cultural phenomenon related to norms, values   and social figures 
in relation to suicides. They are described in the ethical and legal context  
as well as within the model of transmission of suicidal behavior through  
the global media market – emphasizing the role in creating “suicidal culture” 
by means of the press, radio, television and the Internet;

3. The concept of socio-economic changes and their impact on social 
order and the extent of suicidal behavior. Each of these concepts has its sup-
porters who provide a number of arguments justifying the chosen perspective 
of sociological research (cf. Sułek 2006, pp. 31–38).

Too much trust in sociological research on the subject, which is taken 
as the basis for analysis, is sometimes accused of a sociological approach  
in regards to the scale of suicide. However, the thesis of sociology about su-
icide should be treated as a social phenomenon, useful in searching for causes 
as well as how to deal with them. It should avoid undermining the signifi-
cant relationship between social integration and suicide (cf. Odyniec 1933,  
p. 148nn).

The reasons for the taking of their own lives are the harsh living con-
ditions, to which some cannot cope with, as well as certain places and regions 
(military barracks, prisons, places of isolation, schools, colleges, etc...) leaving 
them determined to end their lives. An important conclusion for sociological 
analyzes is to identify the characteristics of the population, especially suscep-
tible to suicidogenic factors (Zwolak 2019). Analyzing age, gender, marital 
status, occupation, place of residence and work, it can be seen that there are 
certain types of people who need more comprehensive support than others.

In regards to the increase of self-harming behavior, sociology has proven, 
thanks to its analyzes, that it is influenced by social disorganization occurring, 
e.g. as a result of political transformation. Today, however, sociology does not 
feel entitled to point to any specific reason determining the direction of the 
development of suicide as a social phenomenon, but it is a very useful tool 
for describing the social sources of suicide (Podgórecki 1968, pp. 137–142).

It has long been recognized that suicide is related to the human relation-
ships within the environment. Emil Durkheim in his study of suicide states:
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[...] excessive individualization leads to suicide; the same effects are 
caused by insufficient individualization. When a person is detached 
from society, they are easily inclined to suicide, but are also killed 
when they are too closely associated with society as well (Durkheim 
1951, p. 275).

The most important catalysts for suicidological action among young pe-
ople which have been indicated are that of loneliness, a common sense of in-
security, lack of acceptance, maladjustment, social peer isolation and/or rejec-
tion. Suicidal actions in adolescents are usually manifested by the alienation 
from the family, social and school environments (Zwoliński 2013, p. 144). 
Their behavior in social and emotional paradigms becomes a threat to their 
humanity and as a consequence, in extreme cases, hinders or even prevents 
further existence, implying a suicidal situational syndrome (Rodziński, Rut-
kowski, Ostachowska 2017). In this syndrome, instead of a strong tendency 
to overcome the blockages of aspirations, one can observe resignation, with-
drawal, self-aggression, self-destruction, and in some cases these activities are 
continuous, cumulative, and their manifestations become repetitious suicidal 
attempts (Jarosz 1998, p. 154nn).

The harmonious relationships between the individuals and societies are 
extremely difficult to maintain. For true self-realization a person needs a good 
integration of the living, work and leisure environments. The suicidal risk 
factors that appear may be culturally related to the traditions of a given so-
ciety. The development of each individual is intertwined. With the collective 
cultural traditions children and adolescents growing up derive much from the 
roots of a given spiritual and material culture; passed on to them through the 
process of education (cf. Jilek-Aall 1988, pp. 87–105).

Another source of an increase or decrease in the risk of suicide may be the 
marginalization of certain social groups by their marking with one or another 
stigma. Useful for explaining the impact of social pressure on suicide is the 
imitation theory and its so-called “copycat effect” as well as the “snowball 
effect” amplified by the transmission of suicidal behavior from global mass 
media and pop culture (PTS 2018).

Every day in our society there is a stunning range of games operating 
according to the principle of “imitation”. They are designed to attract young 
people, aiming to reduce stress and improving the cognitive development of 
children and adults. Teens are always interested in newer games, and e-games 
are one such platform that provides them with easy access and a faster means 
of entertainment. 
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One cannot forget that many elements of the victim’s social and personal 
life are involved in shaping a suicidal decision. The fulfillment of these effects 
concludes with the irreversible tragedy of taking their own lives. 

How to prevent young people's suicide? – 
prevention

When discussing the issue of prevention, it is worth presenting what are 
the factors that protect against suicide. They are as follows:

− family factors and important life events (positive relationships with 
the family);

− cognitive and personality factors (social skills, self-confidence and 
achievements, getting help in difficult situations, openness to new experiences 
and searching for solutions);

− socio-cultural factors (involvement in school life and social environ-
ment, e.g. participation in sports activities, clubs, participation in religious 
life, good social contacts with peers, teachers and other role-models);

− factors related to mental health (high level of mental resilience, good 
coping skills in regards to stress) (Brodniak 2012; from: Bąbik, Olejniczak 
2014, p. 111).

Therefore, it can be seen that there are a number of different factors that 
protect children and young people against suicide. These factors relate, for 
example, to the family and school environment, mental health and the perso-
nality of the individual. Due to the fact that this topic is extremely extensive –  
only the issue concerning the family and school environment, which are 
extremely important in the lives of children and youth, will be briefly charac-
terized in this respect.

When it comes to the family, it is one of the leading factors in protecting 
against suicidal behavior. The protection component in this area are so-called 
family patterns, which include good relationships and support from loved 
ones. Hanna Malicka-Gorzelańczyk states (based on research into the opi-
nions of young people on suicide prophylaxis) that “a key role in the genesis 
of self-destructive behavior is played by the family environment, especially 
the need for a sense of security in childhood which is not met by the parents” 
(Stachyra 2019, p. 60). A properly functioning family is one of the most 
important determinants that influence the inhibition of suicidal tendencies 
among children and adolescents. A healthy family should be understood as 
one in which joint conversations and activities occur, interest in children  
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as well as attention, support in helping them make decisions and lastly,  
fairness in treatment or accepting the child’s choices and activities (ibidem,  
p. 60). Parents should be an authority for the child from which they can de-
rive patterns of appropriate behavior and attitudes. It is important to develop 
the child’s empathy, sensitivity and interpersonal skills, as well as to draw 
their attention to problems in the field of social life, so that gradually entering 
adulthood and independence, they will be a productive part of society (Bąbik, 
Olejniczak 2014, p. 113). When a family is strongly integrated, it

provides a well-organized support system. Emotional support triggers 
a sense of security and stability in the child. The family should provide 
support for the child and be an authority from which to draw patterns 
of appropriate behavior. Parents should also look after their child’s 
psychological well-being and react immediately when they see signs of 
concern. They should not be indifferent to changing behavior and sho-
uld feel obliged to talk to the child and to help them solve problems 
(Stachyra 2019, pp. 60–61).

Another educational environment that is also important in the lives of 
children and young people is of course school. It should work at three levels 
of prevention. According to the new classification, it is health promotion and 
universal prevention, selective prevention and indicative prevention. Health 
promotion and universal prevention is addressed to students, parents and te-
achers, the recipients of selective prevention are increased risk groups, i.e. stu-
dents with health problems, economic difficulties, family problems, learning 
difficulties, behavior problems and those who are found to be inadequate 
in adapting, whereas indicative prevention is directed at high-risk students, 
those being individuals who had attempted suicide or taking psychoactive 
substances (Szymańska 2016, p. 20–22).

Referring to the first level, i.e. the promotion of health and universal 
prevention, important factors are: familiarizing teachers and other school em-
ployees with knowledge about educational skills and development needs of 
children; appointment and training of a crisis team, development of response 
procedures; building a proper and supportive school environment. Care for 
proper relationships between teachers with students and parents, as well as be-
tween students (which can be fostered by integration) and finally, establishing 
clear rules regarding students’ behavior. Explicit opposition to violence,  
as well as consistent responses to its manifestations, protection and support 
for its victims must be demonstrated. Building the resilience of young people, 
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teaching them the most important psychological and social skills, e.g. how 
to deal with stress, emotions, how to resolve conflicts constructively, seeking 
help and giving it to those in need; increasing the self-esteem of children and 
young people by giving them the opportunity to develop their interests and 
experience success; strengthening ties with the school, by involving young pe-
ople in organized projects and events; developing parenting skills; informing 
whom to turn to for advice or asking for help (it would be good if they were 
available and properly prepared to provide such help). It can be seen, therefo-
re, that there is no focus on suicide or extracurricular activities but rather the 
right climate is to be built, as well as teaching appropriate psychological and 
social skills, which counteracts various types of risky behavior and develops 
discipline in class which improves learning outcomes (ibidem, pp. 20– 21).

In selective prevention: information on the needs and problems of 
students is collected; careful monitoring is needed to assess the risk; then  
it is important to help in supporting, developing motivation, and the indivi-
dualization of learning; it is vital to involve children and young people into 
peer groups and into additional programs that are designed to shape their psy-
chological and social skills; it is also important to deepen cooperation between 
parents and teachers (ibidem, p. 22).

The last of these prevention levels is indicative prevention, which inc-
ludes: continuous, discreet observation which is conducted by trained school 
staff; teachers’ support and learning; continuous cooperation with parents, 
undertaking interventions (with the participation of parents) with a joint 
development of a student assistance plan; care from a school specialist, sup-
port and assistance in properly resolving difficulties; referring the student to 
specialists in a given local environment in order to carry out an individual 
diagnosis of the student and possibly start therapy, constant cooperation with 
these specialists; it is also directing parents to train utilizing specific skills 
or encouraging them to use specialist support (e.g. from therapists) (ibidem,  
p. 22).

You may ask yourself – should you carry out classes on the subject of 
suicide with your students? There are controversies regarding this type of ac-
tivity, with ongoing discussion as to whether to talk to young people about 
this topic, what content should be presented and how. There are people who 
advocate lessons about suicide, but more and more specialists recommend 
caution in this area, making a number of different arguments in this regard. 
It has also been warned that unprofessional prophylaxis regarding suicide is 
not safe. It was found that some classes that were carried out in schools were 
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harmful because of inappropriate selection of content, methods and means 
(ibidem, pp. 22–23).

Of course, speaking about the prevention of suicidal behavior in child-
ren and adolescents one could mention many other important issues in this 
respect, e.g. the role of the Church, the media etc. It also seems important to 
protect children and young people from loneliness, which they may experien-
ce, in order to motivate young people to spend their free time actively (not 
only in front of the computer screen). It is necessary to “break them out of 
boredom” and show that life is beautiful!

Conclusion

Suicides by children and adolescents can be caused by various fac-
tors. Unfortunately, this is still a topic that is not talked about enough, e.g.  
at scientific conferences. You can also see a deficit in research as well as publi-
cations in this area. To undertake effective prevention of suicide, helping tho-
se who attempted suicide and their families, as well as helping close relatives 
of people who died as a result of suicide (e.g. family, friends and classmates) 
we should be speaking about the subject, with victims sharing their experien-
ces and what they know in this area, while ensuring that the outreach taken  
is as professional as possible. It’s all about life – a priceless gift and in this case, 
of the lives of young people, who can offer so much to the world. Statistics on 
suicide among children and adolescents are not optimistic, as many people 
die in this way throughout the year. Therefore, it seems extremely important 
that people such as pedagogues, psychologists, parents, teachers, educators 
and other people working with children and youth have appropriate know-
ledge on how to prevent this type of suicide and how to react in a situation 
when a young person wants to take one’s life.
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Mediacja  
jako narzędzie pomocy rodzinie

mediation as a tool for the family assistance 

Streszczenie

Rodzina jako twór społeczny mierzy się z wieloma trudnymi wyzwaniami, coraz 
bardziej potęgowanymi przez otaczające ją realia. Większa liczba potencjalnych 
płaszczyzn konfliktów, zmiany kulturowe i społeczne oraz wiele innych czynników 
skutkuje występującymi pomiędzy członkami rodziny nierozwiązanymi sporami.  
W niniejszym artykule przedstawiono mediację jako narzędzie pomocy w występu-
jących sporach. Zaprezentowana została jej istota, formy oraz możliwości implikacji  
w życiu rodziny podczas regularnie występujących tam codziennych konfliktów.

Słowa kluczowe: mediacja rodzinna, konflikt rodzinny, wsparcie rodziny, narzędzie 
pomocy

Abstract

The family, as a social creature, faces many difficult challenges, increasingly aggrava-
ted by the surrounding reality. The greater number of potential conflict areas, cultural 
and social changes, and many other factors result in lot of unresolved disputes be-
tween family members. The below article presents mediation as a great tool for hel-
ping with disputes that arise. The essence of mediation, its various forms and possible 
implications during regular conflicts are described.

Keywords: family mediation, family conflict, family support, help tools
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Wstęp

Mediacje, jako jedna z alternatywnych metod rozwiązywania kwestii 
spornych, cieszą się obecnie większym zainteresowaniem niż jakakolwiek inna 
ich forma. Znajdują one zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Kwestie 
konfliktów rodzinnych coraz częściej rozwiązuje się również przy ich pomocy. 
Niestety mediacje rodzinne wciąż kojarzone są głównie ze sprawami rozwodo-
wymi. Jednakże dzięki budzeniu świadomości na temat mediacji rodzinnych 
mogą one zacząć służyć rozwiązywaniu innych sytuacji konfliktowych, które 
nie tylko nie prowadzą do rozpadu rodziny, ale wręcz wzmacniają ją i poma-
gają tworzyć lepsze relacje między jej członkami. 

Należy zauważyć, że ludzie często korzystają z rozwiązań opartych na 
zasadach mediacji, lecz robią to nieświadomie. Zdarza się, że podczas kon-
fliktów w życiu codziennym osoba trzecia staje się ich stroną jako jednostka 
obiektywna w konflikcie i pomaga znaleźć rozwiązanie, nie będąc profesjo-
nalnym mediatorem. Niejednokrotnie w rodzinach jedni członkowie proszą 
o pomoc innych, aby rozwiązać spór. Rodzice często stają się mediatorem dla 
swoich dzieci albo rodzeństwo mediuje między sobą. Oczywiście nie zdają 
sobie sprawy, że jest to profesjonalne narzędzie pomocy, bo w tym przypadku 
jest to naturalny odruch. Warto przyjrzeć się tematowi mediacji rodzinnych  
z perspektywy pomocy w budowaniu więzi, a nie jedynie narzędzia potrzeb-
nego do załatwienia spraw związanych z rozwodem.

Istota mediacji rodzinnych

Mediacje rodzinne jako sformalizowany sposób pomocy w rozwiązywa-
niu sporów są stosunkową nową metodą. Mediacje te są wciąż mało upo-
wszechnione i dla wielu osób w ogóle nieznane, chociaż z mediacji w sprawach 
biznesowych, w postępowaniach administracyjnych czy karnych korzysta się 
na dużą większą skalę. Jest jednak potrzeba wprowadzenia ich także w sta-
ły repertuar metod pomocy małżeństwom i rodzinom (por. Gójska 2017,  
s. 26–30).

Aby zrozumieć istotę mediacji rodzinnych, należy najpierw przyjrzeć się 
dokładnie procesowi mediacji ogólnie, ponieważ zauważyć warto, że korzysta 
się z nich w wielu dziedzinach życia, nie zaś wyłącznie w sprawach małżeń-
skich i rodzinnych. Jak mówi słownikowa definicja, „mediacja” jest to „po-
średniczenie w sporze mające pomóc zwaśnionym stronom zawrzeć porozu-
mienie” (por. Bańko 2008, s. 800). Daje to pewien obraz pojęcia, ale ogólny 
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charakter tej definicji nie przybliża zrozumienia jej sensu. Jest to kwintesencja 
tego procesu, jednakże nieujawniająca tak naprawdę istoty sprawy (por. Za-
jączkowska 2013, s. 5).

Mediacje jako formalna metoda rozstrzygania sporów są dość młodą 
dziedziną, jednakże zyskującą coraz więcej zwolenników, zwłaszcza ze wzglę-
du na samodzielność stron w dochodzeniu do rozwiązania. I to właśnie jest 
w mediacjach najistotniejszą kwestią, bo bezstronność mediatora oraz jego 
neutralność względem rozwiązań ma służyć głównie temu, aby strony mogły 
poczuć autonomię i sprawczość w kwestiach ich dotyczących (por. Larsson 
2017). W sporach rodzinnych jest szczególnie widoczna potrzeba szukania 
nowych lub zmieniania starych rozwiązań (por. Zalewska 2008, s. 2).

Celem mediacji jest oczywiście osiągnięcie porozumienia pomiędzy stro-
nami, mediator musi dołożyć wszelkich starań, aby im to ułatwić. Jest jednak 
bardzo ważne, aby pozwolić stronom dochodzić do rozwiązań samodzielnie. 
Trudnym zadaniem mediatora jest to, aby nie doradzać, nie podpowiadać 
tego, co on uważa za słuszne. Jego zadaniem jest jedynie prowadzenie stron, 
aby zbyt nie zbaczały z tematu, oraz pomoc w dookreślaniu pewnych spraw, 
które są dla nich trudne, a także prowadzenie przez poszczególne etapy w taki 
sposób, aby rezultatem było osiągnięcie porozumienia i podjęcie współpracy 
(tamże, s. 5). 

Odpowiadając na pytanie, czym jest mediacja, można stwierdzić, że tak 
naprawdę jest to stworzenie warunków do dialogu. Kiedy mowa o mediacjach 
rodzinnych, jest to danie możliwości rozmowy skłóconym ze sobą osobom, 
które nie potrafią tego zrobić bez pomocy specjalisty. Mediator jednak, w od-
różnieniu od psychoterapeuty czy doradcy życia rodzinnego, nie narzuca, nie 
sugeruje ani nie proponuje rozwiązań, on jedynie wspiera i prowadzi, poma-
gając zrozumieć stronom ich własne potrzeby i dojść do satysfakcjonującego 
ich porozumienia. Mediacje rodzinne w swojej specyfice dają członkom rodzi-
ny możliwość nauczenia się poprawnego dialogu i nazywania swoich potrzeb 
oraz emocji, a także rozmowy na ich temat.

Konflikt w rodzinie a mediacja

W rodzinie mamy do czynienia z bardzo silnymi związkami emocjo-
nalnymi, co rodzi również wiele nieporozumień na tym tle. Wiele konflik-
tów, które powstają w rodzinie, wydaje się łatwych do rozwiązania. Kiedy 
jednak w grę wchodzą emocje pomiędzy stronami, wszystko się komplikuje  
(por. Kwak 2015, s. 11–26). Po pierwsze chodzi o to, że duże zażyłości 
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pomiędzy osobami zaangażowanymi w konflikt powodują, że postępują one 
w sposób pozbawiony logiki i sensu. Często pojawiać się może zazdrość, ry-
walizacja, chęć zranienia drugiej osoby wynikające choćby z chęci zemsty oraz 
inne „gierki” emocjonalne pogłębiające konflikt. Emocje i uczucia, które 
towarzyszą dwóm stronom, są bardzo istotne, ale powinny być właściwie 
nazywane i interpretowane (por. Zalewska, s. 4). Okazuje się jednak, że ludzie 
nie znają swoich emocji – nie tylko nie potrafią o nich rozmawiać, ale także 
nie potrafią sami ich rozpoznawać. Emocje są istotne w budowaniu relacji, 
dlatego nie należy się ich bać, strony powinny wiedzieć, że emocje mogą być 
im bardzo pomocne, ale muszą nauczyć się dobrze je odczytywać i potrafić nad 
nimi zapanować w trudnych sytuacjach (por. Gmurzyńska 2007, s. 42–44).

Mediator pomaga w pierwszej kolejności odkryć, co czuje każda ze stron. 
Daje im szanse na lepsze poznanie samego siebie, na oswojenie się ze swoim 
wnętrzem. Pomaga nazwać to, co się w nim dzieje i zrozumieć, że emocje mają 
bezpośredni wpływ na zachowanie. Pomaga też w zrozumieniu siebie nawza-
jem (por. Kurek 2018, s. 79–87). Pokazuje, że obie strony mają prawo czuć 
się w taki sposób, w jaki się czują, oraz że ich reakcje w pewnych sytuacjach 
mogą nie być zależne od nich. Ważne jest, że mediator musi tak prowadzić 
strony, aby doszły to tego samodzielnie, a to z kolei daje im szansę na lepsze 
komunikowanie swoich wewnętrznych przeżyć w przyszłości. Ale także, co 
również istotne, osoby uczą się, jak i na co może reagować strona przeciwna. 
Umiejętność mówienia o swoich uczuciach i emocjach może pozwolić unik-
nąć konfliktu bądź przejść przez niego z łatwością.

Może się okazać, że skonfliktowani członkowie rodziny wciągają w spór 
innych jej członków. Może to dotyczyć różnych osób w rodzinie, ale jednym 
z najgorszych przykładów jest, kiedy rodzice wciągają w swoje kłótnie dzie-
ci, które nie potrafią udźwignąć bagażu emocjonalnego dorosłych osób. Jest 
to bardzo niebezpieczne, a może być także traumatyczne w skutkach przede 
wszystkim dla dziecka, szczególnie kiedy czuje ono, że nie powinno wybierać 
pomiędzy rodzicami, ale jest do tego niejako zmuszone. Zdarza się, że dzieci 
obwiniają siebie za konflikty rodziców, a kiedy nie radzą sobie z sytuacją, za-
mykają się, doświadczając innych trudności (por. Gójska 2017, s. 182–185).

W mediacjach dobro dziecka jest sprawą priorytetową. Jeżeli media-
tor ma choćby cień podejrzeń, że dziecku może dziać się krzywda, musi na-
tychmiast zareagować. Jest to bardzo ważny element, aby zapewnić dziecku 
bezpieczeństwo i opiekę. Ponadto w mediacjach jest miejsce na perspektywę 
dziecka, a więc brana jest pod uwagę jego opinia. Nadaje mu to pewnego 
rodzaju godność i poczucie sprawczości i autonomii, co jest sprawą niezwykle 



73

MEDIACJA JAKO NARZĘDZIE POMOCY RODZINIE

dla niego istotną. Daje to także dorosłym możliwość podejmowania decyzji 
uwzględniających aspekty przytoczone przez dzieci, które dorośli mogli pomi-
nąć (tamże, s. 189–203). 

Mediacje rodzinne dają szansę małżeństwom i rodzinom stawać ponad 
podziałami i nawiązywać ciągłą współpracę. Bardzo ważne jest, aby rodziny 
szukały pomocy u dobrych specjalistów zajmujących się mediacją, którzy 
potrafią przeprowadzić rodziny i małżeństwa przez trudności ich dotykające. 
Może pozwolić to na lepszy rozwój, ale także umacniać więzi i odbudowywać 
je. Mediacje rodzinne mogą korzystnie wpłynąć na rozwój całego społeczeń-
stwa, ponieważ jeżeli rodzina funkcjonuje dobrze, to całe społeczeństwo na 
tym zyskuje (por. Zalewska, s. 5).

Mediacja a inne rodzaje pomocy rodzinie

Wiele trudnych sytuacji powoduje, że małżeństwa i rodziny wpadają  
w kryzysy. Nie jest rzeczą niezwykłą, że zdarzają się problemy, ale czasami ich 
nagromadzenie może znacznie zaburzać funkcjonowanie rodzin, a niekiedy 
doprowadzić do ich rozpadu. Choć niektóre państwa starają się dbać o dobro 
rodzin, prowadząc korzystną dla nich politykę rodzinną, to jednak okazuje się, 
że nie idzie to w parze z promocją pielęgnowania tradycji i kultury rodziny 
pełnej i nierozerwalnej. Coraz większa dostępność rozwodów, brak potrzeby 
podawania przyczyny chęci rozstania powoduje, że ludzie nie muszą już długo 
zastanawiać się nad podjęciem decyzji o rozwodzie.

Choć ekonomiczna sytuacja rodzin jest ważną kwestią, to o wiele bar-
dziej istotną sprawą są warunki psychiczne w rodzinie. Jeżeli bowiem w ro-
dzinie brakuje dialogu i otwarcia bądź jej członkowie przeżywają trudności 
natury psychicznej, staje się ona pusta i nie jest już miejscem bezpiecznym  
(por. Frąckowiak-Sochańska, s. 187–189). Dlatego też istnieje wielka potrze-
ba, aby rodzina miała możliwość korzystania ze wsparcia innych instytucji 
specjalnie do tego powołanych. Mediacje są tylko jedną z wielu form niesienia 
konkretnej pomocy w zażegnaniu kryzysu. Wiadomo również, że nie zawsze 
i nie wszystkim musi ona odpowiadać. Może być i tak, że nie każda sprawa 
nadaje się do mediacji. Stąd też warto przyjrzeć się, jakie są inne formy świad-
czenia pomocy rodzinie (por. Gójska 2017, s. 47).

Jedną z najczęściej spotykanych form pomocy rodzinie jest terapia. Pod 
tym sformułowaniem kryje się bardzo wiele różnych metod, gdyż może być 
ona oparta na różnych teoriach postrzegania osoby i rodziny, są także różne 
szkoły jej prowadzenia, a także różne metody pracy w niej stosowane. Terapia 
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zawiera w sobie pewnego rodzaju medyczne działania, które mają na celu 
doprowadzić do wyjścia z trudnej sytuacji. Jest to poniekąd żmudne i me-
todyczne działanie mające na celu przyniesienie poprawy zaburzonego funk-
cjonowania, a więc w przypadku spraw rodzinnych naprawienie złych relacji 
i doprowadzenie do wyjścia z kryzysu, do którego doszło w konsekwencji 
długotrwałego konfliktu. Głównym założeniem terapii jest wprowadzenie 
pewnej zmiany w myśleniu i postępowaniu, która daje szansę członkom ro-
dziny wejścia na nowo w swoje role i pełnienia ich lepiej niż dotychczas (por. 
Reguła 2000, s. 1–2). 

Jest bardzo wiele rodzajów terapii. Terapeuci rozróżniają terapię małżeń-
ską i rodzinną. Wynika to ze szczególnej specyfiki, jaką ma relacja małżeńska. 
Jest ona wyjątkowa z powodu intymności, także seksualnej, jaka łączy mał-
żonków. Sfera ta w małżeństwie jest tak ważna, że chroni się ją przed dziećmi, 
innymi członkami rodziny, a także przyjaciółmi (por. Namysłowska, Siewier-
ska 2007, s. 39–40). Terapia ma bowiem na celu znalezienie źródła problemu, 
ale w taki sposób, aby nie zniszczyć trwałości małżeństwa, a wręcz umocnić je. 
Stąd też terapia małżeńska jest wielkim wyzwaniem dla osób, które ją prakty-
kują (por. Gójska 2017, s. 49–51).

Kolejną formą pomocy rodzinie jest poradnictwo. W tej metodzie mał-
żonkowie bądź członkowie rodziny mogą uzyskać pomoc w formie porady, 
pokazania pewnych prawidłowości życia rodzinnego i zestawienia ich z daną 
sytuacją zgłaszających się osób. Rolą doradcy jest przede wszystkim wysłucha-
nie i zrozumienie stron, ale także udzielanie informacji, przekazywanie wiedzy 
w danej dziedzinie, z którą mają problem. Kiedy np. rodzice przychodzą z 
problemami z nastoletnimi dziećmi, doradca powinien objaśnić kwestie eta-
pów życia, potrzeb i trudności, z jakimi się mierzą dzieci w tym wieku oraz 
zaproponować sposoby pracy z nimi (tamże, s. 48). Może on również po roz-
poznaniu problemu wskazać placówkę bądź specjalistę, który zajmuje się wy-
stępującym problemem, i zalecić spotkanie (Ławniczak i in. 2010, s. 12– 13). 

Inną formą pomocy rodzinie jest także interwencja kryzysowa, która ma 
pomóc osobom w bardzo trudnych sytuacjach, które wymagają natychmia-
stowego działania. Jest to pewnego rodzaju pomoc doraźna, która ma za zada-
nie przeprowadzenie osoby w kryzysie przez najcięższy okres i wsparcie w tych 
trudnych chwilach tak, aby mogła powrócić do normalnego funkcjonowania. 
Ważne jest, aby działania były podjęte natychmiastowo i przeprowadzane bar-
dzo intensywnie, gdyż kryzys pojawia się zwykle z dużą intensywnością i niesie 
ze sobą sporą dawkę trudnych emocji. W rodzinie takie kryzysy mogą zda-
rzać się często i mieć różny charakter. Mogą być związane ze śmiercią kogoś 
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bliskiego, z ciężką chorobą, przemocą, uzależnieniami czy innymi patologia-
mi, ale także ze zdradą współmałżonka, z trudnościami wychowawczymi czy 
też z relacjami z dziećmi (por. Kotańska 2015, s. 2).

Interwencja kryzysowa jest całkowicie odmienną metodą niesienia po-
mocy rodzinie niż mediacje. Ma ona za zadanie niesienie wsparcia i pomocy 
w trudnościach. Jej celem jest doprowadzenie do wyjścia z kryzysu, a więc 
inaczej niż w mediacjach, gdzie celem jest rozwiązanie konfliktu. Zarówno 
interwencja, jak i mediacja są skupione bardziej na przyszłości klienta niż na 
naprawianiu jego przeszłości. Chodzi także o to, aby naprowadzić klientów na 
poznawanie i akceptowanie emocji, które mają istotne znaczenie w wychodze-
niu z kryzysów i w rozwiązywaniu konfliktów. 

Arbitraż, choć bardziej kojarzony z prawem handlowym, doskonale 
sprawdza się także w sprawach rodzinnych. Jest to jedna z form alternatyw-
nego rozwiązywania konfliktów z udziałem trzeciej niezależnej i bezstronnej 
osoby. Zasadniczo polega on na tym, że strony konfliktu wybierają na arbitra 
osobę, która jest w pełni przez nie akceptowana. Musi więc być to osoba, któ-
ra wzbudza zaufanie i jest pewnego rodzaju autorytetem, ponieważ arbitraż 
polega na znalezieniu rozwiązania nie przez strony, jak w przypadku mediacji, 
ale przez osobę trzecią, czyli arbitra. Przebieg arbitrażu polega głównie na 
wysłuchaniu stron i znalezieniu takiego rozwiązania, które będzie realne do 
zrealizowania, a jednocześnie przyniesie zamierzony efekt, którym jest zakoń-
czenie konfliktu. W tym procesie nie dochodzi do dialogu między strona-
mi jak w przypadku mediacji, gdyż arbiter przyznaje rację jedynie jednej ze 
stron, w zależności od tego, która strona w jego przekonaniu okaże się winna  
(por. Pagacz-Moczalska 2018).

Jest to trudna metoda, gdyż niełatwo jest doprowadzić do zrozumienia 
podstawowej kwestii dotyczącej tego, kto ma rację w sporze. Ponieważ arbiter 
przyznaje rację jednej ze stron, po zapoznaniu się z całą sytuacją, dlatego może 
powodować to niezadowolenie u jednej ze stron. Nie należy ukrywać także  
i tego, że o wiele trudniej jest przyjąć rozwiązania, które ktoś narzuca z góry. 
W mediacjach mamy do czynienia ze wspólnym wypracowywaniem rozwią-
zań. Strony takie rozwiązania zwykle traktują bardziej poważnie i są do nich 
mocniej przywiązane, bo włożyły wysiłek w opracowanie ich. Nie zawsze  
ta metoda jest możliwa, dlatego arbitraż może okazać się właściwym sposo-
bem na rozwiązanie problemów.

Wspomniane metody stanowią tylko niektóre przykłady z szerokiego wa-
chlarza form pomocy, z których mogą korzystać małżeństwa i rodziny w trud-
nościach, konfliktach i kryzysach. Największą trudnością okazuje się jednak 
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samo podjęcie decyzji o skorzystaniu z pomocy specjalistów. W związku z tym 
należy pomóc małżonkom przełamywać ich wątpliwości i obawy związane 
z korzystaniem z wyżej wymienionych metod. Często ludzie żyją ze swoimi 
problemami, udając, że wcale ich nie ma, co może doprowadzić do sytuacji 
kryzysowych, w których nawet interwencja specjalisty może okazać się niesku-
teczna. Ważne jest zatem, aby rodziny potrafiły szukać pomocy w radzeniu so-
bie ze swoimi trudnościami, najlepiej kiedy są one w początkowych stadiach 
rozwoju. 

Wielość form pomocy rodzinie świadczy o tym, że chęć niesienia jej po-
mocy w sytuacjach kryzysowych jest powszechna. Zarówno instytucje pań-
stwowe, jak i kościelne dostrzegają wielorakie problemy życia rodzinnego  
i małżeńskiego i starają się na miarę swoich możliwości przychodzić im z po-
mocą. W tym celu powołują różne instytucje. Trzeba więc, aby rodziny na-
uczyły się szukać pomocy w trudnych sytuacjach. Muszą one otwierać się na 
pomoc instytucji, które w tym celu zostały powołane do istnienia. Jest rzeczą 
zrozumiałą, że każda rodzina jest inna i potrzebuje zaspokojenia innych po-
trzeb, dlatego potrzebne jest indywidualne podejście do jej spraw i problemów.

Popularyzacja mediacji  a poprawa jakości życia 
rodzinnego

Mediacje rodzinne zyskują coraz więcej zwolenników. Z roku na rok 
rośnie liczba zgłaszających się do tego alternatywnego sposobu rozwiązywania 
konfliktów. W roku 2006 w Polsce według oficjalnych źródeł odbyło się aż 
270 procesów mediacyjnych z zakresu spraw rodzinnych, natomiast w roku 
2010 ta liczba wzrosła prawie pięciokrotnie (por. Jarco 2012, s. 43). Wzrost 
zainteresowania tą metodą jest spory, ale to wciąż za mało, aby mediacje mo-
gły stać się popularną formą pomocy małżeństwom i rodzinom.

Mediacje rodzinne najczęściej stosowane są na gruncie sądowym, kiedy 
to małżonkowie chcący zakończyć związek małżeński dostają możliwość sko-
rzystania z mediacji zamiast procesu sądowego. Jest to korzystna alternatywa, 
nawet dla nieznających tematu, ponieważ koszty mediacji są niższe niż koszty 
sądowej rozprawy. Nie chodzi jednak tylko o koszty materialne, ale przede 
wszystkim o niższe koszty psychiczne, gdyż w sądzie nie ma czasu na wypraco-
wywanie wspólnych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb stron, 
co może powodować, że zasądzony wyrok jest niesatysfakcjonujący dla jednaj 
bądź obu stron (tamże, s. 39–40). 
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Zestawiając ze sobą proces o rozwód w sądzie a szukanie porozumienia 
w procesie mediacji, można łatwo zauważyć, że mediacje przynoszą stronom 
o wiele więcej korzyści i są o wiele mniej sformalizowane i skomplikowane. 
W mediacjach dochodzi do dialogu między uczestnikami sporu, którzy mają 
szansę na odbudowanie więzi i relacji. W sądzie co prawda dochodzi do tzw. 
rozprawy pojednawczej, ale ze względu na jej charakter, a także na bardzo 
małe kompetencje sędziów w tej dziedzinie przynosi ona bardzo marne efekty. 
Tylko nieliczne posiedzenia pojednawcze kończą się faktycznym pojednaniem. 
W tej kwestii mediacje mają o wiele lepsze wyniki (por. Gójska 2017, s. 54). 

W mediacjach dochodzi do bardzo intensywnego dialogu między strona-
mi, czego nie ma w sądach. Dodatkowo strony decydujące się na ten proces 
mają zapewnioną całkowitą poufność w tworzeniu porozumienia, w sądzie 
natomiast rozprawa jest jawna. Sądowa rozprawa jest prowadzona w sposób, 
który rozlicza obie strony ze wszystkiego, co zrobiły w przeszłości, natomiast 
mediacja nastawiona jest na przyszłość, nakierowuje uczestników na to, co 
będzie, a nie na to, co było (por. Jarco 2012, s. 40). 

W przypadku spraw rozwodowych mediacje rodzinne dają szansę na po-
jednanie się małżonków i wycofanie sprawy o rozwód. Dzieje się tak dlatego, 
że w czasie procesu małżonkowie zaczynają ze sobą dialog oraz otwierają się 
przed sobą. Ich relacja zaczyna się naprawiać, a to pomaga im w pokonaniu 
zaistniałych trudności. Oczywiście nie jest to regułą i często zdarza się, że kon-
flikty i podziały poszły tak daleko, że strony nie widzą już możliwości odbu-
dowania relacji. Stąd też wielka potrzeba, aby rosła świadomość, że z mediacji 
można korzystać wcześniej, zanim dojdzie do trwałego rozkładu więzi i nim 
niechęć weźmie górę nad wzajemną miłością. 

Aby mediacja mogła przynieść zamierzony efekt i faktycznie być formą 
pomocy dla rodziny, powinna być prowadzona przez wykwalifikowanego me-
diatora, który nie tylko zna zasady mediacji, ale przede wszystkim potrafi je 
dobrze zastosować. Mediator musi także mieć bardzo dobrze rozwinięte kom-
petencje komunikacyjne, powinien potrafić korzystać z wielu technik. Ważne 
jest również, aby był on w stanie być jednocześnie wsparciem dla obu stron, 
co często okazuje się być bardzo trudne. Aby osiągnąć to wszystko, mediator 
musi być dobrze przygotowany, a im większą popularnością będą się cieszy-
ły mediacje, tym większe będzie grono dobrze przygotowanych mediatorów 
(por. Gójska 2011, s. 8–9).

Biorąc pod uwagę potencjał, jaki kryje się w procesie mediacji rodzin-
nych, a także wiele możliwości wykorzystania ich w życiu rodzinnym i mał-
żeńskim, mediacja powinna być popularyzowana. Wiele osób nie ma dostępu 
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do wiedzy na temat tej metody, a co za tym idzie nie ma szansy na skorzy-
stanie z niej. Jest więc niezwykle ważne, aby do coraz większej liczby osób 
docierała rzetelna informacja na temat możliwości skorzystania z takiej formy 
pomocy (por. Gójska 2017, s. 50). 

Przyglądając się wielu problemom, jakie dotykają współczesną rodzinę, 
można dostrzec, że wiele z nich mogłoby być rozwiązanych, gdyby pojawiła 
się chęć współpracy ze specjalistami, którzy potrafią udzielić odpowiedniej 
pomocy. Oczywiście nie oznacza to, że rodziny nie powinny próbować roz-
wiązywać swoich problemów samodzielnie. Jest jednak bardzo istotne, aby 
wiedziały, że w razie niepowodzeń i trudności mogą poprosić o specjalistyczną 
pomoc. Mediacje rodzinne są wyjątkową formą pomocy, gdyż oprócz szuka-
nia rozwiązania mediator pomaga także w odbudowie poczucia sprawczości  
w stronach oraz przekonania, że same potrafią rozwiązywać swoje problemy i 
z niewielką pomocą mogą wypracować porozumienie. Nabywanie tych umie-
jętności przez uczestników procesu czyni z mediacji tak szczególne narzędzie. 

Mediacje rodzinne dają więc szansę na zmniejszanie napięcia rodzącego 
kryzysy, które coraz częściej wpływają na funkcjonowanie rodzin i małżeństw. 
Pojawiające się problemy w rodzinach rzutują na całe życie społeczne, co pro-
wadzi do degradacji człowieka i całego społeczeństwa, a także do bardzo złej 
kondycji emocjonalno-psychicznej wszystkich jego członków. Warto więc 
zastanowić się nad korzyściami płynącymi z korzystania z metody, jaką są 
mediacje rodzinne. Mogą one pomóc nie tylko rodzinie, ale i poprawić jakość 
życia w całym społeczeństwie.

Zakończenie

Mediacje rodzinne są bardzo dobrym narzędziem pomocy, gdyż nie 
polegają na dawaniu gotowych rozwiązań, lecz na budowaniu umiejętności 
samodzielnego rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacjach kryzy-
sowych. Bardzo często okazuje się, że dobrze pokierowani uczestnicy mediacji  
w przyszłości radzą sobie samodzielnie nawet w dużo bardziej skomplikowa-
nych sytuacjach.

Mediacje są jedną z wielu metod stosowanych na gruncie problemów 
małżeńskich i rodzinnych. Jest sprawą bardzo istotną, aby upowszechniać ko-
rzystanie z pomocy specjalistów, gdyż daje to szansę na tworzenie bardziej 
trwałych związków, a także szczęśliwszych rodzin. Wiąże się to także z przeka-
zywaniem pozytywnych wzorców przyszłym pokoleniom, które dzięki temu 
mogą uniknąć niektórych błędów. Specjaliści mający na celu rozwiązywanie 
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sytuacji konfliktowych i kryzysowych nie tylko skupiają się na konkretnych 
problemach, ale także edukują, jak można im zapobiegać i jak sobie radzić  
w przyszłości samemu. Dzięki temu rośnie świadomość i przekonanie do ko-
rzystania z pomocy innych, a także wzrastają znacznie kompetencje w roz-
wiązywaniu sytuacji trudnych i umiejętności komunikacyjne wśród członków 
rodziny.
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Społeczne skutki 
bezrobocia w Polsce

Social effects of unemployment in Poland

Bezrobocie jest w każdym wypadku jakimś złem, a przy pewnych rozmia-
rach może stać się prawdziwą klęą społeczną.

Jan Paweł II

Streszczenie

Celem rozdziału jest przedstawienie społecznych skutków bezrobocia w Polsce. Ana-
lizie poddano wpływ zjawiska bezrobocia na społeczeństwo polskie ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na jego skutki. W rozdziale przybliżono pojęcia związane z ryn-
kiem pracy, bezrobociem oraz stopą bezrobocia. Opracowanie wykonano na podsta-
wie pełnych danych statycznych z lat 2010–2021. Wykorzystano aktualną literaturę 
przedmiotu oraz dane statystyczne z Głównego Urzędu Statystycznego. Opracowanie 
ma charakter przeglądowy. 

Słowa kluczowe: bezrobocie, rynek pracy, skutki, stopa bezrobocia, ubóstwo

Summary

The aim of the chapter is to present the social consequences of unemployment in 
Poland. The analysis shows the impact of unemployment on the Polish society, with 
particular emphasis on its effects. The chapter introduces concepts related to the la-
bor market, unemployment and the unemployment rate. The study was based on 
complete static data from 2010–2021. The current literature on the subject and sta-
tistical data from the Central Statistical Office were used. The study is of an overview 
character.

Keywords: unemployment, labor market, effects of unemployment, unemployment 
rate, poverty
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Wstęp

Bezrobocie to zjawisko współcześnie stanowiące jedno z największych  
i najtrudniejszych problemów gospodarczych współczesnego świata. W Pol-
sce problem braku pracy za czasów PRL-u był przez wiele lat tematem nie-
znanym. Jego znaczenie dostrzeżono dopiero po transformacji ustrojowej  
w Polsce, a jego skala okazała się wielkim zaskoczeniem dla wielu Polaków  
i władz państwowych. 

Na skutek kumulacji różnych czynników, takich jak: brak pracy, środ-
ków do życia, perspektyw na znalezienie nowej pracy bezrobocie powoduje 
bardzo trudną sytuację w życiu osób bezrobotnych, może być źródłem niepo-
koju o przyszłość rodziny i swoją oraz powodem napięć społecznych, niekiedy 
ostrych konfliktów pomiędzy członkami rodziny. W konsekwencji wpływa to 
negatywnie na rozwój rodzin, ale też całego społeczeństwa. Dlatego bezrobo-
cie uznawane jest za zjawisko o znaczeniu społecznym i ekonomicznym.

Zjawisko to można rozpatrywać w aspekcie wywoływanych przez nie ne-
gatywnych skutków. Możemy do nich zaliczyć między innymi: marginalizację, 
ubóstwo czy też wykluczenie społeczne. Brak pracy może również skutkować 
pojawianiem się zachowań patologicznych, takich jak: alkoholizm, narkoma-
nia, samobójstwa, prostytucja, przestępczość czy też występowanie przemocy 
w rodzinie.

Współcześnie coraz częściej korzysta się z elastycznych form zatrudnienia, 
pozwalających na ograniczenie zatrudnienia oraz kosztów pracy. W związku  
z takimi zmianami wielu osobom, szczególnie nieposiadającym odpowied-
niego wykształcenia czy kwalifikacji, trudno przystosować się do nowych 
oczekiwań rynku pracy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego 
stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w końcu lipca 2021 roku osiągnęła 
poziom 5,8% (stat.gov.pl 2021). Wynika ona z ograniczeń wprowadzonych  
w gospodarce państwa, które swoje odzwierciedlenie miały również na ryn-
ku pracy. Zamrożenie gospodarki powodowało, że część osób pracujących na 
umowę cywilnoprawną znajdowała się z dnia na dzień bez środków do życia.

Rynek pracy – wybrane zagadnienia

Współcześnie rynek pracy posiada wiele definicji. Wynika to przede 
wszystkim ze złożoności i wielowymiarowości tego zjawiska. Według jednej  
z nich, przetoczonej przez Mariannę Księżyk, rynek pracy to rynek, na którym 
spotykają się pracodawcy (czyli osoby poszukujące i chcące zatrudnić nowych 
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pracowników) oraz osoby, które oferują swoje zdolności, umiejętności oraz 
pracowitość w zamian za odpowiednią płacę (2015, s. 134).

Natomiast Renata Wojciechowska rynkiem pracy nazywa miejsce spo-
tkania bądź mechanizm dopasowania podaży i popytu na pracę. Dopasowanie 
ujmuje jako warunki, na jakich dokonuje się transakcji między pracobiorcami 
(osobami oferującymi pracę) za określoną płacę a pracodawcami (nabywcami) 
(Zawiślińska 2011, s. 66).

Przedmiotem wymiany na rynku pracy jest usługa pracy, czyli siły robo-
czej. Usługę tę oferują na rynku pracy pracownicy (sprzedający). Jej nabyw-
cami są pracodawcy, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na tego tupu usługi na 
rynku pracy (Nowak, Zalega 2015, s. 390–391).

Do uczestników rynku pracy zalicza się: przedsiębiorstwa, instytucje  
i osoby fizyczne, które występują w rolach pracowników, pracodawców albo 
pośredników pracy (Żukowski 2009, s. 262).

W połowie lat 90. XIX wieku pojęcie bezrobocia w sensie bezczynności 
zawodowej osób wprowadził angielski ekonomista John Atkinson Hobson. 
Eugeniusz Kwiatkowski podkreślił, że osoba bezrobotna musi spełniać trzy 
cechy: pozostawanie bez pracy, poszukiwanie pracy i gotowość do jej podjęcia 
(Milewski, Kwiatkowski 2018, s. 421–422). Ponadto określa bezrobocie jako 
„zjawisko polegające na tym, że ludzie w wieku produkcyjnym, zdolni i gotowi 
do pracy, pozostają bez pracy mimo podejmowanych poszukiwań pracy” (Mi-
lewski, Kwiatkowski 2018, s. 424).

Według Janusza Beksiaka bezrobociem nazywamy „liczbę niepracują-
cych ludzi dorosłych, którzy są zdolni do pracy i poszukują jej. W różnych 
krajach ustawodawstwo niejednakowo precyzuje wymagania dotyczące wieku, 
czasu poszukiwania pracy, obowiązku rejestracji itp.” (2014, s. 212).

W polskim prawodawstwie osoba bezrobotna definiowana jest jako:
− „obywatel Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesię-

cy oraz cudzoziemcy;
− osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdol-

na i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowią-
zującym w danym zawodzie bądź w danej służbie albo innej pracy zarobkowej;

− osoba niepełnosprawna, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia, co 
najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy;

− osoba nieucząca się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkołach dla 
dorosłych albo przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu pro-
gramu nauczania tej szkoły oraz uczącej się w branżowej szkole II stopnia  
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i szkole policealnej prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocz-
nej, lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych;

− osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałe-
go lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukująca zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej, jeżeli: 

• ukończyła 18 lat;
• nie ukończyła 60 lat – kobieta lub 65 lat – mężczyzna; 
• nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do 

pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości prze-
kraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolni-
czej działalności, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjne-
go, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia 
rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku  
w wysokości zasiłku macierzyńskiego;

• nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do 
pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wyso-
kości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do 
pracy, o których mowa w Ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach  
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

• nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nie-
ruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha prze-
liczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytu-
łu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym  
o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;

• nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód  
z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku docho-
dowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu  
z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych 
ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 
przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu 
i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim 
gospodarstwie;

• nie złożyła wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:
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 zgłosiła do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  
Gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej 
i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął
 nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do Cen-

tralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dnia podjęcia 
działalności gospodarczej. 

− nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozba-
wienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza za-
kładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;

− nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej po-
łowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzy-
skanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych 
zgromadzonych na rachunkach bankowych;

− nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku 
stałego; 

− nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, 
świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku 
do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty 
prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego 
pobierania;

− nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego;
− nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubez-

pieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników; 
− nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasił-

ków dla opiekunów zasiłku dla opiekuna” (art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia  
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 
U. 2019, poz. 1482)).

Renata Wojciechowska wyróżnia różne rodzaje bezrobocia. Ze względu 
na przyczynę dwa rodzaje – cykliczne, sezonowe i koniunkturalne oraz fryk-
cyjne, strukturalne i instytucjonalne. Pierwsze trzy zaliczamy do bezrobocia 
faktycznego, natomiast pozostałe do bezrobocia naturalnego. Pierwszy rodzaj 
bezrobocia, czyli bezrobocie faktyczne, występuje w krótkim okresie i jest 
spowodowane zmianami koniunkturalnymi, szczególnie recesją (bezrobocie 
koniunkturalne), zmianami cyklicznymi (bezrobocie cykliczne) bądź sezo-
nowo powtarzającymi się (bezrobocie sezonowe). Drugi rodzaj – bezrobocie 
naturalne – jest częścią bezrobocia faktycznego oraz stanowi pewien nieunik-
niony dodatni poziom bezrobocia towarzyszący rozwijającej się gospodarce. 
Związane ono jest z naturalną dynamiką zmian zachodzących na rynku pracy, 
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czyli likwidacji miejsc pracy czy ich tworzeniu i ze zmianami aktywności siły 
roboczej (Zawiślińska 2011, s. 67).

Osoba bezrobotna jest to osoba nieposiadająca pracy, ale gotowa do 
jej podjęcia na warunkach typowych w danej gospodarce (Żukowski 2009,  
s. 263).

W praktyce dominują dwie metody pomiaru zjawiska bezrobocia. Pierw-
sza z nich opiera się na danych pozyskanych z urzędów pracy na podstawie za-
rejestrowanych osób bezrobotnych. Druga bazuje na badaniach ankietowych 
reprezentacyjnej próby ludności (Milewski, Kwiatkowski 2018, s. 425).

Bezrobocie mierzymy za pomocą stopy bezrobocia, czyli wyrażonym  
w procentach stosunkiem liczby bezrobotnych do wielkości zasobu pracy 
(Beksiak 2014, s. 212). Stopa bezrobocia jest to odsetek siły roboczej, która 
nie ma pracy, ale jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako poszukująca pracy 
(Begg, Vernasca, Fischer, Dornbusch 2014, s. 304). Wskazuje ona udział osób 
bez pracy wśród wszystkich osób występujących na rynku pracy. Może być 
obliczana w przekroju terytorialnym oraz czasowym (Cabana 2001, s. 359).

Bezrobocie jako problem społeczny

Bezrobocie to zjawisko o wielu negatywnych skutkach ekonomicznych 
oraz społecznych, z którymi walka jest bardzo ciężka i nie zawsze przynosi 
rezultaty. Do jednego ze skutków możemy zaliczyć obniżenie poziomu życia 
osób bezrobotnych, a także ich rodzin. Trudna sytuacja osób bezrobotnych  
i ich bliskich przyczynia się często do pogorszenia stanu zdrowia tychże osób, 
wywołuje również konflikty rodzinne oraz powoduje wpadanie w patologię. 
Z pewnością prowadzi też do utraty kwalifikacji zawodowych (Kowalak 2002, 
s. 58). Bezrobocie może również generować powstawanie patologii społecz-
nych, takich jak: alkoholizm, narkomania, a nawet wzrost liczby samobójstw 
(Cabana 2001, s. 355)

Bezrobocie jest dla wielu polskich rodzin powodem ubóstwa, braku sa-
tysfakcji z obecnego życia, koniecznością emigracji za granicę i innych nega-
tywnych kwestii (Staszewska 2012, s. 17). W związku z brakiem dochodu  
w 2020 roku w Polsce odsetek osób skrajnie ubogich wynosił 5,2%, podczas 
gdy rok wcześniej odnotowano 4,2%. Pogorszenie się sytuacji materialnej 
wielu rodzin i wzrost ubóstwa skrajnego w Polsce wiąże się z głównie z wpro-
wadzeniem od marca 2020 roku stanu epidemii w związku z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2 w Polsce i rozwój pandemii COVID-19 (GUS 2021). 
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Za przyczynę bezrobocia w naszym kraju uznaje się przemiany ustrojowe 
po 1989 roku, w szczególności prywatyzację i likwidację wielu nierentownych 
przedsiębiorstw, które przynosiły straty, lecz przed zmianami dawały duże za-
trudnienie. Zamknięto również kopalnie i Państwowe Gospodarstwa Rolne 
(PGR). Dodatkowo kraj zalewał import dóbr z innych krajów.

Skutki bezrobocia w kraju dotykają nie tylko osoby bezrobotne, ale też 
ich rodziny, a konsekwencje tego ponosi całe społeczeństwo. Negatywne skut-
ki bezrobocia dotykają także społeczności lokalne, ponieważ brak pracy powo-
duje zubożenie pewnych grup mieszkańców, co w konsekwencji prowadzi do 
konieczności pomocy tymże osobom przez samorządy terytorialne w ramach 
ich zadań i powiększających się wydatków na realizację i zaspokajanie podsta-
wowych potrzeb członków danych społeczności.

Bezrobotni, nie mogąc znaleźć zatrudnienia, zaczynają szukać różnych 
sposobów na pozyskanie środków do życia. Na ogół wiąże się to z następują-
cym ciągiem: 

− otrzymywanie zasiłku dla bezrobotnych zaraz po utracie 
zatrudnienia;

− otrzymywanie zasiłku doraźnego lub okresowego z pomocy 
społecznej w przypadku spełnienia kryterium dochodowego;

− zadłużanie się w przypadku braku wystarczającej ilości środków 
do życia;

− szukanie pomocy w różnych instytucjach, np. w szkole, parafii 
bądź fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się pomocą osobom 
biednym oraz ubogim;

− ponowne ubieganie się o pomoc z ośrodka pomocy społecznej;
− starania o uzyskanie renty/emerytury.
W międzyczasie w związku z brakiem znalezienia stałej pracy bezrobotni 

podejmują różne prace dorywcze, przeważnie nielegalnie, czyli „na czarno”. 
Cykl opisany wcześniej w miarę wydłużania się okresu braku zatrudnienia 
zaczyna być coraz bardziej wygodnym i regularnym sposobem na przeżycie. 
Dla niektórych osób bez pracy życie z zasiłku stanowi model życia, z którego 
korzystają kolejne pokolenia w rodzinie (Błaszczyk 2006, s. 257). 

Zjawisko bezrobocia w Polsce w latach 2010–2021

Podstawowym źródłem informacji o skali zjawiska bezrobocia na 
rynku pracy w Polsce są dane z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).  
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W tabeli 1. przedstawiono proces kształtowania się zjawiska bezrobocia w Pol-
sce w latach 2010–2021.

Tabela 1. Stopa bezrobocia w latach 2010–2021 według stanu na koniec roku  
w Polsce

Rok Polska

2010 12,4%
2011 12,5%
2012 13,4%
2013 13,4%
2014 11,4%
2015 9,7%
2016 8,2%
2017 6,6%
2018 5,8%
2019 5,2%
2020 6,2%

2021 lipiec 5,8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie stat.gov.pl 2021.

Jak wynika z danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycz-
nego, skala zjawiska bezrobocia w Polsce ulegała wahaniom w analizowa-
nym okresie. W 2010 roku stopa bezrobocia wynosiła 12,4% i rosła aż do  
2012 roku, wówczas osiągając 13,4%. Poziom ten utrzymał się również na 
koniec 2013 roku. Od 2014 roku ilość osób pozostających bez pracy ma-
lała; poziom bezrobocia dla roku 2014 oscylował na poziomie 11,4%.  
W 2015 roku wartość tego zjawiska wyniosła 9,7% i na koniec 2019 roku się-
gała już tylko 5,2%, co oznacza, że była na najniższym pułapie w analizowa-
nym przedziale czasowym. 2020 rok i zmiany na rynku spowodowały wzrost 
stopy bezrobocia, która na koniec danego roku wyniosła 6,2%. Lipiec 2021 
przyniósł już spadek do 5,8%. Średnia, wyliczona dla Polski za badany okres, 
stanowiła 9,22%. Różnica między 2010 rokiem a lipcem 2021 to aż 6,6%.

Stopa bezrobocia w Polsce w latach 2010–2021 kształtowała się na zróż-
nicowanym poziomie. Wartości stopy bezrobocia w danym okresie czasowym 
zaprezentowano na wykresie 1.
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Wykres 1. Stopa bezrobocia w latach 2010–2021 według stanu na koniec roku  
w Polsce

Źródło: opracowanie własne na podstawie stat.gov.pl 2021.

Na podstawie wykresu 1. można zaobserwować okresy wahań stopy 
bezrobocia w latach 2010–2021. Od 2010 roku stopa bezrobocia zaczęła 
wzrastać, osiągając w roku 2012 aż 13,4%. Dopiero 2014 rok przyniósł spa-
dek odsetka liczby bezrobotnych. Tendencja ta utrzymywała się aż do końca  
2019 roku, wówczas skala tego zjawiska wyniosła 5,2%. 2020 rok przyniósł 
wzrost na poziomie 6,2%. Dopiero lipiec 2021 roku spowodował spadek do 
5,8%.

Podsumowanie

Bezrobocie stanowi złożony problem natury społecznej. Zjawisko to, 
szczególnie jeśli jest długotrwałe, prowadzi do wielu niekorzystnych zjawisk 
społecznych. Coraz większa liczba osób bezrobotnych powoduje ponoszenie 
kosztów na ich utrzymanie przez państwo i pozostałych obywateli lokalnych 
społeczności. 

W rodzinach osób bezrobotnych brak zatrudnienia staje się normą prze-
kazywaną dzieciom przez rodziców. Wychowujące się w takich rodzinach 
dzieci przejmują wartości oraz wzorce swoich rodziców, zwłaszcza w stosu-
nek do rynku pracy. Nie mają oni często dobrego wykształcenia ani chęci  
 



90

GRZEGORZ CZAPSKI

do znalezienia zatrudnienia. Zjawisko to nazywane często jest dziedziczeniem 
bezrobocia w rodzinie. 

Duże zmiany na rynku pracy poczynione zostały za sprawą pandemii 
koronawirusa, która przyczyniła się do nagłego i niespodziewanego wzrostu 
poziomu bezrobocia w Polsce, powodując przy tym pogorszenie sytuacji ży-
ciowej osób dotychczas zatrudnionych, a z dnia na dzień znajdujących się 
bez pracy. Społeczne skutki tego zjawiska spadły na barki państwa, które  
w ramach swoich zadań udzieliło danym osobom pomocy.
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Zakończenie

W pracy pod tytułem Wymiar współczesnych zagrożeń człowieka w teorii  
i zagadnieniach praktycznych – ujęcie interdyscyplinarne. Tom V zostały zawarte 
zagadnienia dotyczące wieloaspektowych problemów, z którymi może zma-
gać się człowiek w XXI wieku. 

Niniejsza praca jest jedynie zaczątkiem, mimo że stanowi już piąty tom 
przyczyniający się do rozszerzania wiedzy na temat niniejszego zagadnienia. 
Ze względu na wieloaspektowość i złożoność zachodzących przemian na grun-
cie cywilizacyjnym, społecznościowym człowiek w XXI wieku zmuszony jest 
do dokonywania wyborów, których jedynie kilka przykładów zostało opisa-
nych w tym zbiorze. 

Autorzy dzięki swojej wiedzy, zaangażowaniu i możliwości opisania 
implikacji praktycznych przyczynili się do zwiększenia wiedzy na kluczowy 
temat zawarty w monografii. Szczegółowe informacje o autorach niniejszej 
monografii zostały zawarte w części Nota o autorach.

Ważnym zagadnieniem podejmowanych działań jest to, że w stosun-
kowo krótkim czasie zainteresowani odbiorcy mogą poszerzyć swoją wiedzę  
w wielu aspektach.

Praca jest już piątą z serii planowanych monografii naukowych dotyczą-
cych zagrożeń XXI wieku w teorii i praktyce. Niemożliwe jest, aby wyczer-
pać wszystkie zagadnienia dotyczące aspektów współczesności nawet w pięciu 
zbiorach.

Kolejny tom przynosi szereg zupełnie nowych tematów dotyczących 
tego, co aktualnie jest ważne w nowoczesnym świecie. Praca rozpoczęta zo-
stała wstępem, w którym zawarto podstawowe aspekty dotyczące kolejnej czę-
ści publikacji. W pracy znalazły się opracowania dotyczące bezpieczeństwa 
w aspekcie kryptowalut i nowoczesnych technologii związanych z finansami 
XXI wieku. Pojawiły się także zagadnienia dotyczące wpływu mediacji ro-
dzinnej w przypadku rozwodu rodziców – to zagadnienie szczególnie ważne 
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ze względu na coraz częściej pojawiające się rozpady związków małżeńskich 
oraz szereg trudności związanych z tą sytuacją zarówno dla osób dorosłych, jak  
i dzieci. Aspektem, który został opisany w niniejszej publikacji jest rynek pra-
cy wobec pandemii COVID-19 w województwie lubelskim i mazowieckim. 
Niewątpliwie kwestia dotycząca pandemii COVID-19 ma duży wpływ na 
szereg zagadnień dotyczących gospodarki, ekonomii. Wybrane województwa 
mogą w znacznym stopniu pokazać zmiany pojawiające się na przestrzeni kil-
ku lat, analizując wybrane elementy. W prezentowanej publikacji pojawia się 
także temat profilaktyczny z zakresu suicydologii dotyczący samobójstw. Au-
torzy zajęli się zagadnieniami z perspektywy polskiej. Aspekt dotyczący samo-
bójstw jest ważny co najmniej z kilku powodów. Okazuje się, że samobójstwa 
mogą mieć jednocześnie kilka przyczyn, a profilaktyka w tym względzie jest 
trudna do wdrożenia. Trudnością może być także to, że wiele osób ma zupeł-
nie inne uwarunkowania, co uniemożliwia wdrożenie uniwersalnych działań 
dla wszystkich grup społecznych. Uwarunkowania samobójcze związane są 
z wieloma aspektami ludzkiego życia. Brak wiedzy na temat neurobiologii, 
endokrynologii, genetyki, psychosomatyki, nauki o żywieniu może mieć nie-
korzystny wpływ na rozumienie zależności przez badacza zajmującego się su-
icydologią. Niezależnie jednak od sytuacji politycznej i ekonomicznej kraju, 
w każdym niemal przypadku powinno się opierać na przesłaniu zawartym  
w Karcie Zdrowia Psychicznego. Dokument ten został uchwalony przez Pol-
skie Towarzystwo Higieny Psychicznej w 1994 roku. Warto przytoczyć, że 
istotne jest przyjęcie i realizowanie w praktyce hierarchii wartości uniwersal-
nych i nienaruszalnych. Natomiast w sytuacji bezpośredniego zagrożenia ży-
cia można przyjąć pacjenta do szpitala bez jego/jej zgody. Dotyczy to osoby 
chorej lub w stanie pobudzenia, która zagraża bezpośrednio własnemu życiu 
albo zdrowiu innych osób. Jeśli sytuacja związana z aktualnym stanem oso-
by komukolwiek zagraża, to dochodzi do przewiezienia chorego do szpitala/
kliniki pod eskortą służb (policji). Podobna sytuacja tyczy się pacjenta po 
próbie samobójczej (lub w trakcie jej dokonywania), z natężeniem tendencji 
autodestruktywnych czy agresywnych.

Dodatkowym tematem zawartym w publikacji jest mediacja jako na-
rzędzie pomocy rodzinie. Ostatnie zagadnienie jest związane ze społecznymi 
skutkami bezrobocia w Polsce. 

Podsumowując dywagację nad treścią i znaczeniem kolejnego tomu 
prezentowanej publikacji, warto zaznaczyć, że mimo ilości opracowań wy-
mienione tematy oraz idee stanowią jedynie inspirację do dalszych rozważań 
naukowych w interdyscyplinarnym ujęciu. Niewątpliwie jednak w publikacji 
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zawarte zostały kolejne ważne tematy, które mogą pozwolić na zwiększenie 
wiedzy w wieloaspektowym wymiarze. Zagadnienia te mimo ilości podejmo-
wanych tematów za każdym razem zaskakują oraz inspirują do dalszych analiz. 
Istotne jest także to, że w jednej publikacji pojawiają się tematy ekonomiczne, 
gospodarcze, psychologiczne, pedagogiczne, a nawet suicydologiczne i zwią-
zane z bezpieczeństwem cyfrowym i finansowym. 
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